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Sunset times: 
 

This Sabbath   —  5: 16 pm 
Friday 15 July —  5: 20 pm 

 
„A jeśli komu z was brak mądrości, 
niech prosi Boga, który wszystkich 
obdarza chętnie i bez wypominania, a 
będzie mu dana”.            —Jakub 1:5  BM 
 

„Jakub stwierdza, że Bóg hojnie obda-
rza mądrością. Nie jest skąpy w 
udzielaniu jej tym, którzy pytają, jak 
dokonywać najlepszych wyborów. W 
zasadzie Bóg udziela mądrości bez 
obwiniania czy krytyki. Nie wypomina 
nam poprzednich niemądrych wybo-
rów i nie orzeka, że jesteśmy niegodni 
otrzymania mądrości od Niego.  Cóż za 
niesamowita obietnica! Bóg wszech-
świata jest gotowy i chętny do udzie-
lenia obfitej mądrości tym, którzy pro-
szą  opierając się tylko na zaufaniu i 
przekonaniu do Niego, a nie na swoich 
osiągnięciach”.           —tł. z INTRAVICON 

“If any of you lacks wisdom, you should 
ask God, who gives generously to all 
without finding fault, and it will be 
given to you.                    —James 1:5 NIV 
 

“James states that God gives wisdom 
generously. He's not stingy in providing 
insight to those who ask how to make 
the best choices. In fact, God gives 
wisdom away without “reproach” or 
finding fault. In other words, He doesn’t 
look at all of our previous foolish 
choices and decide we are not worthy of 
receiving wisdom from Him. What an 
amazing promise! The God of the 
universe stands by ready and willing to 
give abundant wisdom to those who 
ask based only on their trust and 
confidence in Him, not on their track 
record.”                              —INTRAVICON 

https://www.dandypolish.org.au/
https://www.womansday.com/life/g31275287/mothers-day-bible-verses/
https://www.womansday.com/life/g31275287/mothers-day-bible-verses/
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OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

▪ Koperty zborowe  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Konto bankowe Zboru: 
  BSB: 033-341 Nr konta: 597491  

GIVING OPTIONS: 

▪ Church envelopes  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Church Bank Account 
  BSB: 033-341 Acc’t no: 597491  

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School Offering  

—Local Church Budget  

za tydzień  — 15 lipca next week — July 15 

—Dary Szkoły Sobotniej 
—Budżet Misji Światowej  

—Sabbath School Offering 
—World Mission Budget  

Dzisiaj — 9 lipca Today — July 9 

Dary Offering 

 

09.07: – Pr Josh Stadnik  
16.07: – Bro John Smilek  
23.07: – Pr Josh Stadnik  
30.07: –  
 

06.08: – Pr Michael Mohanu  
13.08: – Pr Roman Chalupka  
20.08: – Pr Josh Stadnik  
27.08: – Pr Jono Gillard 
 

03.09: – Pr Darren Croft  

 

09.07: – Pr Josh Stadnik  
16.07: – Br Khim Lim 
23.07: – Pr Paweł Ustupski  
30.07: – Pr Roman Chalupka  
 

06.08: – Pr Michael Mohanu  
13.08: – Pr Roman Chalupka  
20.08: – Pr Josh Stadnik  
27.08: – Pr Jan Krysta  
 

03.09: – Pr Darren Croft  

Plan Usługiwania Preaching Schedule 

Polish Service PL EN  English Service 

 
Interactive Sabbath School – 11:00am 
 

Divine Service – 12:30pm 
 
Pr Josh Stadnik 

 
Studium Biblijne – 9:30 am  
 

Nabożeństwo – 11:00 am 
 
Pr Josh Stadnik 

 9 LIPCA  JULY 9  

 

Niech światło jaśniejące ze Słowa Bożego będzie błogosławieństwem  
dla każdego uczestnika dzisiejszego nabożeństwa. 

 
Let the light shining from the Word of God be a blessing for  

each person participating in the service today. 
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Informacje dla Zboru  — 9 lipca PL 

Wielka okazja aby pomóc biednej 
rodzinie adwentystycznej w przetrwa-
niu tasmańskiej zimy poprzez wysła-
nie ubrań/obuwia dla ich dzieci.  
 

To, co dla nas może się okazać 
niepotrzebne i bez czego możemy 
się obejść — dla nich będzie  
zabezpieczeniem przed zimnem! 

 

Chłopcy: 15, 6, 1 roczek, 
Dziewczynki: 13 i 4 lata. 
 

 

Z góry dziękujemy za Wasze gorące 
serce. 
 

Kontakt: Violetta  

Tabita 

Czy możesz pomóc  
w ogrzaniu tych najmniejszych  

braci Pana Jezusa?  

Dzisiaj po nabożeństwie  
zapraszamy do holu na  
wspólnotę chrześcijań- 
ską — przy zupce!  
Szczególnie ciepło zaprasza- 
my naszych miłych gości :) 

Dzisiejsze dary:  
Budżet Misji Światowej 
 

     Kościół ADS jest znany na całym 
świecie ze swojej misji. Nasze regular-
ne i systematyczne dary misyjne są jak 
życiodajna rzeka, której dopływy płyną 
na całym świecie, niosąc orzeźwiającą 
wodę na pola misyjne. Za każdym ra-
zem, gdy składamy dary misyjne, doda-
jemy wodę do życiodajnej rzeki, która 
przepływa przez często wyschnięte 
ziemie, przynosząc życie i nadzieję. 
 

     Pomagamy Kościołowi rozwijać się 
nie tylko lokalnie, ale także na obsza-
rach, o których być może nawet nie 
słyszeliśmy. Pomagamy misjonarzom, 
których może nigdy nie spotkamy i bu-
dujemy szkoły i kliniki, których praw-
dopodobnie nigdy nie odwiedzimy. 
Pomagamy zakładać kościoły, w któ-
rych, być może, nigdy nie będziemy na 
nabożeństwie. Ożywiamy misję Kościo-
ła, wprowadzając miłość Jezusa do 
serc i umysłów ludzi na całym świecie. 
 

    Tak jak w przypadku darów, nie 
wiemy dokąd trafia każda kropla wo-
dy w rzece, ale widzimy rezultaty i są 
one piękne. Psalm 104 mówi: „On 
źródłom kazał wytrysnąć w dolinach, 
by popłynęły pomiędzy górami i służy-
ły za napój wszystkim polnym zwierzę-
tom; dzikie osły również tam gaszą 
pragnienie. Nad ich brzegami gnieździ 
się niebieskie ptactwo, którego śpiew 
dobywa się spośród gałęzi”. 
 
     Nasze dzisiejsze dary przeznaczone 
są na wsparcie pracy misjonarzy mię-
dzykulturowych, którzy niestrudzenie 
pracują, aby zanieść nadzieję i pocie-
szenie ze Słowa Bożego społecznoś-
ciom, które nie znają Jezusa.  
Dziękujmy za hojną pomoc w wypeł-
nieniu misji z Ewangelii Mateusza 
28:19! 
 
—2022 Offering Book, VIC 

Zebranie Rady Zboru:  

Wtorek, 12 lipca @ 6:30pm 
 

Uwagi i punkty na Agendę proszę 
kierować do Sekretarza Zboru, do 
soboty wieczór 9 lipca, czyli dzisiaj. 
Dziękuję.                       —Marzena Kania 



 

Wantirna Polish  
SDA Church 
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__________________________ 

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Zebrania modlitewne 

każdy  PONIEDZIAŁEK,  ŚRODA , SOBOTA 
godzina 7pm  
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod: 547 866 4236 

Polonijne spotkania 
każdy PIĄTEK, godzina 7pm 
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod:  547 866 4236 

Pewien rolnik, którego kukurydza 
zawsze dostawała pierwszą nagrodę 
na Targu Stanowym, miał zwyczaj 
dzielenia się swym najlepszym 
ziarnem ze wszystkimi rolnikami w 
okolicy.  
Kiedy zapytano go dlaczego, 
powiedział:  
„To jest doprawdy w moim własnym 
interesie. Wiatr zdmuchuje pyłek i 
niesie go z pola na pole. Więc jeśli moi 
sąsiedzi uprawiają kukurydzę gorszej 
jakości, przekrzyżowanie obniża 
jakość mojej. Dlatego zależy mi, żeby 
siali tylko najlepszą z najlepszych”. 
 

„Wszystko co dajesz innym, dajesz 
sobie samemu”.             —Bruno Ferrero 

Pokora 
 

Pokora nie ma dobrej passy.  
Nie ma też dobrej prasy.  

 

Pokora jest brzydszą i mniej lubianą 
siostrą przebojowej pewności siebie. 
Pokora cicho siedzi w kącie i nikomu 

się nie narzuca... 
 

Pokora jest pożyteczna ―  

tak samo jak pewność siebie.  
 

Dzięki tej drugiej możemy wzlatywać 
wysoko w niebo.  

 

Dzięki tej pierwszej możemy 
bezpiecznie wrócić na ziemię,  

nie pogubiwszy wszystkich piór.                             
 

—Beata Biały 

 

Prawda 
 

Prawda jest niczym skromny kwiatek 
w zdziczałym ogrodzie życia,  

otoczona i niemal zagłuszona przez 
wybujałe chwasty błędu.  

 

Jeżeli chcesz ją znaleźć,  
stale wytężaj wzrok.  

 

Jeśli chcesz ujrzeć jej piękno, 
odgarnij chwasty błędu i ciernie 

fanatyzmu.  
 

Jeśli chcesz ją posiąść,  
schyl się po nią.  

 

Nie zadowalaj się jednym kwiatem 
prawdy.  

Gdyby wystarczał jeden, nie byłoby 
innych.  

 

Zbieraj je nadal i nie przestawaj 
szukać...                        

 

—autor nieznany  

          Gdyby ludzie byli zdolni  
do krytykowania samych siebie  
tak, jak krytykują swych bliźnich, 
pojawiłaby się na świecie nowa 
choroba, która zwałaby się 
SAMOWSTRĘT.         —Henryk Sienkiewicz 

Kilka refleksji . . . 



 

/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

08.07.22 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie PL — zoom  

09.07.22 Sabat/Sabbath –Spotkanie modlitewne PL — zoom 

11.07.22   Pon./Monday –Koniec wakacji szkolnych/End of School Holidays

  –ADRA Community Café & Relief Centre  

  –Spotkanie modlitewne PL — zoom 

12.07.22 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

13.07.22 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne PL — zoom 

15.07.22 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie PL — zoom  

–CHIP-Complete Health Improvement Program -online14.07–15.09.22  

22-24.07 Friday-Sunday –Women’s & Young Ladies Conference, Phillip Island

do twoich usług  /  in your service  

 Church Bulletin:   Grażyna Jankiewicz    0418 595 414   graciela6@gmail.com  

Podawanie ogłoszeń–do wtorku, 19:00 / Notices submission deadline: Tuesday, 9pm 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   
 

SAFE PLACES  
Estera Klauza  
 

Służba Kobiet /Women’s Ministries 
Ewa Jozwiak  
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta Czapnik   
 

Usługi Społeczne /Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café & Relief Centre 
Wojtek Klauza   

Starsi Zboru /Elders: 
 
 

Henry Wawruszak  
 

Josh Stadnik   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   

 
Starsi Diakoni /Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   

Barbara Ostrowska   
 
Księgarnia Zborowa /Local ABC 
Marzena Kania  

Życzymy wszystkim radosnego Sabatu—szczególnego dnia 
odpoczynku, który Pan dał każdemu z nas   

 

May you all rejoice this special day of rest that God has given to  
each and every one of us    
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Tabitha 
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EN Church News — July 9 

Today after the Divine  
Service All are invited to  
the function hall to have  
a Christian community  
with a Soup’n’Bun.  
 

A very special invitation to  
our visitors.  

 

“ Your jacket may be OLD  
but for us it’s  

shelter from the COLD” 

Dear Church Family, you have a BIG 
OPPORTUNITY to help us to organise 
some warm clothes for a poor 
Adventist family to survive Tasmanian 
winter.  
Boys: 15, 6, 1 year old 
Girls: 13 and 4 years old 

 

Thank you in advance for your warm 
hearts.  Contact: Violet  

Church Board Meeting  

Tuesday, July 12 @ 6:30pm 
 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday July 9, ie today.  
Thank you.   —Marzena Kania, Church Clerk 

Today’s Offering:  
World Mission Budget 
 
 

     The Seventh-day Adventist Church 
is known throughout the world for its 
mission outreach. Your regular and 
systematic mission offerings are like  
a life-giving river with tributaries 
flowing around the world, carrying 
refreshing water to mission fields. 
Every time we give our mission 
offerings, we’re adding water to a life-
giving river that flows through often-
parched lands bringing life and hope.  
  

    We’re helping the church grow, not 
only locally but also in areas we may 
not have even heard of. We’re 
assisting missionaries we may never 
meet and building schools and clinics 
we probably will never visit. We are 
helping plant churches we may never 
worship in. And we’re bringing life to 
the church’s mission by introducing 
Jesus’ love to the hearts and minds  
of people all around the world. 
 

     Mission offerings help sustain all 
mission projects. As with offerings,  
we do not know where every drop of 
water in a river goes, but we can see 
the results, and they are beautiful. 
Psalm 104 says, “He sends the 
springs into the valleys, they flow 
among the hills, they give drink to 
every beast of the field, the wild 
donkeys quench their thirst.  By 
them, the birds of the heavens have 
their home, they sing among the 
branches.” 
  
    Your gift today will help support 
cross-cultural missionaries as they 
work tirelessly to bring the hope and 
comfort of God’s Word to communities 
that don’t know Jesus. Thank you for 
giving generously to help fulfil the 
gospel commission in Matthew 28:19! 
 
—2022 Offering Book, VIC 

Can you help warm up  
these least brothers of the Lord Jesus 

to stay warm through the winter 
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_____________________________________ 

GraceNotes 

Grace And Change 
 

We get our guidance from the news—
from trending headlines; self-help 
tips; from what we guess our peers 
are doing. “Be sharp,” we learn. 
“Dress well: stay fit.” “Be confident 
about yourself.” “Keep aiming for a 
higher star.” 
 

And almost no one says, “Be kind. Be 
gentle. Walk softly with each other. 
Lift up the weak. Embrace the ones 
who never can reward you.” 
 

Except Jesus. For in His grace, He 
plants in us a whole new way of 
living. Our deep absorption with 
ourselves becomes, with time, new 
seeing and new caring. “Bear with 
each other and forgive one another if 
any of you has a grievance against 
someone. Forgive as the Lord forgave 
you” (Col 3:13). “He died for everyone 
so that those who receive His new life 
will no longer live for themselves” (2 
Cor 5:15). 
 

Grace builds a whole new life for us—
a focused life that matters for the 
here and the hereafter. Christ’s gift 
continues giving in our lives. 
So stay in grace.  
 

—Bill Knott 
Editor/Executive Publisher of Adventist 
Review/Adventist World magazines 

__________________________ 

__________________________ 

All Conference  Announcements 
can be found in the latest  

INTRAVICON: 

https://mailchi.mp/550c6fa17a4f/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5236777?e=b3e86e1296 

14 July - 15 September 
Complete Health Improvement 
Program (CHIP)  
 

Is there any lifestyle disease not 
allowing you to live your best life? 
 

Upcoming intensive Online CHIP 
Program 
 

For further details and registration 
links email ask@chiphealth.com.au 
OR check out our website  
 

www.chiphealth.com.au/chip-online-
information/ 

GROW CONFERENCE 2022 
for Church Elders   
 

Howqua,  19-21 August 
 

Information and registrations at 
vic.adventist.org.au 
For questions please contact Shonet at 
shonetheath@adventist.org.au 

WOMEN + YOUNG LADIES  
CONNFERENCE 2022 
 
 

Phillip Island, 22-24 July  
  

 

Special guest speaker Moe Stiles. 
 

For more information and to register go 
to: https://bit.ly/3PPCWlG 

Conference Notices 

 

Save the Date: 
BIG CAMP ELMORE 2023 
 

Easter Weekend April 6 ―10 
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Has your birthday been missing in the 
Bulletin? Please notify the Bulletin 
Secretary.                                  Thank you  

Brakuje twoich urodzin w biuletynie? 
Proszę, podaj wiadomość do sekretarza 
Biuletynu.                                    Dziękuję  

CONFER-

____________________________________________________________________________ 

Next week: 
 

Stenia Urbańska 10.7 
Monika Szambelan 11.7 
Chris Patryarcha 14.7 
Jasio Steplewski 14.7 
Dana Lilikakis 15.7 
Staszek Kania 16.7 
Jan Żendarski 16.7  

This week: 
 

Julia Wawruszak 3.7 
Claudia Plitt 4.7 
Adela Mrozowski 5.7  
Ania Urbaniak 5.7 
Janina Widuch 5.7 
Zyggi Ostrowski 7.7 
Dariusz Grzelak 8.7 

Kiedy mleko zostało rozlane na podłodze, a te małe oczy patrzą na ciebie  
w oczekiwaniu na twoją reakcję, pamiętaj, co naprawdę się liczy.  
Oczyszczenie podłogi po rozlanym mleku zajmuje 5 minut;  
„oczyszczenie” złamanego ducha zabiera znacznie więcej czasu. 

____________________________________________________________________________ 


