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“Don’t love the world and what it 
offers. Those who love the world 
don’t have the Father’s love in 
them.”                 —1 John 2:15   GWT 
 

THOUGHT  FOR  THE  DAY 
“If we really sink our hopes and dreams 
in our Abba Father, we are attached to 
eternity and what we need most is 
always with us!”                            —Phil Ware 

“Nie kierujcie swej miłości ku 
zepsutemu światu i temu, co on oferuje. 
Kto kocha ten świat, nie może szczerze 
kochać Boga”.                —1 Jana 2:15   SŻ 
 

MYŚLI  NA  DZISIAJ 
Jeśli naprawdę zanurzymy nasze nadzieje i 
marzenia w Bogu Ojcu, jesteśmy przydzieleni 
do wieczności, a wtedy to, czego najbardziej 
potrzebujemy, jest zawsze z nami!   —Phil Ware 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 7: 35 pm 
Friday 24 March  — 7: 26pm 

 
Welcome to all who have come to worship God today. May our time in 

worship and fellowship strenghten our relationship with Him as  
Pr Josh Kross brings us the spoken Word. 

 

Witamy wszystkich członków i gości, którzy przybyli, aby oddać chwałę 
Bogu.  Niech ten czas nabożeństwa wzmocni naszą więź z Panem,  

gdy pr Josh Kross będzie służyć Słowem Bożym. 

25 February 2023 



 

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local church budget 

Today—  18 marca Today  —  18 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  

—Szkoła Sobotnia  

—Ewangelizacja – Konferencja 
—Sabbath School Offering  

 

—Evangelism – Vic. Conf. 

Next week — 25 marca next week — 25 March 

PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

 

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 
29.04 – Pr Tarnya Garner 

 
 

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 – not advised 
29.04 – Pr Josh Kross 
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Sabbath School – 11: 00 am 

 

Divine Service – 12: 30 pm 
 

Pr  Josh Kross  

 

Sabbath School – 9 : 30 

 

Divine Service – 11 : 00 
 

Pr  Josh Kross  

POLISH SERVICE 
18 MARCA 

ENGLISH SERVICE 
18 MARCH 
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informacje dla zboru — 18  MARCA 

Zebranie Rady Zboru 
 

Wtorek 21 marca, godzina 6:30pm 
 

Tematy na agendę proszę przesyłać  
do sekretarza Zboru do soboty  
18 marca, czyli dzisiaj. 

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! 

Witamy w naszym Zborze  
 

W ubiegłym tygodniu po 
odgłosowaniu przez Zbór  
Transferu Członkostwa,  
Tamara McCulloch stała się  
częścią naszej rodziny zborowej. 
Witamy Ją w naszym kościele 
wierząc, że będziemy 
błogosławieństwem dla Niej.  

Dary 13. Soboty 1. kwartału  — 
Sobota 25 marca 2023 

 

Wydział Wschodnio-Centralnej 
Afryki  

Informacje na temat projektów 13. 
Soboty są dostępne w podręczniku do 
Lekcji Biblijnych na 1 kwartał 2023 r.  
 

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

Spotkanie przy zupce  
po nabożeństwie: 

DZISIAJ, 
18 marca 

Zapraszamy do holu na wsólnotę 
chrześcijańską przy zupce z bułką  

Szczególnie ciepło zapraszamy 
naszych miłych gości :) 

DOBRE MANIERY: Hałas, którego nie 
wydajesz, jedząc zupę ☺  
 

—Bennett Cerf 

 

Bóg nie oczekuje,  
że go zrozumiesz;  

Bóg oczekuje,  
że mu zaufasz! 
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Zabrakło Biuletynu? 
 

Jeśli kiedykolwiek zbraknie  
dla Ciebie Biuletynu w wersji 
drukowanej, proszę, zgłoś się  
do sekretarza Biuletynu, albo  
do br Henryka, który z wielką 
radością wydrukuje egzemplarz 
specjalnie dla Ciebie   

chwila refleksji 

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 

 

Uprzejmie informuję, że uroczystość  
pożegniania naszego miłego brata 

Zdzisława Bolka  
odbędzie się w poniedziałek,  
20 marca, o godzinie 11:45  
na cmentarzu w Lilydale. 

 

Łączymy się myślami  
przepełnionymi sympatią  

i przyjaźnią z rodziną  
naszego Brata. 

 

—pr Paweł Ustupski 

Jak dziwny jest człowiek. 
 

Kłóci się z żywymi  
i daje kwiaty zmarłym. 

Pozostaje przez lata bez rozmowy  
z żywą osobą, a kiedy umiera,  

składa mu hołd. 
Nie ma czasu na odwiedziny na żywo, 

ale ma czas na stypę... 
Nie dzwoni, nie obejmuje,  

nie dba o dobre relacje za życia,  
ale rozpacza po zmarłym 

 

Może warto, to zmienić? 
 

—autor nieznany 

Nie ma znaczenia, czy masz styl, 
reputację, czy pieniądze. 
Jeśli nie masz serca,  
nie jesteś niczego wart. 
 

—Louis de Funès 

Butelka wody może kosztować  
1zł. w sklepie,  
3zł. na siłowni,  
7 zł. w kinie,  

10 zł. na lotnisku.  
To ta sama woda, a jedyną rzeczą,  

która zmieniła jej wartość  
było miejsce sprzedaży.  

Tak więc gdy kiedykolwiek  
poczujesz,  

że twoja wartość jest zbyt niska,  
to może znaczyć,  

że jesteś w nieodpowiednim miejscu.   
 

—autor nieznany 

Książki, umysły i parasole  
działają tylko wtedy,  
gdy są otwarte! 
 

—James Dewar 
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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   

17.03.23 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

18.03.23 Sabat/Sabbath –Zupa po nabożeństwie/Soup’n’Roll after Service 

20.03.23 Monday –ADRA Comm. Cafe & Relief Centre  OPEN 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

21.03.23 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

22.03.23 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

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

01.04.23 Sabat/Sabbath –Wspólne nabożeństwo/Combined service 

  –Wspólny lunch/Potluck Lunch 

05.04.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorcas’ Meeting 

6–10.04.23 Easter weekend –BIG CAMP 2023  Lardner Park  

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

Church Board Meeting 
  

Tuesday 21 March  
at 6:30pm 
 

All items for the AGENDA must be 
given to church clerk by Saturday 
March 18, ie. today  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! 

God doesn’t just forgive,  
He forgets.  

He erases the board.  
He destroys the evidence.  
He burns the microfilm.  
He clears the computer. 

 

—Max Lucado 

__________________________ 

__________________________ 

Welcome to our Church 
 

Last Saturday, March 11, the  
church voted to accept Tamara 
McCulloch into the membership  
of  our church.  
We thank God for your becoming  
a part of our church family and  
we hope that we will also be a 
blessing to you. 

13th Sabbath Offering this quarter 

— 25 March 2023 
 

East-Central Africa Division 
 
 

Details about 13th Sabbath projects  
can be found in the Sabbath School 
Pamphlet for the 1st Quarter 2023. 
 

Let us support the work of God, to 
which we have all been called. 

GOOD MANNERS:  
The noise you don’t make when you’re 
eating soup ☺                     —Bennett Cerf 

TODAY, 
18 March 

Soup and Roll Lunch after 
Church Service: 

We warmly invite our visitors and 
members to Soup’n’Bun in the  
Fellowship Hall after the Divine 
Service.  

The real measure of your wealth is 
how much you'd be worth if you lost 
all your money.             —Bernard Meltzer 
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__________________________ 

food for thought 

 
 

the link to subscribe to INTRAVICON : 
 

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/
sign-up-for-news-and-

announcements-from-around-the-
conference 

 

 

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

 

https://mailchi.mp/a51a5f6eb4aa/
please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-5403277?e=b3e86e1296 

 

Lardner Park has powered camp sites 
but you will need to bring your own 
tent or caravan (no Conference tents 
available).  
 

Book online before Tuesday 21st March 
2023  12:00 am  to get the early bird 
discount: 
 

Big Camp 2023 | Victorian Adventist 
Conference 

RECONNECT—BIG CAMP 2023 

Only One Broken Key 
 

“For as the body [the Church] is one 
and has many members, but all the 
members of that one body, being many, 
are one body ... And if one member 
suffers, all the members suffer with it; 
or if one member is honored, all the 
members rejoice with it.”  
1 Corinthians 12:12, 26 (NKJV). 
 

Evxn though my typxwritxr is an old 
modxl, it works quitx wxll xxcxpt for 
onx of the kxys. I havx many timxs 
wishxd that it workxd pxrfxctly. 
 

It is trux that thxrx arx forty-onx kxys 
that function wxll xnough, but just onx 
kxy not working makxs thx diffxrxncx. 
 

Somxtimxs it sxxms to mx that our 
church is somxthing likx my 
typxwritxr—not all thx kxy pxoplx arx 
working propxrly. 
 

As onx of thxm, you may say to 
yoursxlf, “Wxll, I am only onx pxrson, I 
don’t makx or brxak thx church.” 
 

But it doxs makx a big diffxrxncx, 
bxcausx a church, to bx xffxctivx, 
nxxds thx activx participation of xvxry 
pxrson. 
 

So, thx nxxt timx your xfforts arx not 
nxxdxd vxry much, rxmxmbxr my 
typxwritxr and say to yoursxlf, “I am a 
kxy pxrson in thx congrxgation and I 
am nxxdxd vxry much.” 
 

This is what happxns to thx wholx 
church, and multiply this by many 
timxs—thx wholx thing just doxs not 
makx sxnsx!  
 

So don’t be a broken key—be a useful 
one.                           —Author Unknown 

A Wise Physician said, “The best  
medicine for Humans is LOVE.”  
Someone  asked, “If it doesn’t work?”  
He smiled and answered,  
“Increase the dose.”     
 

—Unknown 

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/a51a5f6eb4aa/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5403277?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/a51a5f6eb4aa/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5403277?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/a51a5f6eb4aa/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5403277?e=b3e86e1296
https://vic.adventist.org.au/event/big-camp-2023/
https://vic.adventist.org.au/event/big-camp-2023/
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2012:12,%2026;&version=50;


 

 

Next week: 

 

Claudia Jozwiak 19.3 
Nikolai Millen 19.3 
Michael Kane 24.3 
Piotr Połoński 25.3 

This week: 
 

Leszek Wasilewski 13.3 
Charlotte Jaworski 16.3 
Tomek Korostenski 16.3 
Jake Terzic 16.3 
James Kerr 18.3 

____________________________________________________________________________ 

Zmarła siostra Emilia Patryarcha 
 

W sobotę 11marca w godzinach popołudniowych  
zasnęła nasza miła siostra, Emilia Patryarcha  

z domu Garpiel. Przeżyła 92 lata. 
 

Pożegnanie nad mogiłą odbędzie się we wtorek  
21 marca 2023 o godzinie 1.30 pm na cmentarzu 

Bunurong Memorial Park,   
790 Frankston-Dandenong Rd.   

Dandenong South 

Śpieszmy się kochać i przebaczać...  
Ślemy nasze pozdrowienia i miłe wspomienia o Emilii Jej bliskim – bratu 

Edkowi z rodziną na pagórku Olchawy, do Wrocławia, Bydgoszczy i Niemiec.  
Gorąco wierzymy, że znowu spotkamy się w blaskach przyjścia Jezusa  

i że razem bęziemy na zawsze, radując się cudami nieba. 
 

—Pr Paweł Ustupski 


