
 

 

 

Bulletin 
1 / 2023 

 

7 January / 7 stycznia 

 

Sunset times: 
 

This Sabbath — 8: 45pm 
Friday 13 Jan.  — 8: 44pm 

  

We WELCOME you warmly to our Church today, to experience grace and  
peace in our LORD Jesus Christ. 

 

WITAMY gorąco w naszym kościele, gdzie pragniemy wspólnie doświadczyć 
łaski i pokoju w naszym PANU, Jezusie Chrystusie.   

“See what great love the Father has lavished on us, that we should be called 
children of God! And that is what we are! The reason the world does not 
know us is that it did not know Him.”                                               —1 John 3:1  NIV 
 

“Believers are known as God’s own children. Knowing that God was willing to 
make us His children fills us with hope and inspiration. Hold on to this fact and 
let His amazing love inspire every moment of your life.”                   ―Sylvia de Kock 

 
„Patrzcie, jaką miłością Ojciec nas obdarzył, abyśmy byli nazwani dziećmi 
Bożymi — i nimi jesteśmy. Świat dlatego nas nie zna, że Jego nie poznał”. 
                                                                                                    —1 Jana 3:1   PNŚ 
 

„Wierzący są znani jako Dzieci Boże. Świadomość, że Bóg chciał uczynić nas swoimi 
dziećmi, napełnia nas nadzieją i natchnieniem. Trzymaj się tego faktu i niech Jego 
niesamowita miłość inspiruje każdą chwilę Twojego życia”.                      ―Sylvia de Kock 



 

____________________________________________________________________________ 

 

Sabbath School – 9 : 30 am 

Nabożeństwo – 11 : 00 am 

 

Pr Roman Chalupka   

 

Szkoła Sobotnia – 9 : 30 

Nabożeństwo – 11 : 00 

 

Pr Roman Chalupka   

POLISH SERVICE 
7 STYCZNIA 

ENGLISH SERVICE 
7 JANUARY 

 

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  — 14 stycznia next week — 14 January 

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local Church Budget 

Dzisiaj —  7 stycznia Today  —  7 January 

DARY OFFERING 
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PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 
 
 
 
 

 

 

07.01 – Pr Roman Chalupka 
14.01 – Pr Peter Hughes 
21.01 – Pr Roman Chalupka 
28.01 – Br Andrzej Zastawnik 
 
04.02 – Pr Jared French 
11.01 – Jeremy Waterstone 

07.01 – Pr Roman Chalupka 
14.01 – No Service  
21.01 – Pr Roman Chalupka 
28.01 – Pr Josh Stadnik 
 
04.02 – Pr Jared French 
11.01 – Jeremy Waterstone 

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 — 7 STYCZNIA 

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 

Zupa z bułką  po nabożeństwie   

Sabat 21 stycznia  

 

 
Camp zborowy 2023 
na Phillip Island 
 

dla wszystkich zborowników, gości i 
przyjaciół! 
 
      

     Będzie to wspaniały weekend z 
dala od codziennego pośpiechu i 
stresowego życia miejskiego... czas 
wspólnych nabożeństw, wspólnej 
rozrywki i wspólnych posiłków.  
     Znajdziesz tam pokarm 
duchowy, natchnienie, wspólnotę, 
towarzystwo, miłą atmosferę 
chrześcijańską... 
     Wielka gama zajęć dla każdego 
wieku. Dla osób mniej aktywnych – 
spacerki, relaks na ławeczce, 
pogawędki w lounge itp... 
 

Skorzystaj z relaksowego i 
podnoszącego na duchu 

weekendu !!! 
 

Weekendowa opłata: 
3 DNI / 2 NOCE  

 

14 lat+: $183.70 
9–13 lat:  $137.78 
3–8 lat:  $91.85 

 

Co wchodzi w cenę: 
—Pokoje z łazienką i chłodzeniem. 
—Posiłki: kolacja w piątek; 
śniadanie, lunch, obiad w sobotę; 
śniadanie i lunch w niedzielę. 
—Bezpłatne: poranna herbata / 
popołudniowa herbata / wieczorna 
przekąska 

 

Więcej informacji i detali u br Henryka 

 

UWAGA: 
     Zdecydujmy się zanim ucieknie 
nam termin w lutym!!!.       
Zgłaszanie swojego udziału prosimy 

kierować do brata Henryka. 

„Bo zawżdy ci więcej jedzą,którzy 
bliżej misy siedzą ”       —Mikołaj Rej 

Wspólny lunch po nabożeństwie 
DZISIAJ, 7 stycznia 

Zapraszamy wszystkich, wraz z 
naszymi gośćmi, na lunch po 
nabożeństwie. Nie zapomnijmy zabrać 
ze sobą dobrego nastroju! 

   WAŻNE!! 

Słuchajmy najnowszych ogłoszeń 
z pulpitu na temet terminu 

CAMPU 

Poniedziałek 9 stycznia, 5pm 

Zapraszamy wszystkich członków 
Tabity na spotkanie biznesowe. 
Mamy wiele spraw do omówienia. 
Do zobaczenia w poniedziałek!  

 

—Wioletta Czapnik 
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2023 
 

Odaję Tobie moje złości, 
życie pełne nieprawości. 
Odaję serce grzechem zbrukane, 
Myśli ― za czarne uznane. 
Proszę o krople Twojej krwi, 
w niej moja nadzieja tkwi. 
Serce moje odmieni, 
błoto w złoto zmieni. 
Ojcze ― Boże ― Panie, 
spraw niech to się stanie. 
Jezu ja do domu chcę, 
oczyść i wprowadz mnie. 
 

—Andrzej Tomasiuk 1012023   

7 błogosławieństw na Nowy Rok 
 

Niech obecność Pana w tym roku 
będzie: 

 

●NAD TOBĄ — aby cię strzec. „Poznaj 
więc dziś i weź to sobie do swego 
serca, że PAN jest Bogiem wysoko na 
niebie” (Pwt 4:39)  

 

●POD TOBĄ — aby cię wspierać. 
„Twoim schronieniem jest wieczny 
Bóg, a pod tobą są wieczne 
ramiona”  (Pwt 33:27)  

 

●ZA TOBĄ — jako tylna straż dla 
ciebie. „Waszą tylną strażą będzie Bóg 
Izraela” (Iz 52:12)  

●PO TWOJEJ PRAWEJ STRONIE — 
aby cię chronić. „On jest po mojej 
prawej stronie, abym się nie 
zachwiał.” (Ps 16:8)  

 

●PRZED TOBĄ — aby cię prowadzić. 
„Ja pójdę przed tobą, a krzywe drogi 
wyprostuję” (Iz 45,2)  

 

●WOKÓŁ CIEBIE — aby cię chronić  
przed burzami. „Jak góry otaczają 
Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, 
teraz i na wieki” (Ps 125:2)  

 

●W TOBIE — jako twój Towarzysz i 
Pocieszyciel. „I położę ducha mojego 
wpośród was” (Ez 36:27) 
 

—autor nieznany 

Przygotuj się, abyś mógł być tęczą  
w czyjejś chmurze – w chmurze kogoś, 
kto może nie wygląda tak jak ty, może 
nie nazywa Boga tym samym imieniem 
– jeśli w ogóle wzywa Boga… może nie 
spożywa takich samych potraw i w 
dodatku przygotowanych inaczej jak  
ty to robisz, może nie tańczy twojego 
tańca ani nie mówi twoim językiem.  
Ale bądź błogosławieństwem  
dla kogoś…                  —Dr. Maya Angelou  

           Minęła 
     Diamentowa  
   Rocznica Ślubu  
     Basi i Bolka  
   Przychodzkich 
 

                   ♥♥ 
     Niech ta rocznica będzie  
       tak niezapomniana  
       jak dzień, w którym  
      powiedzieliście sobie  
                 TAK  
           i tak radosna  
         jak wspomnienia,  
       którymi się dzielicie... 

         Happy  
 60th Anniversary! 
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kalendarz / calendar 

  

Dandenong Polish Seventh-day Adventist Church / Polski Kościół ADS 
100 James Street, Dandenong VIC, 3175 
 

W  www.dandypolish.org.au                   Dandenong Adventist 
 

Senior Pastor:  Roman Chalupka    M 0432 058 233 
Associate Pastor:  Josh Stadnik    M 0430 412 418 

06.01.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

07.01.22 Sabat/Sabbath –Wspólny obiad po nabożeństwie/Potluck lunch 

09.01.23 Monday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

11.01.23 Środa –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

14.01.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

26.01.22 Czwartek/Thursday –Australia Day Public Holiday 

04.02.23 Sabat/Sabbath –Zebranie Zborowe po lunchu/Business Meeting 

06.02.23 Monday –ADRA—Back in action 

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

25.02.23 Sabat/Sabbath –Wieczerza Pańska/Communion Service 

6-10.4.23 Easter weekend –BIG CAMP 2023  Lardner Park 

   

kontakty / contacts  

church  bulletin:  Grace Jankiewicz,    0418 595 414,    graciela6@gmail.com 
Proszę przysyłać ogłoszenia do wtorku wieczora 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. 

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  

Starszy Zboru /Elder: 
 

Henry Wawruszak   
 

 

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  

ADRA Community Café & Relief Centre:  Wojtek Klauza   

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


 
6 

Soup n’ Bun after  Divine Service 
 

Sabbath 21 January  

church news —  7 JANUARY  

“I am on the SEAFOOD DIET. 
I SEE FOOD, and I eat it ” 

—Anonymous  

Church Lunch TODAY, 
Sabbath 7 January 
 

You are all invited to join us for the 
Church lunch after Worship service 
today. Come hungry... Leave happy! 

 

 

Church Camp 2023  
Phillip Island  
 

Open to all members, visitors, friends and 
families 
 

This Camp will be an experience of 
a lifetime! A great weekend away 
from the hustle and bustle of city 
life! There’ll be lots of fun and 
activities. A great weekend for all. 
Rest, relax and be inspired! 

Weekend Package: 
PRICES FOR FULL-TIME GUESTS,  

3 DAYS / 2 NIGHTS 
14 yrs+: $183.70 
9–13 yrs:  $137.78 
3–8 yrs:  $91.85 

Church Package Includes: 
—Ensuited & air-conditioned 
accommodation 
—Fully catered beginning with 
supper on Friday through to lunch 
on Sunday 
—Complimentary morning teas / 
afternoon teas / evening snacks 
—Onsite activities & Qualified 
activity instructor   
 
 

 

For more information and needed  
details — please contact Henry 

 

Attention: 
     We need to know the number of 
people willing to go to the camp. 
This will enable us to book a date.  
The condition is the minimum 
number of participants, which in our 
case is 55 people.  
If you decide to participate in the 
camp, please contact Henry.  

   MPORTANT! 

Updated information  will  be  
announced in church up front.  

So please listen carefully! 

I am so psyched for 2023!  
Here we are, these complex causal 
creatures with the astounding capacity 
to generate novelty and beauty by our 
actions.  
What an absolute privilege it is to be a 
human being!  We can live and love 
and create and laugh and help one 
another out. On top of all that, when 
we fail, we are met by God's grace.  
Hallelujah!                            —Ty Gibson 

__________________________ 
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food for thought 

 

all Conference  News can be found  
in the latest INTRAVICON: 

 

Please enjoy this latest edition of 
IntraViCon! (mailchi.mp) 

7 blessings for the New Year 
 

May the Lord’s presence this year be: 
 

●ABOVE YOU—to guard you. “Know 
therefore this day... that the Lord He 
is God in heaven above”  
(Deuteronomy 4:39) 
 

●UNDERNEATH YOU—to support 
you. “The eternal God is thy refuge 
and underneath are the everlasting 
arms” (Deuteronomy 33:27) 
 

●BEHIND YOU—as a rear guard for 
you. “The God of Israel will be your 
rear guard” (Isaiah 52:12) 
 

●AT YOUR RIGHT HAND—to protect 
you. “Because He is at my right hand 
I shall not be moved” (Psalm 16:8) 
 

●BEFORE YOU—to lead you. “I will  
go before thee and make the crooked  
places straight” (Isaiah 45:2) 
 

●ROUND ABOUT YOU—to shield you 
from storms. “As the mountains are 
round about Jerusalem so the Lord is 
round about His people from hence-
forth even forever” (Psalm 125:2) 
 

●WITHIN YOU—as your Companion 
and Comforter. “And I will put my 
Spirit within you” (Ezekiel 36:27) 
 

—Unknown 

Your Focus for 2023  
 

     The story is told of a battle during 
World War II in which a pig wandered 
into the no-man's land between 
opposing armies.  
     Distracted, the U.S. troops began 
taking potshots at the pig instead of 
shelling the enemy. They killed the 
pig, but they lost the battle – not 
because the enemy's forces were 
superior but because they lost their 
focus.  
 

     Losing your focus will defeat you 
every time. Hebrews 12:2 says, “Let 
us fix our eyes on Jesus.” 
 

—Kay D.Rizzo, Signs of the Times, March 1998 

HOPE CHANNEL SATELLITE DECOMISSION 
 

Hope Channel viewers in Australia are 
being encouraged to consider their 
options after a decision by Optus to 
decommission its D2 satellite in March 
2023.  There are two options: 
•Transition to the VAST satellite 
service 
•Stream Hope Channel via your home 
internet. 
 

     VAST is where many of the other 
Christian broadcasters, including 
3ABN, are transitioning to. It requires 
a new set-top box and an adjustment 
to your satellite dish. Alternatively, you 
can go online and stream Hope 
Channel via FaithStream or Amazon 
Fire or another streaming service. 

     “I know change is not always easy 
nor welcomed, but change also 
provides new opportunities to reach 
people with the story of Jesus,” said 
Hope Channel South Pacific director 
Pastor Wayne Boehm. “For example, 
going onto VAST is giving us a totally 
new viewing audience of 1 mln people.  

     “However, our key priority is to 
make the transition period as smooth 
as possible for our viewers and we are 
here to assist wherever we can so that 
you can continue receiving Hope 
Channel, 3ABN and other Christian 
channels.” 

     For information on where to find 
your closest satellite installer, or if you 
have any other questions, go to 
hopechannel.com/watch or  ph. 9847 
2222 

https://
record.adventistchurch.com/2022/11
/25/change-coming-for-hope-channel-
viewers/  

HOPE CHANNEL Satelite 
Decommission 
Hope Channel viewers in Australia are 
being encouraged to consider their 
options after a decision by Optus to 
decommission its D2 satellite in March 
2023.  There are two options: 
•Transition to the VAST satellite 
service 
•Stream Hope Channel via your home 
internet. 

     VAST is where many of the other 
Christian broadcasters, including 
3ABN, are transitioning to. It requires 
a new set-top box and an adjustment 
to your satellite dish. Alternatively, you 
can go online and stream Hope 
Channel via FaithStream or Amazon 
Fire or another streaming service. 

     “I know change is not always easy 
nor welcomed, but change also 
provides new opportunities to reach 
people with the story of Jesus,” said 
Hope Channel South Pacific director 
Pastor Wayne Boehm. “For example, 
going onto VAST is giving us a totally 
new viewing audience of 1 mln people.  

     “However, our key priority is to 
make the transition period as smooth 
as possible for our viewers and we are 
here to assist wherever we can so that 
you can continue receiving Hope 
Channel, 3ABN and other Christian 
channels.” 

     For information on where to find 
your closest satellite installer, or if you 
have any other questions, go to 
hopechannel.com/watch or  phone 
9847 2222 

 

https://
record.adventistchurch.com/2022/11/25/
change-coming-for-hope-channel-viewers/  

https://mailchi.mp/9dfa531e816b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5375841?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/9dfa531e816b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5375841?e=b3e86e1296


 

Next week: 
 

Kamil Podsiadły 9.1 
Alina Widuch 9.1 
Violetta Czapnik 13.1 

This week: 
 

Helena Kamińska 3.1 
Alicja Pete (Wrzos) 4.1 
Karolina Zacharzewska 6.1  

     Przeżyła 100 lat i 6 miesięcy. W ostatnim okresie chorowała i słabła. 
Pan uznał, że wystarczy jej pielgrzymki, gdy dzień wcześniej prosiliśmy Go 
w modlitwie o Jego wolę.   

 

     Siostra Helena mimo pobytu w domu Aged Care żyła życiem zboru 
i Prawdą Bożą. Zawsze pragnęła dzielić się Słowem Bożym z innymi, tak 
więc wiele osób zachęciła do lektury Biblii i pójścia za Jezusem. 
Ostatnie lata były dla niej trudne. W roku 2019 pożegnała męża, Józefa, 
zaś w roku 2021 odeszła jej córka Alicja. Zbyt wiele przeżyć dla żony i matki. 
Pozostawiła jeszcze córkę Agnieszkę i syna Ryszarda z rodzinami. 
 

     Jednak mimo tych przeżyć, siostra Helena czuła się mocno związana 
ze zborem w Dandenongu wiernie uczestnicząc poprzez YouTube w każdym 
nabożeństwie i poprzez Zoom w piątkowych spotkaniach modlitewnych. 
Była najstarszą wyznawczynią naszego zboru. 
 

     Zasmuconej rodzinie w imieniu całego Zboru składam głębokie wyrazy 
współczucia, jednak z nadzieją, że z siostrą Heleną spotkamy się już 
wkrótce, przy powrocie Zbawiciela, gdy zabierze nas do przygotowanego 
miejsca. Jak dobrze jest wierzyć i tęsknić za taką chwilą.  —pr Roman Chalupka 

 
Uroczystości żałobne: 
 

Czwartek 12 stycznia 2023: 
Cmentarz Springvale Botanical Cemetery 
godzina 10:30 ― kaplica RENOWDEN CHAPEL 
godzina 11:30 ― pożegnanie nad grobem 

Z prawdziwym smutkiem powiadamiam, że we wtorek 3 stycznia 
2023 w godzinach popołudniowych odeszła  od nas  droga  siostra 

Helena Strycharczuk.  

„Błogosławieni są odtąd  
umarli, którzy w Panu  

umierają”. 

 

—Obj 14:13 

 

____________________________________________________________________________ 


