
 

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

worship and fellowship strenghten our relationship with Him as  
Pr Lagi Limu 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 Lagi Limu będzie służyć Słowem Bożym. 
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Sunset times: 
 

This Sabbath  — 7: 14 pm 
Friday 7 April  — 7: 05pm 

“For God loved the world so much 
that He gave His only Son, so that 
everyone who believes in Him may 
not die but have eternal life.”                
 

—John 3:16   GNT 

 

THOUGHT  FOR  THE  DAY 
 

“The battle on the cross reveals just how 
little Satan understands God; he did not 
see plan B coming from God. But Jesus 
knew everything.”                     —Felix Wantang 

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że 
Syna Swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny”. 
 

—Jan 3:16   BM 
 

MYŚLI  NA  DZISIAJ 
 

„Bitwa na krzyżu pokazuje, jak mało szatan 
rozumie Boga; nie widział planu B 
pochodzącego od Boga. Ale Jezus wiedział 
wszystko”.                                       —Felix Wantang 

https://www.brainyquote.com/authors/rabindranath-tagore-quotes
https://www.brainyquote.com/authors/rabindranath-tagore-quotes


 

—Szkoła Sobotnia 

—Budżet lokalny 

—Sabbath School 

—Local Church Budget 

Today —  1 kwietnia Today  —  1 April 

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 

—HOPE Channel 
—Sabbath School Offering  

 

—HOPE Channel 

Next week — 8 kwietnia next week — 8 April 

PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

08.04 – BIG CAMP Lardner Park 
             kazanie z wideo w Dandy PL 

 

15.04 – Pr Josh Kross  
22.04 – Pr Eliseo Lozano 
29.04 – Pr Tarnya Garner 
 

06.05 – Pr Ryan Vidot 
13.05 – Pr Roman Chalupka 
20.05 – Pr Darius Jankiewicz 
             Zjazd Okręgowy  

 

08.04 – BIG CAMP Lardner Park 
             no service at Church 
 

15.04 – Pr Josh Kross  
22.04 – not advised 
29.04 – Pr Josh Kross 
 

06.05 – Pr Ryan Vidot 
13.05 – Pr Josh Kross 
20.05 – Pr Darius Jankiewicz 
               Polish SDA Regional 
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Sabbath School – 9: 30 am 

 

Divine Service – 11: 00 am 
 

Pr  Laolagi Limu 
 

School Chaplain—Heritage College  

 

Sabbath School – 9 : 30 

 

Divine Service – 11 : 00 
 

Pr  Laolagi Limu 
 

Kapelan szkoły Heritage College 

POLISH SERVICE ENGLISH SERVICE 
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informacje dla zboru — 1 KWIETNIA 

Środa 5 kwietnia,  godzina  6:00 pm 

Szkółka Sobotnia dla najmłod-
szych zaprasza ponownie! 
 

     W pierwszą sobotę każdego mie-
siąca wracamy ze Szkółką Sobotnią 
dla najmłodszych (0 do 6 lat).  
     Program rozpocznie się o 10 rano 
ale od 9.30 zapraszamy na zajęcia 
artystyczne.  
     Przyjdź ze swoim dzieckiem lub 
wnukiem aby śpiewać, wielbić Boga i 
patrzeć jak rosną.               —Kids Team 

 

Transfery członkostwa 

Drugie powiadomienie/Głosowanie 
 

Rada Zboru proponuje wydanie  
Listów Zborowych dla: 
—pr Jan Krysta do zboru Oakleigh 
—Eliasz Kania do zboru 
Bairnsdale 
—Urszula, Jacek i Mateusz  
Patryarcha do zboru 
Landsborough, Queensland  

 

Głosowanie jest planowane na  
dzisiaj, 1 kwietnia.     —Church Clerk 
 

Życzymy Im wiele błogosławieństw 
Bożych w nowej rodzinie zborowej. 

Wspólny Lunch  DZISIAJ, 1 April 

Wszyscy są zaproszeni na lunch w 
holu kościelnym po nabożeństwie. 

 

W walce między sercem a mózgiem 
 zwycięża w końcu żołądek! ☺ 

      —Stanisław Jerzy Lec 

Kwartalnik Lekcje  
Biblijne—2 kwartał 2023 
Do pobrania  
w księgarni zborowej. 

Zmiana czasu letniego 
na zimowy 

 

niedziela 2 kwietnia 
 

Zimowy czas zaczyna się  
dziś w nocy — przestawiamy nasze 

zegary z godziny 3 na 2. 
Znaczy to, że jutro rano  

śpimy o jedną godzinę dłużej! 
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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 

__________________________ 

     Życie to podróż. Krótka lub długa, 
piechotą lub środkami lokomocji, z 
przystankami lub bez odpoczynku ... 
samotnie, lub w towarzystwie...  
Jakakolwiek by nie była ta podróż, 
szkoda czasu na marnowanie jej 
zachowaniem, które nie wnosi nic 
dobrego.  

     Czy ktoś złamał nam serce? Czy 
ktoś nas zdradził, zastraszył, oszukał 
lub upokorzył? Czy ktoś nas obraził 
bez powodu? Czy sąsiad skomentował 
coś, co nam się nie spodobało?  

     Zachowajmy spokój. Zignorujmy. 
Wybaczmy. Szkoda naszego życia na 
udowadnianie swoich racji, na 
marnowanie życiowej energii. Każdy 
ma swoją rację i niech tak zostanie. 
Twórzmy przyjemną podróż dla siebie 
i tych wokół nas. Podróż jest za 
krótka. Nie znamy jej długości. Nikt 
nie wie, kiedy dotrze do swojego 
przystanku. Nasza wspólna wycieczka 
jest za krótka. 

     Doceniajmy przyjaciół i rodzinę. 
Zajmijmy się tworzeniem spokoju i 
radości a nasze samopoczucie i ciało 
nam podziękują; przepełni nas 
wdzięczność i radość; przecież nasza 
wspólna podróż jest taka krótka... 
 

Jak to miło spotkać w podróży 
życzliwych kompanów...  

 

—autor nieznany 

Serdecznie pozdrawiamy 
z Polski. 
Czytamy regularnie 
wszystkie nowości ze  
Zboru i jesteśmy z Wami, 
już tęskniąc. 

Jesteśmy bardzo zajęci w związku z 
wykładami w Gdyni, ale wykorzystu-
jemy pilnie czas na wizyty, spotkania 
i odświeżanie wspomnień. 
Przesyłam bardzo serdeczne i bardzo 
ciepłe pozdrowienia ode mnie i od Ani 
dla całego Zboru (zimno mamy,  
chociaż cieszy nas każde spotkanie; 
jednak pada śnieg i jest ‒1°C!  Brrrrr). 
Życzymy wiele błogosławieństw od 
Pana.  Do zobaczenia!         —pr Roman 

list  
miłosny  
od  
pastora 
Romana  

Zbyt krótka PODRÓŻ  
 

     Starsza kobieta wsiadła do auto-
busu i zajęła miejsce. Na kolejnym 
przystanku silna, marudna młoda 
kobieta usiadła ostro obok starszej 
pani, uderzając ją swoimi licznymi 
torbami. Kiedy zauważyła, że starsza 
kobieta milczy, młoda zapytała ją, 
dlaczego nie zareagowała na uderze-
nie torbami. Starsza pani z uśmie-
chem odpowiedziała: „Nie ma co 
dyskutować o czymś tak nieznaczą-
cym, bo nasza wspólna podróż jest 
zbyt krótka.” 
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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 / directory  
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   

31.03.23 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

01.04.23 Sabat/Sabbath –Wspólne nabożeństwo/Combined service 

  –Wspólny lunch/Church Lunch 

02.04.23 Niedziela/Sunday –Zmiana czasu/End of Daylight Saving Time 

03.04.23 Poniedziałek/Monday –ADRA Comm. Cafe & Relief Centre  OPEN 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

05.04.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorcas’ Meeting 

  –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

6–10.04.23 Easter weekend –BIG CAMP 2023  Lardner Park  

7–23.04.23 two weeks –Autumn school holidays   

15.04.23 Sabat/Sabbath –Zupka po nabożeństwie/Soup after service  

25.04.23 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Board Meeting   
____________________________________________________________________________ 

https://www.dandypolish.org.au/
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church news —  1 APRIL  

Wednesday, 5 April @ 6:00pm 

Kindy Sabbath School is back!  
 

     Every first Sabbath of the month 
will be a Sabbath school for children 
aged newborn-6yrs.  
     Class will start at 10am, but all 
are welcome from 9.30am for arts and 
crafts.  
     Bring your children and grand-
children, come sing, worship and 
watch them grow.                —Kids Team  

Sabbath School  
Bible Study Guide  
Q2  2023 
Available at our LOCAL 
Adventist Book Centre 
(ABC) Shop 

 

Membership Transfers Out 
 

2nd Reading/Voting 
 

—Pr Jan Krysta to Oakleigh Church 
—Eliasz Kania to Bairnsdale Church 
—Urszula, Jack & Matt Patryarcha 
to Landsborough Church, Qld  
 

Voting is planned for this Sabbath, 
1 April.                      —Church Clerk 
 

We wish them all God’s blessings 
amongst the new church family.  

Fellowship Lunch  TODAY, 1 April 

You are invited to Church Lunch today 
following the worship service. 
 

STRESSED is DESSERTS spelled  
 backwards. ☺            —Unknown  

Daylight Saving Time Ends 

Sunday, 2 April   
 

Set your clocks BACK 
one hour before going to  
bed tonight!  
 

That means we can sleep  
one hour longer tomorrow! 

Kind regards from 
Poland!  
We regularly read all the 
news from Dandy PL 
and we are with you, 
already missing you. We 
are very busy with 

lectures in Gdynia, but we use the 
time diligently for visits, meetings 
and refreshing memories. 
I am sending very cordial and very 
warm greetings from me and Ania to 
the whole Congregation (we are cold, 
although we enjoy every meeting; 
however, it is snowing and it is  –1°C! 
Brrr!)   
We wish you many blessings from 
the Lord. See you soon!  
Pr Roman 

Love 
Letter 
from  
Pastor 
Roman  
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food for thought 

 

 
to read this week’s INTRAVICON  

click on the link below:  
 

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

 

RECONNECT—BIG CAMP 2023 
April 6—10 
 

Big Camp 2023 | Victorian Adventist 
Conference 

OFFICE and ABC Closure 
 

The ABC will CLOSE on FRIDAY  
31 March 2023 at 12:30PM. 
 
 

The Office will CLOSE on WEDNESDAY 
5 April 2023 at 12:30PM 
 
 

Both Office and ABC will RE-OPEN on  
MONDAY 17 April 2023 at 9:00AM 

 

The wait is over! We’ve been  
working really hard to create a great 
camp for you and we’re so excited  
to share what’s in store during this 
awesome weekend! 
 
 

ACCESS THE DIGITAL PROGRAM HERE: 
 

https://vic.adventist.org.au/wp-
content/uploads/2022/11/DIGITAL-
CAMP-PROGRAM-2.pdf 
 

Disclaimer: While every effort has 
been made in scheduling, times and 
events are subject to change at the 
discretion of the divisions 

It is not possible to make yourself  
stop doing any particular bad thing you 

want to stop doing.  
There is no power in the focused NO. 
But you can channel your attention to 

loving and blessing others and  
in due course forget about yourself. 

There is immense power in the  
focused YES. 

 

—Ty Gibson 

 
You never really know the true impact  
you have on those around you.  
You never know how much someone 
needed that smile you gave them.  
You never know how much your  
kindness turned someone’s entire life 
around.  
You never know how much someone 
needed that long hug or deep talk.  
So don’t wait to be kind. Don’t wait for 
someone else to be kind first.  
Don’t wait for better circumstances or  
for someone to change. Just be kind, 
because you never know how much 
someone needs it.              —Nikki Banas 

Religion Vs Relationship 

 

https://mailchi.mp/8ebba71b3b8e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5404501?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/8ebba71b3b8e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5404501?e=b3e86e1296
https://vic.adventist.org.au/event/big-camp-2023/
https://vic.adventist.org.au/event/big-camp-2023/
https://vic.adventist.org.au/wp-content/uploads/2022/11/DIGITAL-CAMP-PROGRAM-2.pdf
https://vic.adventist.org.au/wp-content/uploads/2022/11/DIGITAL-CAMP-PROGRAM-2.pdf
https://vic.adventist.org.au/wp-content/uploads/2022/11/DIGITAL-CAMP-PROGRAM-2.pdf


 

Next week:  

 

Darek Szczepański 2.4 
Amy Kane 4.4 
Jola Horne 5.4 
Ania Chalupka 6.4 
Scarlet Jaworski 6.4 
Piotr Paradowski 6.4 
Basia Wasilewska 7.4 
Kazia Koziol 8.4 

Last week: 
 

Hania Jaworska 23.3 
Michael Kane 24.3 
Pr Josh Kross 25.3 
Piotr Połoński 25.3 
Adel Gergios 28.3 
Dana Kwaśniewska 29.3  
Dorotka Pizzo 29.3 
Bogdan Plitt 31.3 
Norbert Szambelan 1.4 

____________________________________________________________________________ 

CHURCH  LIFE    

ZJ Ch.S. 

Ch.S. 

25 February 25 March 

11 February 


