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 5 November / 5 listopada 

 
 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 7: 59 pm 
Friday 11 November — 8: 05 pm 

“For God did not sent His Son into the world to condemn the world, but to save 
the world through Him.”                                                           —John 3:17   BSB 
 

“Jesus did not come to tell us what a disappointment we are — instead He came to lead us 
to God. Don’t turn your back on God when He invites you to say „Yes” to Jesus. Love Him 
and be saved!”                                                                                               —Sylvia de Kock 
 

“God does not ask about our ability, but our availability.”                                 —Unknown 

____________________________________________________________________________ 

„Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był 
przez Niego zbawiony”.                                                                            —Jan 11:40   UBG 
 

„Jezus nie przyszedł nam powiedzieć, jacy jesteśmy żałośni. Raczej, przyszedł, aby nas prowadzić do 
Boga. Nie odwracaj się plecami do Boga, gdy zaprasza cię, abyś powiedział Jezusowi „tak”. Kochaj 
Go i bądź zbawiony!”.                                                                                      —Sylvia de Kock 
 

„Bóg nie pyta o nasze możliwości, ale prosi o naszą dostępność”.                 —autor nieznany 

https://www.dandypolish.org.au/


 

____________________________________________________________________________ 

 
 

05.11 – Pr Peter Roennfeldt   (PL&EN) 
12.11 – Michaela Jones 
19.11 – Vic Conference Regional 
26.11 – Pr Roman Chalupka 
 

03.12 – Pr Russell Bryan   (PL&EN) 
10.12 – Tomek Kasprzak 
17.12 – Pr Roman Chalupka 

 
 

05.11 – Pr Peter Roennfeldt   (PL&EN) 
12.11 – Br Zygmunt Ostrowski 
19.11 – Zjazd Okręgowy  
26.11 – Pr Roman Chalupka 
 

03.12 – Pr Russell Bryan   (PL&EN) 
10.12 – Pr Andrew Jasper 
17.12 – Pr Josh Stadnik 

PLAN USŁUGIWANIA PREACHING SCHEDULE 

 

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  

—Szkoła Sobotnia 

—Nadzwyczajne Okoliczności (GC) 
—Sabbath School Offering  

—Unusual Opportunities (GC)  

za tydzień  — 12 listopada next week — 12 November  

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local Church budget  

Dzisiaj —  5 listopada  Today  —  5 November  

DARY OFFERING 

 

Sabbath School – 9:30 am 
Worship Service – 11:00 am 
 
Pr Peter Roennfeldt 

 

Szkoła Sobotnia – 9:30   
 

Nabożeństwo (kazanie) – 11:00  
 
Pr Peter Roennfeldt 

POLISH SERVICE 
5 LISTOPADA  

ENGLISH SERVICE 
5 NOVEMBER  
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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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informacje dla zboru  —  5 LISTOPADA 

 

 ................................ 

ZJAZD OKRĘGOWY  
Konferencji Wiktoriańskiej 2022  

 

19 listopada – 10am 
3 Convention Ave, Belgrave Heights  

 
 

Główny mówca – Pr Robbie Berghan  
 

(Menadżer ds. Treści i Promocji Radia 
Faith FM przy Unii Australijskiej)  

Program popołudniowy  
 Think Tank – 2pm 

 
 

     Wszyscy mogą wziąć udział w 
przysłuchiwaniu się obradom grupy 
„Grona Expertów” (Think Tank). 
 

     Będzie to czas na rozważanie, w 
jaki sposób kościoły w Wiktorii mogą 
być skuteczne w misji, gdy wyjdziemy 
z dni COVID, których wszyscy 
doświadczyliśmy + doskonałe 
prezentacje i okazje do modlitw, 
refleksji i planowania. 
     Wszyscy, którzy zaplanują  
pozostanie na programie Think Tank, 
proszeni są o zarejestrowanie swojego 
udziału, gdyż zapewniony zostanie 
bezpłatny lunch. Należy więc dokonać 
rezerwacji poprzez kliknięcie na link 
rejestracyjny, aby otrzymać posiłek: 
 

https://events.humanitix.com/think-tank-
registration-and-lunch-for-eastern-regional-
belgrave-heights-convention-centre 
 

     Po dokonaniu rezerwacji 
otrzymasz e-mail z potwierdzeniem z 
linkiem do Twojego biletu (jeśli nie 
możesz znaleźć e-maila, sprawdź 
folder spam).  
     Pokaż nam bilet na telefonie lub 
przynieś wydruk biletu na lunch, 
ponieważ musimy go zeskanować w 
dniu odbioru darmowego lunchu. 
      Należy pamiętać, że każdy bilet 
można zeskanować tylko RAZ. 
 

—INTRAVICON  

Wspólny lunch po nabożeństwie 
DZISIAJ 
 

Po nabożeństwie wszyscy są 
zaproszeni do holu kościelnego na 
wspólny lunch. Jest to świetna okazja 
do wzajemnego zapoznania się oraz  
do skorzystania z różnorodności 
potraw (ciało też potrzebuje pokarmu!) 
Przyjdź głodny, wyjdź zadowolony! 

„Badania przeprowadzone przez 
Brytyjczyków wykazały, że 9 na 
10 osób lubi czekoladę. Dziesiąta 
kłamie!                                                              —Robert Paul 

       Pastor Roman  
    i Jego żona Ania   
  potrzebują od nas 
 odpocząć – dlatego  
 udają się na  
 zasłużony urlop ☺ 
Następny raz, gdy  
 Ich zobaczymy, to  
   29 listopada. 
    Życzymy Im opieki  
      Bożej   
 

Zebranie Rady Zboru:  
Wtorek, 15 listopada,  godz. 18:30 
 

Uwagi i punkty na Agendę proszę 
kierować do Sekretarza Zboru, do 
soboty wieczór 12 listopada.  
 

Dziękuję.                       —Marzena Kania 

https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
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Polskie audycje radiowe 
 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na fali 92.3 FM  

Polonijne spotkania 
każdy PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,PIĄTEK, 
godzina 7pm   Kod:  547 866 4236 
https:/adventistchurch.zoom.us/j    

Wantirna Polish  
SDA Church 

__________________________ 

_____________________________________ 

Dary 13. soboty 4. kwartału  — 
Sabat 31 grudnia 2022 

 

Wydział Południowego Pacyfiku 
 

Informacje na temat projektów 13. 
Soboty są dostępne w podręczniku do 
Lekcji Biblijnych na 4 kwartał 2022 r. 
 

Pamiętajmy o specjalnych darach, 
abyśmy mogli wesprzeć pracę 
ewangelizacyjną, do której wszyscy 
jesteśmy powołani.  

Nie osądzaj mnie dlatego,  
że grzeszysz inaczej niż ja.  
 

—Dieter F. Uchtdorf  

Większość ludzi jest ateistami  
nie dlatego, że nie wierzą w Boga,  
ale dlatego, że nigdy nie spotkali  
wiarygodnego obrazu Boga. 
 

Zadaniem wierzących nie jest  
udowodnienie ateiście, że Bóg istnieje, 
ale namalowanie obrazu Boga,  
w jakiego warto wierzyć. 
 

—Ty Gibson 

Kupując rower pomożesz 
wdowie 
UŻYWANY ROWER NA SPRZEDAŻ: 
 

Jeśli jesteś zainteresowany,  
proszę skontaktuj się z  
Bruno.  
 

Ziarenka otuchy 
Na twarzach wielu z naszej rodziny 
zborowej widać uśmiech, gdy wchodzą 
do kościoła.  Jednak codzienne życie 
nie zawsze jest takie uśmiechnięte...  
Wiele z nas cierpi z powodu choroby, 
depresji, skrzywdzenia przez kogoś, z 
powodu odejścia kogoś bliskiego, 
niesprawiedliwości czy samotności. 
Lista problemów się nie kończy!  

Módlmy się jedni za drugich. Wiedzmy, 
że rodzina zborowa to więcej, niż nasz 
własny krąg domowy.  
 

„Ręce, które stworzyły świat są  
wystarczająco silne, aby cię uleczyć,  
i wystarczająco delikatne aby cię  
trzymać w objęciach.  Niechaj ręce 
naszego miłującego Ojca przyniosą 
ukojenie i uzdrowienie.”   —z Izajasza 40:11 

Pastor był zaproszony na kolację do 
pewnej rodziny ze swojego kościoła.  
Gdy wyszedł, żona powiedziała do męża: 
„Myślę, że ukradł naszą łyżeczkę!”  
Przez jakiś czas ją to niepokoiło.  
Rok później pastor ponownie był na 
kolacji u tej pary.  
Nie mogąc się oprzeć pokusie, żona 
spytała: „Czy wziąłeś naszą łyżeczkę  
w ubiegłym roku?”  
Pastor odpowiedział: „Nie, umieściłem  
ją w twojej Biblii”.   
 

http://www.laughandlift.com 

http://www.laughandlift.com


 

kontakty / contacts  
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   

1. Starszy Zboru /Head Elder: 
 

Henry Wawruszak   
 

 

Starszy Zboru /Elder: 
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  
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04.11.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

05.11.22 Sobota/Saturday –Wspólne nabożeństwo/Combined Church service  

  –Wspólny obiad/Potluck Lunch ■  

07.11.22 Pon./Monday –ADRA Community Café & Relief Centre  — OPEN 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

09.11.22 Środa –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

11.11.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

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

19.11.22 Sobota/Saturday –Zjazd Okręgowy  /Vic. Conf. Regional  Belgrave Heights 

  –Zupa z bułką /Soup n’ Bun ● 

03.12.22 Sobota/Saturday –Wspólne nabożeństwo/Combined Church service   

  –Wspólny obiad/Potluck Lunch ■  

04.12.22 Niedziela/Sunday –42. Targi Polskie, Dom Polski SYRENA Rowville 

5-8.12 Monday-Thursday –Road to Bethlehem Lilydale 

17.12.22 Sobota/Saturday –Zupa z bułką/Soup n’ Bun ● 

kalendarz / calendar 

church  bulletin    
Grażyna (Grace) Jankiewicz          0418 595 414             graciela6@gmail.com  

 

Przysyłanie ogłoszeń do wtorku  
emailem lub SMSem. 

Please send notices by Tuesday evening  
by email or by SMS.  

UWAGA! Spóźnione ogłoszenia są mile 
widziane, ale mogą zostać opublikowane 
dopiero w następnym tygodniu.   

PLEASE NOTE: late notices are welcome, but 
may have to wait until the following week to 
be published. 



 
6 

church news —  5 NOVEMBER  

__________________________ 

Most people aren’t atheists because they 
don’t believe in God, but because  
they’ve never encountered a believable 
picture of God.  

The believers job isn’t to prove to the 
atheist that God exist, but to paint  a 
picture of God that’s worth believing in. 
 

—Ty Gibson  

Fellowship Lunch  TODAY 
 

Following Worship Service everyone is 
invited to take part in the all-church 
intergenerational fellowship lunch 
today. It’s a great chance to get to 
know each other while enjoying a 
variety of foods. 
Come hungry... Leave happy! 

“A new British survey has 
revealed that 9 out of 10 people 
like chocolate.  The tenth lies.”        
 

—Robert Paul 

     Pastor Roman  
  and his wife Anna  
 need a break from  
 us – that’s why they  
are going on a well- 
deserved vacation ☺  
The next time we  
 see them is on  
   November 29th.  
     We wish them  
        God’s protection  
                   

By buying a bike you will help 
the widow 
 

USED BIKE FOR SALE: 
 

If you are interested,  

please contact Bruno,  
tel: 9700 6079 or 
0400 216 079 

Moment of encouragement:  
 

Several in our church family may 
have a smile on their faces when we 
see them on Sabbath at church, but 
everyday life is no smiling matter. 
They may suffer from ill health, 
unfair treatment, sour relationships, 
financial difficulties, and the list 
keeps going.  Remember, church 
family extends beyond our own  
household...  

So let’s pray for one another,  
because we never know what  
someone else is going through… 
 

“The hands that fashioned the Universe  
are strong enough to heal you and  
gentle enough to hold you. May you  
find rest and healing in the arms of our  
loving Father.”          /from Isaiah 40:11 KJV/ 

Church Board Meeting  

Tuesday, 15 November @ 6:30pm 
 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday 12 November. —Marzena Kania 

„Don't judge me because  
you sin differently than I do.” 
 

―Dieter F. Uchtdorf  
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__________________________ 

__________________________ 

more Conference  News can be found  
in the latest INTRAVICON: 

 

https://mailchi.mp/df653acf5c3a/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5256813?e=b3e86e1296  

 

2022 VICTORIAN 
CONFERENCE REGIONAL   

 

19 November – 10am 
3 Convention Ave, Belgrave Heights  

 

KEYNOTE SPEAKER – Pr Robbie Berghan  

Think Tank – 2pm 
There will be excellent presentations 
and opportunities to pray, reflect and 

plan.  
Lunch will be provided to those 

staying back so click the registration 
links  to secure your meal ticket! 

 

https://events.humanitix.com/think-tank-
registration-and-lunch-for-eastern-

regional-belgrave-heights-convention-
centre 

conference news  
One Saturday morning Pastor 
preached a powerful message, which 
his fervent young associate brought  
to a close with the following 
instructions:  
 

“Let us bow our heads, close our  
eyes, and sing ‘Open Our Eyes,  
Lord’.”   
 

http://www.laughandlift.com 

The pastor was having dinner at the 
home of a married couple from his 
church.  
When he left, the wife said to her 
husband, “I think he stole our 
teaspoon!”  
 

It bothered her for a while. 
 

A year later, the pastor was again at 
the couple’s for dinner.  
Unable to resist the temptation, the 
wife asked, “Did you take our 
teaspoon last year?”  
 

The pastor replied, “No, I put it in 
your Bible.”   
 

http://www.laughandlift.com 

https://mailchi.mp/df653acf5c3a/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5256813?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/df653acf5c3a/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5256813?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/df653acf5c3a/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5256813?e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0ee5c28e54&e=b3e86e1296
http://www.laughandlift.com
http://www.laughandlift.com


 

This week: 
 

Nika Mrozowski 6.11 

Arek Wrzos 6.11 
Ania Kania 8.11 
Jack Patryarcha 9.11 
Basia Przychodzka 9.11 
Marie Wawruszak 9.11 
Krysia Ciz 10.11 
Magda Urbaniak 11.11 
Aniela Wójcik 11.11 

This week: 
 

Piotr Stojkowicz 2.11 

Andrzej Szymala 4.11 

____________________________________________________________________________ 

życzenia członków zboru do pastora (oczywiście, nie w Dandenong PL) 
 

―Nie mów o piekle, bo czuję się niekomfortowo! 
―Nazywaj grzech „złym wyborem” 
―Mów więcej o tym, jak Bóg chce mi błogosławić ☺ 
―Zapewnij więcej programów dla moich dzieci!!! 
―Pamiętaj o tym, ile pieniędzy ofiaruję każdego tygodnia! 
―Powiedz, jak mogę się wzbogacić 
―Coś przyjemnego dla ucha 
―Jeśli nie posłuchasz mojej rady...   
―Co Jezus może zrobić dla mnie?   
―Tylko dobre wieści 
―Mów o tym, co się liczy... 

church members’ requests to Pastor (not at Dandy Church of course) 

 


