
 

 
We WELCOME you warmly to our CHURCH CAMP today, to  

experience grace and peace in our LORD Jesus Christ. 
 
 
 

WITAMY gorąco na naszym KAMPIE ZBOROWYM, gdzie pragniemy  
doświadczyć łaski i pokoju w naszym PANU, Jezusie Chrystusie.   

 
The joy and blessings of the Sabbath conclude tonight at 8:15 pm and  

begin again next Friday at 8:07 pm 
 
 
 

Radość i błogosławieństwo Sabatu kończy się dzisiaj o godzinie 20:15  
i rozpoczyna ponownie w piątek za tydzień o 20:07 
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—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budget lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local Church Budget 

Dzisiaj —  18 lutego Today  —  18 February 

DARY OFFERING 

 

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  — 25 lutego next week — 25 February 

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    

PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 

 

18.02 – Kamp zborowy 
             Pr Roman Chalupka 
 

25.02 – Pr Roman Chalupka 
             

             Wieczerza Pańska 
              
 

04.03 – Pr Trent Martin 
11.03 – Pr Paweł Ustupski 
18.03 – Pr Josh Kross  
25.03 – Pr Niku Dobrawa 

 

18.02 – Church Camp 
             Pr Roman Chalupka 
 

25.02 – Pr Roman Chalupka 
             Communion Service 

 
04.03 – Pr Trent Martin 
11.03 – ? 
18.03 – Pr Josh Kross 
25.03 – Pr Niku Dobrawa 
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informacje dla zboru         —     18  LUTEGO 

ANKIETA OBECNOŚCI 
18 lutego 2023 
 

 

     Ankieta AUC dotycząca frekwencji 
i liczby osób w kościołach przeprowa-
dzana co dwa lata odbędzie się w ten 
Sabat, 18 lutego 2023.  
    Celem ankiety jest migawkowe 
przedstawienie liczby osób uczęszcza-
jących do kościoła w określony sabat 
oraz sprawdzenie, jak frekwencja w 
kościołach i konferencjach zmienia 
się na przestrzeni lat. 
     Ankietę można wypełniać online: 
attsurvey.adventist.org.au  od 18 lutego. 
     Prosimy nie wypełniać ankiety 
przed tą datą, ponieważ nie zostanie 
ona zarejestrowana.  
Dziękujemy.                    —INTRAVICON 

TRANSFER CZŁONKOSTWA 
 

Rada Zboru proponuje do 
odgłosowania przekazanie Listu 
Zborowego dla Moniki i Norberta 
Szambelan do zboru Casey SDA 
Church. 
Głosowanie będzie miało miejsce w 
Sabat 25 lutego 2023. 
 

—Sekretarz Zboru, Marzena Kania 

 
Kamp Zborowy 2023 
Phillip Island  17―19 lutego 
 

 

Adres: 
CYC Phillip Island Adventure Resort 
1775—1801 Phillip Island Road,  
Cowes 3922  
 
Przyjazd i rejestracja od godziny 
4:30pm w piątek 17 lutego 

PROGRAM KAMPU  
 

Piątek 17 lutego 
 

4:30pm   ―przyjazd, rejestracja  

7:30pm   ―nabożeństwo wieczorne  

8:30pm   ―kolacja 

 
Sobota 18 lutego 
 

8:00am   ―śniadanie 

10:00am ―Szkoła Sobotnia 

11:00am ―poranna herbatka 

11:15am ―Nabożeństwo główne 
12:30pm ―lunch 

1:30―4:00pm ― wolny czas 

3:15pm   ―popołudniowa herbatka 

4:00pm   ―nabożeństwo popołudn.   

6:00pm   ―obiad 
7:30pm   ―nabożeństwo wieczorne/ 

                 zakończenie Sabatu 

8:30pm   ―kolacja 

9:00pm   ―gry i zabawy 

 
Niedziela 19

 
lutego 

 

8:00am   ―śniadanie 

9:15am   ―nabożeństwo poranne  

10:30am ―poranna herbatka 

10:45am ―zajęcia sportowe 

12:30pm ―lunch 
2:00pm   ―zakończenie kampu 

UROCZYSTOŚĆ WIECZERZY 
PAŃSKIEJ za tydzień,  
Sabat 25 lutego 
 

Uroczystość tę będziemy celebrować  
na pamiątkę śmierci Jezusa 
Chrystusa. To dobry czas, by 
zrewidować swoje postępowanie, 
zastanowić się nad jakością swojego 
życia i zadać sobie pytanie: Czy jestem 
wiernym uczniem Jezusa? 
 

Uczyńmy ten dzień super szczególnym  
dla każdego—w społeczności ze sobą  
nawzajem i naszym Bogiem.  
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chwila refleksji 

Psalm 23 TELEWIZYJNY 
 

Telewizor jest pasterzem moim, 
żadnego z programów mi nie 
zabraknie. 
Na barwnej pustyni ducha pasie 
mnie, do wód żywych Słowa Bożego  
nie wiedzie mnie. 
Duszę moją wysusza, oddala od Boga. 
Wiedzie mnie na ścieżki niesprawie-
dliwości swym przemożnym wpływem. 
Choćbym nawet żył sto lat 
nie zrezygnuję z mojego telewizora: 
jego obraz, dźwięk i dwanaście 
kanałów, te mnie pocieszają. 
Zastawia przede mną bogaty zestaw 
scen, uwalnia mnie od obowiązków 
rodzinnych, wypełnia mój wolny  
czas i umysł po brzegi.  
Uczy, bawi, kształtuje na obraz 
cywilizowanego człowieka. 
Dobroć i łaskę Bożą oddala mój 
telewizor od mojej duszy. 
Po wszystkie dni życia mego trwać 
będę w duchowym ubóstwie. 

                                                               —Adonai.pl 

Jaka szkoda, że do telewizora nie 
siada się tyłem ...   

 
starodawny aforyzm: 
 

„Napisz na piasku to,  
co dajesz.  
Wyryj na skale to,  
co otrzymujesz.” 

Niektórzy ludzie nie wiedzą,  
jak ważne jest to, że istnieją.  
Nie wiedzą, jak wiele znaczy  
sam ich widok; ile radości sprawia  
ich przyjazny uśmiech; jakim dobrem 
jest ich bliskość ... ile bylibyśmy 
biedniejsi bez nich.  
Nie wiedzą, że są darem niebios ...  
 

Mogliby wiedzieć, gdybyśmy im to 
powiedzieli.                    —Bruno Ferrero 

Zapach 
 

     Dwóch mnichów uprawiało róże.  
     Jeden zatapiał się w kontemplacji 
piękna i zapachu swoich róż.  
     Drugi ścinał najpiękniejsze róże i 
obdarowywał nimi przechodniów.  
     „Co robisz?” karcił go pierwszy. 
„Jak możesz pozbawiać się radości z 
zapachu swoich róż?” 
     „Róże pozostawiają najwięcej 
zapachu na rękach tego, kto nimi 
obdarowuje innych” odparł drugi 
mnich.                     
 

—Autor nieznany 

Czy umiem kochać 
 

Czy naprawdę kocham tego, o którym 
mowię, że go kocham? Bo może  
bardziej kocham samego siebie? 
 

Miłość to nie tylko uczucie, ale ciężka 
praca, o czym jeszcze nie wiedzą  
zakochani, którzy szepcą: „moja roso, 
ty szczypiorku zielony” – jakby się 
uczyli tylko botaniki. 
 

Z kolei po latach zagniewani krzyczą: 
„ty ośle, ty baranie, ty foko” – jakby 
się uczyli tylko zoologii. 
 

Jak wielkiego trudu wymaga  
prawdziwa miłość. Stale się czegoś 
uczymy: języka obcego, judo, dobrych 
manier, jak jeść łyżką czy widelcem, 
jak obsługiwać komputer. 
 

Na naukę nigdy nie jest za poźno. 
 

Uczmy się kochać, by sprawdzać  
siebie. 
 

Boże, którego nie widzę a kiedyś  
zobaczę; przychodzę bezrobotny,  
przystaję w ogonku i proszę Cię o  
miłość jak o ciężką pracę. 
 

—Ks. Jan Twardowski 
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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 

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   

17–19.02.23 Friday—Sunday  –Church Camp  Phillip Island 

17.02.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

20.02.23 Monday –ADRA Comm. Cafe & Relief Centre ― OPEN 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

22.02.23 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

25.02.23 Sabat/Sabbath –Wieczerza Pańska/Communion Service 

01.03.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorca’s Meeting 

21.03.23 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

24–25.03.23 Friday—Saturday –Lilydale Church 40th Anniversary 

6–10.04.23 Easter weekend –BIG CAMP 2023  Lardner Park  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://www.dandypolish.org.au/
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church news —  18 FEBRUARY  

ATTENDANCE SURVEY 
18 February 2023 
 

     The AUC Biennial Church 
Attendance & Headcount Survey will 
take place this Sabbath, 18 February 
2023.  The purpose of the survey is to 
provide a snapshot of church 
attendees on a particular Sabbath 
and to see how attendance  
in churches and conferences changes 
over the years. 
     The online survey can be filled out 
at attsurvey.adventist.org.au from  
18 February. 
     Please do not fill out the survey 
before this date as it will not be 
recorded.  Thank you.      
 

—INTRAVICON 

MEMBERSHIP TRANSFER OUT 
 

The Church Board formally 
recomends the transfer of Monika 
and Norbert Szambelan into 
membership of Casey Seventh-day 
Adventist Church.  
A vote will be taken on Sabbath  
25 February 2023. 
 

—Church Clerk, Marzena Kania 

 

COMMUNION SERVICE  
next week, Sabbath 25 February 
 

Communion Service will be held at  
this Church during the Worship 
Service. It’s a good time to review our 
life, consider its quality, and ask  
ourselves – Am I faithful disciple of 
Jesus? 
 

Let’s make this a special day for  
everyone, in community with each  
other and our God.                              

 
Church Camp 2023 
Phillip Island  17—19 February 
 
Address: 
 

CYC Phillip Island Adventure Resort 
1775—1801 Phillip Island Road,  
Cowes 3922  
 
Arrival from 4:30pm on Friday  
17 February. 
 
CHURCH CAMP PROGRAM 
 

Friday 17 February 
 

4.30pm     ―Arrival  

7.30pm     ―Evening Worship  

8.30pm     ―Evening Snack 
 

 
Saturday 18 February 
 

8.00 am    ―Breakfast 

10.00am   ―Sabbath School 

11.00am   ―Morning Tea 

11.15am   ―Divine Service 
12.30pm   ―Lunch 

1.30―2pm ―FREE Time 

3.15 pm    ―Afternoon Tea 

16.00pm   ―Afternoon Worship 

18.00pm   ―Dinner 
19.30pm   ―Evening Worship/ 

                 Close Sabbath 

20.30pm   ―Evening Snack 

21.00pm   ―Trivia/Games 
 

 
Sunday 19

 
February 

 

08.00am   ―Breakfast 

09.15am   ―Morning Worship 

10.30am   ―Morning Tea 

10.45am   ―Activities 

12.30pm   ―Lunch 

14.00pm   ―Depart               

http://attsurvey.adventist.org.au/
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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) 

Civilization 
 

   Years ago, anthropologist Margaret 
Mead was asked by a student 
what she considered the first sign of 
civilization in a culture. The student 
expected Mead to talk about fish 
hooks or clay pots or grinding 
stones.  

    But no, Mead said that the first 
sign of civilization in an ancient 
culture was a femur (thighbone) that 
had been broken then healed.  
    Mead explained, that in the 
animal kingdom, if you break your 
leg, you die. You can not run from 
danger, get to the river for a drink or 
hunt food. You are meat for prowling 
beasts. No animal survives a broken 
leg long enough for the bone to heal.  
  

   A broken femur that has healed is 
proof that someone has taken time to 
stay with the person who has fell, 
has bound up the wound, has 
carried the person to safety and has 
tended the person through recovery.  

 
“Helping someone through difficulty is 
where civilization starts” said Mead.  
We are at our best when we serve 
others. Be civilized.”   
 

—Dr. Ira Byock 

Love is the beautiful  
pulling back from  
the impulse to control,  
so the other person can  
exist and grow and flourish and  
become everything that they're 
meant to be. 
 

—Ty Gibson  

A few thoughts on 
generosity…  
 
Life isn’t about getting and having, 
it’s about giving and being.  
 

—Kevin Kruse 
 
Give more than you take, and you’ll 
get more than you give.  
 

—Sahil Lavingia  
 
That’s what I consider true generosity: 
You give your all, and yet you always 
feel as if it costs you nothing.  
 

—Simone de Beauvoir  
 
You give but little when you give of 
your possessions. It is when you give 
of yourself that you truly give.  
 

—Kahlil Gibran  
 
If you have two shirts in your closet, 
one belongs to you and the other to 
the man with no shirt.    
 

—Ambrose of Milan 
 
Listen more than you talk. Love more 
than you fear. Give more than you 
take.                            —Maxime Lagacé 
 

True generosity is too frequently  
eaten up by prosperity and riches. 
 

—Ellen G. White 

https://mailchi.mp/1094bfcee707/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5386857?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/1094bfcee707/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5386857?e=b3e86e1296
https://quotefancy.com/ellen-g-white-quotes


 

Next week: 

 

Wojtek Klauza 21.2 
Krystian Ostrowski 21.2 
Vanessa Hanlon 22.2 
James Szambelan 22.2 

This week: 
 

Leokadia Gospodarczyk 16.2 
Sebastian Brzostek 18.2 
Bolesław Przychodzki 18.2 


