
 

 

 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 8: 36pm 
Friday 3 Feb.  — 8: 31pm 

  

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.   

“The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, 
but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, 
making it unfruitful.”                                                                                   —Matthew 13:22  NIV 

 

“Our greatest riches are found in Jesus. If he is our priceless treasure and the Kingdom is 
our highest priority, then we can handle the other things that come our way.”       ―Phil Ware 

 
„Jak ziarno posiane wśród chwastów jest człowiek, który słucha słowa 
Bożego, lecz troski życia i żądza bogactwa zagłuszają je, tak że nie przynosi 
ono plonu”.                                                                                                            —Mateusz 13:22  SŻ 
 

„Nasze największe bogactwo znajduje się w Jezusie. Jeśli On jest naszym bezcennym 
skarbem, a Królestwo jest naszym najwyższym priorytetem, to możemy poradzić sobie 
z innymi rzeczami, które pojawią się na naszej drodze”.                                             ―Phil Ware 
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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  — 4 lutego next week — 4 February 

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego Zboru  

—Sabbath School Offering 

—Local Church Budget 

Dzisiaj —  28 stycznia Today  —  28 January 

DARY OFFERING 

 

Sabbath School – 11 : 00 am 

Divine Service – 12 : 30 pm 

 

Pr Josh Stadnik 

 

Szkoła Sobotnia – 9 : 30 

Nabożeństwo – 11 : 00 

 

Br Andrzej Zastawnik 

POLISH SERVICE 
28 STYCZNIA 

ENGLISH SERVICE 
28 JANUARY 
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PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

28.01 – Andrzej Zastawnik 
 

04.02 – Pr Jared French 
11.02 – Jeremy Waterstone 
18.02 – Pr Josh Stadnik 
25.02 – Pr Roman Chalupka 
 

04.03 – Pr Trent Martin 

 

28.01 – Pr Josh Stadnik 
 

04.02 – Pr Jared French 
11.02 – Tomek Kasprzak 
18.02 – Pr Josh Stadnik 
25.02 – Pr Josh Kross (?) 
 

04.03 – Pr Trent Martin 

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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Wspólne nabożeństwo i 
wspólny lunch  

 

ZA TYDZIEŃ 
Sabat 4 lutego 

 

Delikatne przypomnienie,  
że wszystkie rodziny przynoszą 
potrawy i desery aby wspólnie 
się dzielić ciesząc się swoim 

towarzystwem ☺ 

informacje dla zboru — 28 STYCZNIA 

 

Camp zborowy 2023 
na Phillip Island  17—19 lutego 
 

 

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... 

 

 

Opłata weekendowa: 
 

—Osoby od 14 lat +   $180.00 
—Dzieci 9–13 lat    $140.00 
—Dzieci 3–8 lat   $80.00 
 

 

Opłata jednodniowa: 
—Dzienna wizyta: $15.00 
—Lunch: $20.00 
—Obiad: $20.00 

 

■ ■ ■ 

—Opłaty za pobyt na Campie 
przyjmuje skarbnik zboru 
Wojtek Klauza. 

—W tym też czasie będziemy 
alokować numer kabiny. 

—Możliwość płatności: KARTA lub 
GOTÓWKA.  
 

Wpłacajmy więc... 

Zebranie Zborowe 
Sobota 4 lutego 

 

Zebranie odbędzie się po wspólnym 
nabożeństwie i po wspólnym lunchu. 

 

Zaplanuj, aby być obecnym! 

Zebranie Rady Zboru:  
Wtorek, 7 lutego,  6:30pm 
 

Uwagi i punkty na Agendę proszę 
kierować do Sekretarza Zboru,  
do soboty wieczór 4 lutego. 
Dziękuję.                       —Marzena Kania 

Środa 1 lutego, godzina 6:00 pm 

https://en.bab.la/dictionary/polish-english/przypomnienie
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/%C5%BCe
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/wszystkie
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/rodziny
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/potrawa
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/aby
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/dzieli%C4%87
https://en.bab.la/dictionary/polish-english/towarzystwo


 

_____________________________________ 

chwila refleksji 
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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 

Po chwili zastanowienia chłopiec 
powiedział: „To prawda, że jest mi 
ciężko, ale wolałbym wziąć Biblię, bo 
moja mama powiedziała mi kiedyś:  
‘Mój ukochany synu, Słowo Pana jest 
droższe niż złoto... Smakuje lepiej niż 
miód’ ”.   
     Wziął Biblię i po chwili zdziwił się, 
że znalazł w niej dwie koperty. 
Pierwsza z nich zawierała dziesięć 
razy więcej pieniędzy niż miały 
pozostałe osoby. W drugiej kopercie 
był testament, w którym było 
napisane, że będzie spadkobiercą 
bogatego człowieka. 
     Do wszystkich gorliwych starszy 
człowiek powiedział: 
     „Zawsze wierzcie Bogu i nigdy nie 
traćcie nadziei i bądźcie błogosławieni 
bogactwem i chwałą w Jezusie 
Chrystusie, naszym Zbawicielu”. 
 

https://planetalife.com/ 

Opowieść o wyborze ... 
 

     Pewnego dnia bardzo bogaty 
starszy człowiek, który nie miał 
spadkobierców, zaprosił swoich 
pracowników na obiad, po którym 
zaproponował każdemu wybrać 
między Biblią a dużą sumą pieniędzy 
w kopercie. 
     Gospodarz domu, odsuwając na 
bok Biblię powiedział, że jego pasją są 
podróże. A te pieniądze pomogłyby 
mu zrealizować jeszcze kilka marzeń i 
planów. 
     Dozorca odpowiedział: 
„Chciałbym wziąć Biblię, ale myślę, że 
pieniądze byłyby bardziej praktyczne”. 
     Ogrodnik, który został poproszony 
o wybór, odpowiedział: „Moja żona 
jest bardzo chora i potrzebuję pienię-
dzy na jej leczenie i lekarstwa. W 
przeciwnym razie wybrałbym Biblię”. 
     Kucharz odpowiedział: 
„Lubię czytać Biblię, ale w pracy nie 
mam czasu na czytanie, więc wezmę 
te pieniądze”. 
     Do chłopaka z biednej rodziny, 
bogaty człowiek powiedział w ten 
sposób:  „Na pewno wybierzesz 
pieniądze, przynajmniej na jedzenie 
dla swojej rodziny...”. 

Rodzaje ofiarodawców 
 

Istnieją trzy rodzaje dawców: 

— jak krzemień 
— jak gąbka 
— jak plaster miodu. 
 

   Aby uzyskać cokolwiek z krzemienia, 
musisz go uderzyć. Uzyskasz odłamki i 
iskry. 
   Aby uzyskać wodę z gąbki, należy ją 
ścisnąć, a im więcej siły użyjesz, tym 
więcej wody wyciśniesz. 
   Ale plaster miodu po prostu przelewa 
się własną słodkością. 
 

Jakiego rodzaju dawcami jesteśmy? 
 

—autor nieznany 

Zło ma przewagę nad dobrem,  
bo może sobie pozwolić na to,  
na co dobro nie może . . . 
 

—autor nieznany 
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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 

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. 

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   

Starszy Zboru /Head 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   

27.01.22 Piątek  –Back to school 

  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

28.01.22 Sabat/Sabbath  –Doug Batchelor  in Melbourne  St KildaTown Hall 

30.01.23 Monday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

01.02.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorcas’ Meeting 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

04.02.23 Sabat/Sabbath –Wspólny lunch/Potluck Lunch after Church Service 

  –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 _____________________________________________________________________________ 

https://www.dandypolish.org.au/
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Combined Worship Service & 
Potluck Lunch   

 

NEXT WEEK, 
Sabbath 4 February 

Just a kind reminder that  
all families contribute dishes  

(savoury and dessert) to share  
while we fellowship and enjoy  

each other’s company ☺ 

church news —  28 JANUARY  

 
 

Church Camp 2023  
Phillip Island  
 
 

Open to all members, visitors, friends and 
families 
 
 

Weekend Package: 
 

Full Time Guests14 yrs + $180.00 

Children 9–13 yrs:  $100.00 

Children 3–8 yrs:  $80.00 
 

 
Day Visitors: 

Day Visitor Fee: $15.00 

Lunch $20.00 

Dinner $20.00 

 

 

 
 

—Payment is to be made to  
Church Treasurer – Wojtek Klauza 

—At this time we will allocate the 
cabin numbers. 

—Payment options: card or cash.  
 

       

So, let’s pay! 
Church Business Meeting  

for Church Members   

4 February  
after combined Church Service and  

Potluck Lunch 
 

Make Plans To Attend! 

Wednesday, 1 February @ 6:00pm 

Church Board Meeting  

Tuesday, 7 February @ 6:30pm 
Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday 4 February.  

 

—Marzena Kania, Church Clerk 
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food for thought 
 
 

conference 
news 

 

 

all Conference  News can be found  
in the latest INTRAVICON: 

 

Please enjoy this latest edition of 

IntraViCon! (mailchi.mp) 

COMPLETE HEALTH  
IMPROVEMENT  
PROGRAM CHIP) 

Upcoming CHIP Online Programs: 
 

●Tuesday 31 January—Monday 3 April  
@ 5pm  
●Thursday 23 February—Thursday 6 April 
@7pm  
 

To register email ask@chiphealth.com.au 
for further details and registration links or 
check out our website 
www.chiphealth.com.au 

2023 BIG CAMP REGISTRATION 

 

vic.adventist.org.au 

Want a super fast explanation 
of THE 5 LOVE LANGUAGES? 
 

The 5 Love Languages EXPLAINED WITH 
BURRITOS: 
 

1. Words of Affirmation: “This is a 
good burrito.” 
2. Acts of Service: “I made you a 
burrito.” 
3. Receiving Gifts: “Here’s a burrito.” 
4. Quality time: “Let ’s go get some 
burritos together.” 
5. Physical touch: Arms around a 
person wrapped in a warm hug, like a 
burrito. 
 

—Jeannie Burlowski 

Which kind of giver are you?   
 

There are three kinds of givers:  
 

— the flint  
— the sponge  
— the honeycomb.  
 

    To get anything out of a flint you 
must hammer it. And then you get 
only chips and sparks.  

    To get water out of a sponge you 
must squeeze it, and the more you 
use pressure, the more you will get.  

    But the honeycomb just 
overflows with its own sweetness.  
 

Which kind of giver are you? 
 

—Author unknown 

To use a physical exercise metaphor, the 
new covenant is the mastery of a relaxed 
flex. You flex in the direction of love with 
power and thrust, and then you relax into 
that position. You do this repeatedly until 
love is your most natural resting position. 
 

—Ty Gibson 

https://mailchi.mp/0f22e5c91211/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5377629?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/0f22e5c91211/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5377629?e=b3e86e1296
mailto:ask@chiphealth.com.au
http://www.chiphealth.com.au/
https://vic.adventist.org.au/
https://www.amazon.com/gp/product/080241270X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=jeannieb-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=080241270X&linkId=7f2e7698a5f82c16a34f85943437960e
https://jeannieburlowski.com/2018/08/20/the-5-love-languages-explained-with-burritos/


 

Kazia Rucińska 30.1 
Rachel Grochocki 31.1 
Zosia Patryarcha 1.2 
Ivanka Millen 2.2 
Bart Ostrowski 2.2 
Jacob A. Polonski 2.2 
Marysia Sawczuk 2.2 
Chanel Patryarcha 4.2 
David Patryarcha 4.2 

This week:  

 

Ania Micigolska 22.1 
Allan Podsiadły 22.1 
Ela Stacherska-Kot 27.1 
 
Next week:  

 

Ryszard Kędzierski 29.1 
Henry Wawruszak 29.1 

Ph. ZJ 

Ph. ZJ 

Phillip Island Adventure Resort,  1175 Phillip Island Rd, 3922 COWES 
____________________________________________________________________________ 


