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Sunset times: 
 

This Sabbath  — 7: 56pm 
Friday 10 March  — 7: 47pm 

“Pilnie się strzeżcie wszelkiej 
chciwości, niczyje bowiem życie nie 
zależy od obfitości tego, co posiada”. 
 

—Łukasz 12:15                                            BL 
 

MYŚLI  NA  DZISIAJ 

„W każdym z nas walczą dwa wilki. 
Jeden jest zły ‒ to gniew, zazdrość, 
chciwość, pretensja, kłamstwo, 
pogarda i ego. Drugi jest dobry ‒ to 
radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, 
uprzejmość, empatia i prawda. Który 
wilk wygra?   Ten, którego karmimy!” 
 

—Legenda Indian Czirokezów  

“Watch out! Be on your guard 
against all kinds of greed; life does 
not consist in an abundance of 
possessions.”               —Luke 12:15   NIV 
 

THOUGHT  FOR  THE  DAY 

“There are two wolves fighting in 
each of us. One is bad, it is anger, 
envy, greed, resentment, lying, 
contempt and ego. The other is good, 
it is joy, peace, love, hope, humility, 
kindness, empathy and truth. Which 
wolf will win?   The one you feed!” 
 

—Cherokee Indian legend 

 
WELCOME to all who have come to worship the King of kings today 

 
 

WITAMY wszystkich, którzy przybyli, aby oddać cześć Królowi królów 



 

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    

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local Church Budget 

Dzisiaj —  4 marca Today  —  4 March 

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 

 

—Radio Adventystyczne (GC) 

—Sabbath School Offering  

 

—Adventist World Radio (GC) 

za tydzień  — 11 marca next week — 11 March 

PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

 

04.03 – Pr Trent Martin 
11.03 – Pr Paweł Ustupski 
18.03 – Pr Josh Kross  
25.03 – Pr Nicu Dumbrava 
 
01.04 – Pr Lagi Limu 
08.04 – BIG CAMP Lardner Park 
15.04 – Pr Josh Kross  
22.04 – Pr Eliseo Lozano 

 
 

04.03 – Pr Trent Martin 
11.03 – ? 
18.03 – Pr Josh Kross 
25.03 – Pr Nicu Dumbrava 
 
01.04 – Pr Lagi Limu 
08.04 – BIG CAMP Lardner Park 
15.04 – Pr Josh Kross  
22.04 – Pr Eliseo Lozano 

2 

 

Sabbath School – 9: 30 am 

Divine Service – 11: 00 am 
 

Pr Trent Martin 

 

Szkoła Sobotnia – 9 : 30 

Nabożeństwo – 11 : 00 

 

Pr Trent Martin 

POLISH SERVICE 
4 MARCA 

ENGLISH SERVICE 
4 MARCH 

____________________________________________________________________________ 
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Pastorowi Romanowi i Jego żonie Ani, 
którzy opuszczją nas jutro udając się 
na misyjno–roboczo–wypoczynkowy 
urlop do Polski, życzymy wspaniałych 
przeżyć z naszym Panem.  
 

Cieszcie się każdą sekundą! 

Niech PAN zapewni Wam  
bezpieczeństwo i zdrowie.  

Do zobaczenia na początku maja. 

informacje dla zboru         —     4  MARCA 

WYBORY ZBOROWE 2023 
  

Po modlitwach, a także konsultacjach  
z osobami proponowanymi, Komitet 
Selekcyjny przedstawił Zborowi  
propozycję składu KOMITETU 
NOMINACYJNEGO w osobach:   
 

Ewa Jóźwiak,  
Irena Olszewska,  
Józef Kasprzak,   
Jano Ciż,  
Zygmunt Ostrowski,  
Ryszard Widuch  
Zbigniew Wrzos. 

 

Propozycja została odgłosowana przez 
Zbór w sobotę 25 lutego 2023. 

Witamy w naszym kościele 
 

Serdecznie witamy naszego 
nowego pastora—asystenta,  
Josh Kross, który przybył do  
nas z NSW. 
 

Jako zbór życzymy Mu obfitych 
błogosławieństw Bożych w 
osiedleniu się w Melbourne i  
z radością patrzymy w przyszłość 
jako zjednoczony kościół niosący 
Poselstwo światu. 
 

Mamy nadzieję, że swoją przy- 
jaźnią zdołamy Mu wynagrodzić 
ból rozstania z rodziną i poprze-
dnim środowiskiem, i zapewnić  
owocną współpracę dla chwały 
Bożej.  

Trudno jest być na diecie, gdy 
ulubionym ćwiczeniem jest żucie ☺  
 —www.barrybopik.com  

Wspólny lunch  
po nabożeństwie –  

DZISIAJ 
Wszyscy są zaproszeni na lunch w 
holu kościelnym po nabożeństwie. 
Nie zapomnijmy zabrać ze sobą 
dobrego nastroju!  

PROŚBA 

Prośba Tabity do wspaniałych członków 
naszego Zboru, którzy wspierają nas 
poprzez różnego rodzaju darowizny dla 
„tych najmniejszych braci” Pana Jezusa: 
 

Gdy przynosicie Wasze dary do kościoła 
w sobotę, prosimy skontaktujcie się   
z kierowniczką Tabity – Violettą, aby 
mogła od razu umieścić je w pokoju 
Tabity.  
Prosimy, nie zostawiajcie ich w różnych 
pomieszczeniach kościoła. Wasze dary 
czują się najlepiej, gdy mogą sobie 
wybrać komfortowe dla siebie miejsca  
w pokoju Tabity ☺ 
 

Druga opcja:  
Zespół Tabity zawsze spotyka się w 
niedziele i w poniedziałki w godzinach  
5—7pm. Zapraszamy! 
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chwila refleksji 

Drodzy Bracia i Siostry! 
 

Jak już Wam wiadomo, początkiem 
marca udajemy się wraz z Anią do 
Polski. Tym razem wyjazd nasz jest 
tylko częściowo prywatny, a w więk-
szości ewangelizacyjny. Z radością 
przyjęliśmy zaproszenie skierowane 
przez Kościół w Polsce do przeprowa-
dzenia serii wykładów na terenie 
Diecezji Zachodniej. Cała ewangelizacja 
jest sponsorowana przez brata Jerzego 
Michalskiego z USA. Ostateczna decy-
zja zapadła, aby wykłady odbywały się 
w kościele w Gdyni. 
 

Seria spotkań w Gdyni otrzymała tytuł 
„Oczekując z nadzieją” i składać się 
będzie z 12 wykładów prowadzonych 
tylko w cztery weekendy (piątki, soboty  
i niedziele). Spotkania będą transmito-
wane poprzez internet na płaszczyźnie 
YouTube, telewizję „Nadzieja TV” oraz  
Rozpoczęcie spotkań dnia 10 marca 
br. o godzinie 18.00. Tak więc spot-
kania dostępne będą nie tylko w 
Polsce, ale na wszystkich miejscach 

Dary w następnym tygodniu: 
Adwentystyczne Radio 
 

Rose jest byłym generałem Nowej 
Armii Ludowej i zabójcą. Podróżowała 
od wioski do wioski w Mindoro na 
Filipinach, rekrutując ludzi do 
chwycenia za broń przeciwko wojsku 
i przyłączenia się do komunistycz-
nych rebeliantów. Niedawno wróciła 
do jednej z takich wiosek... ale tym 
razem wygłosiła całą serię wykładów 
ewangelizacyjnych! 
 

Nie przegapmy dalszej części tej 
niesamowitej historii w przyszłym 
tygodniu (11 marca) podczas zbiera-
nia dorocznych darów na Radio 
Adwentystyczne, aby kolejne miliony 
w najtrudniej dostępnych miejscach 
na ziemi usłyszały Dobrą Nowinę w 
swoim ojczystym języku. 
 

—Offerings AUNZ - Stewardship 
(adventistchurch.com)  

naszego globu. Serdecznie zachęcam do 
zapoznania się z ich treścią.  
 

Pobyt w Polsce łączy się także z usłu-
giwaniem w zborach Gdańska, Elblągu, 
a także podczas kolejnego „wielkano- 
cnego” Festiwalu „Hosanna” w Często-
chowie. Pracy zatem będzie wiele, ale 
równocześnie - jak wierzę - będzie to 
błogosławiony czas służby dla Pana. 
Wiem już, że wielu z Was wspiera mnie 
modlitwami, za co całym sercem dzię-
kuję i nadal proszę o takie wsparcie. 
Po powrocie z radością podzielę się 
wieloma wrażeniami i przeżyciami.  
Wam zaś, Drodzy, życzę błogosławio-
nego czasu doświadczania obecności i 
prowadzenia naszego Pana i Zbawiciela 
na co dzień.                      —Pastor Roman  

„Bóg dokładnie wie, czego 
potrzebujesz, kogo potrzebujesz,  
ile potrzebujesz i kiedy tego 
potrzebujesz. Zaufaj Mu. Amen”   
 

—Tony Evans 

Mężczyzna rodzi się z kobiety.  
Jest wykształcony przez kobietę. 
Rośnie z kobietą.  
Zakochuje się w kobiecie.  
Żeni się z kobietą. 
PROŚBA O WIELKI SZACUNEK  
DLA WSZYSTKICH KOBIET :) 
 

—autor nieznany 

 

We wszystkich 
uściskach,  
które otrzymacie  
w środę, obyście 
również poczuły 
uścisk miłości 
PANA! 

https://stewardship.adventistchurch.com/offerings-aunz/
https://stewardship.adventistchurch.com/offerings-aunz/
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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 
Assistant Pastor:  Josh Kross   M 0459 584 345 

 church bulletin:  Grace Jankiewicz,   0418 595 414,  graciela6@gmail.com 
 

 Please send notices by Tuesday evening by email or by SMS  
 Proszę przysyłać ogłoszenia do wtorku wieczora emailem lub SMSem 

 PLEASE NOTE: Late notices are welcome, but may have to wait until the following week to 
 be published. 
 UWAGA!         Spóźnione ogłoszenia są mile widziane, ale mogą zostać opublikowane    
                          dopiero w następnym tygodniu.  

____________________________________________________________________________ 

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   

03.03.23 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

04.03.23 Sabat/Sabbath –Combined Worship Service 

  –Wspólny lunch/Fellowship lunch 

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

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

08.03.23 Środa/Wednesday –Dzień Kobiet/Women’s Day 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

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/


 
6 

church news —  4 MARCH  

 

CHURCH ELECTION 2023 
  

After prayers and consultations with 
the proposed persons, the Selection 
Committee presented to the church a 
proposal for the composition of the 
NOMINATING COMMITTEE in the 
following persons: 
 

Ewa Jozwiak,  
Irena Olszewska, 
Jozef Kasprzak,  
John Ciz,  
Zygmunt Ostrowski,  
Ryszard Widuch,  
Zbigniew Wrzos. 
 

The proposal was voted on by the 
Church on Sabbath February 25.  

It’s hard to diet when your favorite 
exercise is chewing ... ☺  

        —www.barrybopik.com  

Fellowship  
Lunch — TODAY 
 

You’re invited to CHURCH LUNCH 
today following the worship service. 

Welcome to our Church 
 

We welcome the new Assistant 
Pastor of our Church —  

Pastor Josh Kross  
 

Pr Josh come to us from NSW. 
As a church, we wish him 
God’s abundant blessings as 
he settles in Victoria, and we 
gladly look to the future 
together, as we all carry the 
Message to the world in a 
united effort. 
 

We hope that our friendship 
and support will reward you 
the pain of separation from 

your family and the previous 
environment, and ensure a 
fruitful collaboration for the 

glory of God.  

REQUEST 

Dorcas’ request to Wonderful People 
of Dandy Polish, who support us 
through various types of donations for 
“these least brothers” of Jesus: 

 

When you bring your gifts to the 
church on Saturdays, please contact 
Dorcas coordinator, Violet, so that she 
can place them in the Dorcas’ room 
right away. Please do not leave them  
in various places around the church. 
Your gifts feel best when they can 
choose a cosy place for themselves in 
Dorcas’ room ☺ 

Second option: 
Dorcas team always meet on Sundays 
and Mondays between 5 and 7pm.   
Welcome! 

Pastor Roman and his wife Anna will 
leave us tomorrow for a missionary–
working–recreational vacation in 
Poland. We wish them wonderful 
experiences with our Lord.  

 

Enjoy every second of your holiday!  
May GOD keep you safe and healthy.  

See you again in early May. 
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food for thought 

 

RECONNECT—BIG CAMP 2023 
 

REGISTRATION FAQS 
 
 

Who needs to register? 
We like to know who is on the 
grounds so both Campers and Day 
Visitors need to register their 
attendance! 
 

Will there be onsite testing and tagging? 
Yes! Onsite testing and tagging will be 
available at your own cost ($5 per 
wire/appliance). 
 

Will the conference be providing tents? 
Unfortunately, the conference will not 
be providing tents this year. You will 
need to source/bring your own 
accommodation. 
Is there early bird pricing? 
Yes! Register before March 21 to 
receive the early bird discount! 
 

APPLY HERE: https://
events.adventist.org.au/event/info/10792 

 

 

to read this week’s INTRAVICON  
click on the link below:  

 

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

Adventist World Radio 
Offering — Next Sabbath 
 

Rose is a former New People’s Army 
general and assassin. She used to 
travel from village to village in 
Mindoro, Philippines, recruiting 
people to take up arms against the 
military and join the communist rebel 
fighters. Recently, she returned to 
one of those villages . . . but this time 
she was preaching a full message 
evangelistic series! 
 

Don’t miss the rest of this incredible 
story next week (March 11) during 
AWR’s annual offering, so millions 
more in the hardest-to-reach places 
on earth will hear the Good News in 
their mother tongue. 
 

—Offerings AUNZ - Stewardship 
(adventistchurch.com) 

 

 

 
In all the hugs 
you get on 
Wednesday,  
may you also  
feel the embrace 
of the love of the 
LORD! 

Man is born from a woman.  

He is educated by a woman.  

He grows with a woman.  
He falls in love with a woman.  

He marries a woman.  
Please, MUCH RESPECT TO 
ALL WOMEN :)          
 

—Unknown 

“God knows exactly what you need, 
who you need, how much you need 
and when you need it.  
Trust Him. Amen!”        —Tony Evans 

https://mailchi.mp/4e860a7dc77b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5387909?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/4e860a7dc77b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5387909?e=b3e86e1296
https://stewardship.adventistchurch.com/offerings-aunz/
https://stewardship.adventistchurch.com/offerings-aunz/


 

Next week: 

 

Sophie Corrigan 7.3 
Tomek Kasprzak 7.3 
Malwina Smalec 8.3 
Jack Kane 9.3 

This week: 
 

Alda Baran 26.2 
Jola Kfoury 27.2 
Paweł Gospodarczyk 28.2 
Alison Kowalski 1.3 
Milo Olszewski 1.3 
Maja Sobol 1.3 
Marzena Kania 3.3 
Allegra Grochocki 4.3 

Uprzejmie informuję, że w ostatni poniedziałek  
27 lutego 2023 zmarł nasz drogi brat, Zdzisław Bolek,  
w wieku 92 lat. (Urodzony: 23.09.1930)  
 

Ostatnio przebywał w Domu Opieki w Kensington, pod 
opiekuńczym okiem syna Alexa, który pracuje w tym 
ośrodku.  

Brat Zdzisław był wieloletnim i zasłużonym skarbnikiem 
adwentystycznej Polonii a także bardzo udzielał się w 
lokalnym zborze, w Wantirnie. Ubogacał nas swoimi  
mądrymi radami, swoim spokojem i życzliwością.  
Bardzo nam Go brakuje. 

 
Brat Zdzisław pozostawił dwoje swoich ukochanych dzieci: Emilię i Alexa  
z jego rodziną. Pamiętamy także o Jego bracie, Zygmuncie i pozostałej 
rodzinie.  

Żegnają Go z wielkimi słowami szacunku także wszyscy Jego przyjaciele z 
polskich kościołów. 
Mamy wielką nadzieję, że dzięki łasce Pana Jezusa spotkamy się  
ze Zdzisławem w poranku nowego dnia, w cudownych blaskach prawdziwego 
i wiecznego szczęścia.                                                       —Pastor Paweł Ustupski 

____________________________________________________________________________ 


