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Tegoroczne Tygodnie Ewangelizacyjne odbę-
dą się pod hasłem „Czas zmian”.

– Nasz dział wydawniczy zajął się opracowa-
niem hasła Tygodni Ewangelizacyjnych już 
pod koniec zeszłego roku. Podstawą było ha-
sło biblijne roku i hasło roku ogłoszone przez 
Kościół luterański w Polsce, czyli fragment 
z Listu do Hebrajczyków: „Albowiem nie 
mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłe-
go szukamy” i „2013 rokiem reformatorów”. 
Zastanawialiśmy się, na co może wskazywać 
to połączenie, co może znaczyć dla nas oso-
biście i dla innych ludzi. Zaczęliśmy patrzeć 
na Kościół, wychodząc z założenia, że po-
trzebuje ciągłej odnowy, i na ludzi, którzy go 
tworzyli i tworzą. Pojawiły się w naszych 
głowach postacie historyczne, biblij-
ne i osoby, które są obok nas, bo to 
właśnie ludzie są „narzędziami” w od-
nowie Kościoła. Odnowa to zmiany, a one 
mogą dokonywać się zawsze i mieć wpływ 
na nas, na innych, na Kościół, na całe społe-
czeństwo. Więc na co czekać? Teraz już może 
zacząć się ten „czas zmian” – mówi Bożena 
Giemza, zastępca dyrektora ds. wydawni-
czych i PR CME.

Żyjemy w czasach, które zmieniają się często 
w takim tempie, że naprawdę trudno za nimi 
nadążyć. Czy jednak jesteśmy tylko biernymi 
uczestnikami tych zmian, czy sami też próbu-
jemy je wywoływać w naszych domach, pa-
rafiach, lokalnych społecznościach, wreszcie 
w sobie? W jaki sposób dajemy się kształto-
wać rzeczywistości, a w jaki sami ją kształtu-
jemy? Czy prawdziwa zmiana, jaka zachodzi 
w człowieku, niemożliwa jest bez ingerencji 
z zewnątrz, czy właśnie to, że chcemy zmie-
niać otaczającą nas rzeczywistość, wynika 
z naszej wewnętrznej przemiany? Te i wiele 
innych pytań cisną się na usta, kiedy myśli-
my o czasie zmian. Każdy z nas musi odpo-
wiedzieć sobie na nie sam, ale możemy też 
spróbować odpowiedzieć na nie jako grupy, 
społeczności, Kościół. Czy zmiany są nam po-
trzebne i jeśli tak, to dlaczego? Z czego wyni-
kają i dokąd mają nas zaprowadzić? 

– Świat jest inny niż był 10 czy 20 lat temu. Lu-
dzie w Kościele też są inni. Nastąpiła zmiana 
pokoleniowa. W związku z taką sytuacją rodzi 
się wiele pytań, wątpliwości, lęków i obaw. 
W tym kontekście chcemy przyjrzeć się boha-
terom biblijnym, reformatorom i postaciom 
z niedalekiej przeszłości; czasom, w któ-
rych żyli, wyzwaniom, przed którymi stanęli 
i wierze, którą zachowali. Oni zmienili swoje 
myślenie i zmienili świat, w którym żyli. Ale 
oczywiście nie będzie tylko o historii. W cen-
trum stoi teraźniejszość i miejsce Chrystusa 
w naszej rzeczywistości. Kiedy wszystko 
się zmienia, potrzebujemy stabilnego 
punktu odniesienia. Dla mnie jest nim 
Jezus – mówi Paweł Gumpert, zastępca dy-
rektora ds. ewangelizacji w CME.

Dla dojrzałego człowieka zmiana może być 
wynikiem refleksji i pracy nad sobą. Wymaga 
to jednak spojrzenia na siebie z dystansu, ana-
lizy zachowań, stylu emocjonalnych reakcji, 

wreszcie konfrontacji z przyczynami własnego 
stanu. To nie jest łatwe, a rutyna dnia codzien-
nego, presja społeczna i wiele innych czyn-
ników nie sprzyjają zadawaniu sobie pytań:  
Czy rzeczywiście chcę znajdować się 
w tym miejscu, w którym jestem? 
Czy moje życie tak ma wyglądać? Co 
mogę zrobić, aby je zmienić? 

– Polacy lubią narzekać i krytykować – to 
nasze cechy narodowe. Z drugiej strony je-
steśmy też narodem romantycznych zrywów 
– powstań, walk – nawet tych z góry skaza-
nych na porażkę. Nie wiem, czy można to 
zmienić w wymiarze narodowym, choć wy-
miana pokoleń z pewnością już powoduje 
zmiany, myślę jednak, że możemy zmieniać 
się w wymiarze jednostkowym, w grupach 
i małych społecznościach. Zmiany muszą być 
oddolne, wtedy mają szansę być trwałe. Za-
miast mówić, działajmy, zróbmy coś 

na rzecz naszej grupy, parafii, miejsco-
wości czy środowiska. Zamiast kryty-
kować, przyłączmy się do z tych, któ-
rzy już coś robią i sprawmy, by nasze 
wspólne działania były skuteczniejsze. 
W tym sensie czas zmian jest jak najbardziej 
pożądany – mówi jedna z uczestniczek Tygo-
dni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie.

Postawa „niezgody na to, co jest” może wyra-
żać się rezygnacją lub działaniem. Jeśli jestem 
czymś  znudzona, coś mi nie odpowiada lub 
zwyczajnie powoduje bunt, mogę z tego zre-
zygnować lub to zmienić. Tak jest w każdym 
obszarze życia, także duchowym. I nie chodzi 
tu wcale o relatywizm, ale raczej o otwartość, 
która daje szansę na rozwój. Nie muszę zmie-
niać grupy, parafii czy Kościoła, żeby zmienić 
jakiś ważny element życia duchowego.

– W moim życiu ciągle coś się zmie-
nia. Pojawiają się nowe sytuacje, re-
lacje, wyzwania, zarówno w pracy, jak 
i w życiu prywatnym. Nie mogę tego nie 
dostrzegać. Zmienia się też moja relacja 
z Bogiem, kiedy Go poznaję i doświadczam 
– mówi Paweł Gumpert.

Tegoroczne Tygodnie Ewangelizacyjne będą 
dobrym czasem i miejscem, by pomyśleć 
o tym, co powinno się zmienić w moim ży-
ciu, co mogę zmienić sam, wspólnie z innymi 
i przede wszystkim z Bogiem.

– Każdego dnia będę chciał wzbudzać zachwyt 
nad tym, jak Bóg stopniowo, cierpliwie, nie-
ustannie zmienia i przekształca rzeczywistość 
– w tym człowieka, także mnie – zgodnie 
z planem wyrysowanym od pierwszej strony 
Genesis po ostatnią kartę Apokalipsy – wyja-
śnia Marek Cieślar, mówca spotkań ewange-
lizacyjnych w Mrągowie.

Gabriela Glajcar

Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie 6-14 lipca 

Mówcy: Monika Cieślar, ks. Leszek Czyż,  
Andrzej Kluczyński, Urszula Marek, Marcin 
Podżorski, Alvern L. Vom Steeg, Sabina 
Szłapa, Piotr Sztwiertnia 

Koncerty z przesłaniem: Lazy Leg, Octo-
ber Light, Projekt, Fragua, Wniebowzięci, 
program koncertu finałowego warsztatów 
muzycznych, The Elements, Zespół CME

Tydzień Ewangelizacyjny 
w Zelowie 21-28 lipca 

Mówca: ks. Tomasz Pieczko

Koncerty z newsem: Joanna Klisowska 
– sopran, Katarzyna Czapińska – klawisz, 
Bęsiu, Hagada, Schola „Laudate Domi-
num”, chór „Kairom”

Tydzień Ewangelizacyjny 
w Mrągowie 18-25 sierpnia

Mówcy: Marek Cieślar, ks. Marek Jerzy 
Uglorz

Zapraszamy
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Czy potrzebne są zmiany w Kościele? Z jednej 
strony zgodnie z hasłem reformacyjnym, mó-
wiącym o tym, że Kościół ciągle się reformuje 
(ecclesiae semper reformanda), należy opo-
wiedzieć: „ależ oczywiście”. Z drugiej jednak 
strony w ciągle zmieniającym się świecie po-
trzebna jest stabilizacja (constans), związana 
z poczuciem bezpieczeństwa, dlatego bywa, 
że nie lubi się zmian. Kościoły, a właściwie 
trzeba powiedzieć Kościół (w rozumieniu 
‘powszechny’), od samego początku boryka 
się z dylematem, co zmieniać, a co nie. Już 
w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich 
(1,15–26) znajduje się relacja z uzupełnie-
nia składu dwunastu apostołów. Uczniowie 
sami musieli dokonać wyboru dwunastego 
(zamiast Judasza). Pierwszy Sobór w Jerozo-
limie (Dz 15,6–29) zajmował się także spra-
wą zmian, jakie powinny nastąpić w Koście-
le ze względu na wzrastającą liczbę zborów 
o przewadze konwertytów z religii pogań-
skich. W tych sytuacjach były jednak pewne 
ograniczenia – wyznaczone ramy zmian. Przy 
uzupełnieniu składu dwunastu określone 
zostały kryteria, jakie musi spełniać kandy-

W Kościele dat (Dz 1,21–22), a Sobór określił minimum 
przepisów ze starego prawa, jakich powinni 
przestrzegać także chrześcijanie pochodzenia 
pogańskiego (Dz 15,19–21).

Czy potrzebne są zamiany w Kościele? Bywa, 
że zmiana znaczy to samo, co rewolucja, prze-
wrót, rebelia. Ale zmiana to także (a może 
przede wszystkim) stopniowy rozwój. Pytanie 
więc brzmi: „Co rozumiemy przez zmiany?”. 
Skoro zmienia się wszystko wokół nas (nawet 
góry i rzeki w jednej z pieśni), może lepiej 
dokonywać zmian na bieżąco, co zapobie-
gnie konieczności dokonania ich zbyt szybko 
w pewnym momencie, by „nadgonić” czas, 
rozwój, jaki nastąpił? To dylemat Kościoła od 
początku jego istnienia.

Czy potrzebne są zmiany w Kościele? To za-
leży, jak rozumiemy Kościół. Jeśli Kościół 
postrzegamy jako zgromadzenie uczniów 
Chrystusa (jak wynika z etymologii greckiego 
pojęcia), to zmiany w Kościele są naturalną 
konsekwencją przemian, jakie następują 
w społeczeństwie. My i nasze środowisko 
zmieniamy się, dlatego i Kościół się zmie-
nia: muzyka, nabożeństwa, zwyczaje, archi-

tektura, organizacja, metody działania itd. 
Jeśli Kościół rozumiemy jako ciało Chrystusa  
(1 Kor 12), wtedy myślimy o Tym, który jest 
niezmienny – Bogu i o tym, że to, co jest 
z Nim związane, jest niezmienne – Jego mi-
łość do nas i nasze powołanie. Także z tym 
dylematem, co w Kościele podlega zmianie, 
a co nie, Kościół boryka się od początku swo-
jego istnienia.

Co jest potrzebne, aby następowały zmiany 
w Kościele? Pytanie raczej powinno brzmieć: 
„kto jest potrzebny?”. Ludzie, którzy odważą 
się na wprowadzanie zmian. Ludzie, którzy 
będą rozmawiać z innymi o swoich wraże-
niach, obserwacjach, potrzebach, wyobraże-
niach, wątpliwościach i o tym, co jest dla nich 
w Kościele ważne. Potrzebne są także roz-
mowy, czasem nawet burzliwe, aby znaleźć 
wspólną odpowiedź na pytanie: „Jak współ-
czesny człowiek może nawiązać relację z Bo-
giem poprzez tych, którzy nazywają się Jego 
uczniami, czyli poprzez Kościół?”. Potrzebna 
jest też mądrość, aby zachować właściwy  
balans między tymi wszystkimi dylematami.

ks. Grzegorz Giemza
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Zdjęcia: Robert Cieślar

Bytom Bus Transformers
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Warsztaty muzyczne, 19-21 kwietnia, Skoczów, 
Cieszyn
120 uczestników, 10 dyrygentów, 6 muzyków, 7 solistów, 14 
utworów, 834 takty nut, 375 minut prób w grupach, 595 mi-
nut prób wspólnych – to tylko liczbowy obraz tegorocznych 
Warsztatów muzycznych, organizowanych w tym roku wspól-
nie z parafią ewangelicką w Skoczowie.
Koncert finałowy zgromadził prawie 300 osób. Na scenie cie-
szyńskiego teatru stanęło 140 chórzystów.
– Śpiewając tak piękne kompozycje, mogłem skupić się na 
oddawaniu Bogu chwały, dziękować Mu w pieśniach za cier-
pienie Jego syna. W oczach sopranów, altów, tenorów, basów, 
dyrygentów widziałem pasję i głębokie przekonanie, że to, co 
robimy, jest ważne i wypływa z naszych serc. Czułem, że to 
Bóg wkłada swoje słowa w nasze usta, serca i umysł. W takich 
momentach nie liczy się zmęczenie, bolące gardło. Wtedy 
śpiewa się całym sobą. I odczuwa się Bożą obecność – dzieli 
się swoimi wrażeniami i refleksjami Piotr, jeden z solistów.

Seminaria na Ukrainie, 5-11 maja, Petrodolina, 
Charków
Od 5 do 11 maja 2013 r. Mariola i Roman Fengerowie prze-
bywali na Ukrainie, gdzie prowadzili zajęcia w szkole biblijnej 
w Petrodolinie oraz na parafii w Charkowie. 

– Od poniedziałku mieliśmy dość intensywny czas zajęć w szko-
le biblijnej. Wzięli w nich udział nie tylko studenci, ale także 
wolni słuchacze. W prowadzonych przez nas zajęciach uczest-
niczyło ponad 20 osób z Brazylii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gru-
zji. Mówiliśmy na temat Bożego planu dla człowieka od raju 
poprzez przyjście Zbawiciela, dzisiejszych wyzwań, a także 
poruszaliśmy sprawy dotyczące małżeństwa, relacji i szukania 
partnera. W czwartek prowadziliśmy trzy seminaria na pa-
rafii w Charkowie. Rozmawialiśmy o konfliktach i emocjach, 
pokazując biblijne przykłady, oraz dzieliliśmy się doświadcze-
niami w radzeniu sobie z naszymi relacjami. W piątek uda-
ło nam się zobaczyć Delfinarium w Charkowie, a o 18.00 już 
siedzieliśmy w pociągu do Lwowa. Po 33 godzinach podróży 
dotarliśmy bezpiecznie do domu. Seminaria w Łucku zostały 
odwołane, więc wróciliśmy wcześniej, niż planowaliśmy. Je-
steśmy wdzięczni Bogu za rozmowy i modlitwy z uczestnikami 
zajęć, bezpieczne podróże i kolejne zaproszenia na przyszły 
rok z wykładami do Charkowa i Kijowa. Jeszcze w tym roku 
będziemy prowadzić wykłady na wczasach nad Morzem Czar-
nym na początku sierpnia (bliższe informacje na stronie www.
cme.org.pl w dziale Duszpasterstwo Dorosłych) – relacjonuje 
Roman Fenger, kierownik Duszpasterstwa Dorosłych CME.

Konferencja dla kobiet, 16 marca, Wisła-Ja-
wornik
Wzięło w niej udział 164 uczestników (nie tylko kobiety) 
m. in. ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, a także z Czech. 
Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: „Maria jako kobieta, 
żona i matka”, przedstawionego przez diakon Małgorzatę Gaś, 
oraz „Józef jako mężczyzna, mąż i ojciec”, zaprezentowanego 
przez księdza Jana Kurko.

– Myślałam o tym, jak spełniam się w życiowych rolach: kobie-
ty, żony, matki, babci? Czy jestem podobna do Marii? Może 
tylko trochę, albo wcale? Wykład o Józefie pomógł mi zrozu-
mieć dylematy tego mężczyzny, jego poddanie się Bożej woli. 
To był naprawdę dobry czas – komentuje Mariola Fenger.

Grupa Pedagogów Ulicy UNO, działająca przy Centrum Misji 
i Ewangelizacji, która jest członkiem Europejskiego Stowarzy-
szenia Misji Ulicznych, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Stre-
etworkerskich, wraz z podopiecznymi rozpoczyna nowy pro-
jekt o nazwie „Bytom Bus Transformers”. 

– Celem projektu jest wsparcie młodzieży z Bytomia w reali-
zacji ich pasji i marzeń, a także zdobycie nowych doświad-
czeń zawodowych i osobistych. Zadanie, jakie sobie postawili 
chłopcy, którzy tworzą tę grupę, to remont starego busa i wy-
jazd na mecz jednej z ulubionych drużyn: hiszpańskiej lub an-
gielskiej. Wszystkie naprawy (remont silnika, blacharka, malo-
wanie pojazdu, kapitalny przegląd pojazdu, odrestaurowanie 
wnętrza, itp.) wykonywane będą pod okiem mechaników 
i fachowców, co pozwoli młodzieży na zdobycie podstawowej 
wiedzy o mechanice samochodowej. Odrestaurowany samo-
chód będzie używany w codziennej pracy Grupy Pedagogów 
Ulicy UNO – mówi Robert Cieślar, pedagog ulicy. – Dlatego też 
zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie tych działań. 
Pojazd przejdzie mechaniczną i wizualną metamorfozę. Szu-
kamy sponsorów i ofiarodawców.

Pedagodzy wraz z chłopcami realizują I etap projektu – zna-
leźli już samochód do remontu i ocenili zakres potrzebnych 
prac. Teraz go remontują, by w sierpniu wyruszyć do Hiszpanii 
lub Anglii na mecz ulubionej drużyny piłkarskiej. Jednak by sa-
mochód został wyremontowany, a chłopcy mogli zrealizować 
swoje marzenie, potrzebne są pieniądze.

Po zakończeniu projektu odrestaurowany bus będzie używa-
ny w ramach działań Grupy Pedagogów Ulicy UNO – do trans-
portu podopiecznych oraz Szkoły Mobilnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt.
Robert Cieślar, pedagog ulicy
uno@cme.org.pl
tel. 693 92 73 73
Nasze konto:
ING Bank Śląski 81 1050 1083 1000 
0022 8838 0138
Tytuł: Bytom Bus Transformers

Bezsenna noc, 30 marca, Skoczów 
„Czy to ma sens?” – to hasło towarzyszyło 800 uczestnikom 
tegorocznej Bezsennej nocy, którzy zostali zachęceni do re-
fleksji nad życiem.
– Program, na który składały się: prezentacje, występ teatral-
nego Duetu SU, muzyka, rozważanie Tymka Bujoka i film „Cyrk
motyli”,  zmusił do przemyślenia kwes�i wiary w swoją war-
tość, mimo iż nie należymy do najbardziej popularnych czy 
utalentowanych, opartą na tym, że Bóg w nas wierzy. Mam 
nadzieję, że przekonanie o tym, iż każdy ma jakiś talent, który 
może wykorzystać w dobry sposób, będzie dla uczestników 
motywacją do rozwijania siebie – stwierdza Ada.

Wydarzenia

Osiem spotkań transmitowanych do 805 miejscowości w Eu-
ropie (535 w Niemczech, 270 w pozostałych krajach) i tłuma-
czonych na 16 języków. Dzięki transmisji w internecie i TV ERF 
szacuje się, że w tym przedsięwzięciu uczestniczyło 1,2–1,5 
miliona osób. Odnotowano ponad 42 000 rozmów po spo-
tkaniach. 
– Byliśmy częścią tego wydarzenia – 29 miejscowości w Polsce 
uczestniczyło w tegorocznym ProChrist, kilka planuje wykorzy-
stać nagrany i dostępny na DVD (www.warto.com.pl) materiał 
w najbliższym czasie. W trakcie trwania kampanii odwiedza-
łem różne miejsca odbioru. Byłem poruszony i zachęcony, 
widząc zaangażowanie lokalnych organizatorów i ludzi zain-
teresowanych przekazem. Czytając maile o rozmowach, jakie 
miały miejsce po transmisjach oraz inicjatywach, jakie się 
w różnych miejscach zrodziły, cieszyłem się, że prawie dwu-
letnia praca i przygotowania wydały owoc. Modlę się, aby był 
on trwały – mówi Paweł Gumpert. 
ProChrist będzie kontynuowane. Nasze plany sięgają jesieni 
roku 2015 – wielu lokalnych ewangelizacji w Polsce i wielu 
krajach Europy oraz roku 2017 – centralnej kompanii trans-
mitowanej znów do kilkuset miejscowości. Czas zmian! Zmie-
niamy formę, ale w centrum pozostaje zwiastowanie o zmar-
twychwstałym Chrystusie.

ProChrist 2013 za nami

www.egzegeza.pl

Zdjęcie: Mariola Fenger

Zdjęcie: archiwum CME

Zdjęcie: Katarzyna Wesner-Macura

Zdjęcie: Katarzyna Wesner-Macura Tu znajdziesz krótkie egzegetyczne wprowadzenia do poszczególnych tekstów biblijnych, 
pomocne dla duchownych, prowadzących godziny biblijne, rozważania, spotkania 

młodzieżowe oraz przydatne w indywidualnym studiowaniu Pisma Świętego.

Dobra strona



Szkoła na ulicy

Asuan oczami Ani

Dziękuj za:
• wszystkich, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego 
podatku na naszą działalność oraz naszych ofiarodawców 
wspierających nas w ciągu całego roku,  
• bezpieczny pobyt naszej wolontariuszki Ani Pinkas 
w Asuanie, 
• wszystkie imprezy i wydarzenia, które zorganizowaliśmy, 
oraz tych, którzy wzięli w nich udział.

Proś o:
• błogosławieństwo dla przygotowywanych Tygodni Ewange-
lizacyjnych oraz obozów letnich, 
• osoby, które zdecydują się na naukę w Szkole Biblijnej 
w kolejnym roku szkolnym 2013/2014,  
• zmiany potrzebne w naszych rodzinach, miejscach pracy, 
społecznościach, parafiach i Kościele.

Są takie miejsca na ziemi, które wydają się być przygotowane 
specjalnie przez Boga, aby człowiek mógł jednocześnie służyć 
i wykonywać swój zawód. Odpowiedź na długoletnią modli-
twę, Boża łaska i Jego niesamowita dobroć pokazały mi takie 
miejsce. Jest nim Asuan – przepiękne miasto położone nad 
samym Nilem, z porozrzucanymi potężnymi palmami, leni-
wie żeglującymi łódkami oraz gwarem na ulicach, gdzie pro-
ponowana jest ciągle taxi, dorożka, łódź w „najlepszej cenie 
tylko dla Ciebie”, jak zapewniają kierowcy. Miasto nie tylko 
zachwyciło mnie swym krajobrazem, ale zdobyło moje serce 
dzięki ludziom, których mogłam poznać w szpitalu: lekarzom, 
pielęgniarkom, pracownikom szpitalnym i misyjnym. Będąc 
tam przez 12 dni, mogłam poznać szpital i specyfikę pracy 
oraz ludzi, którzy są niezwykle przyjaźni i oddani Bogu. Dobra 
załoga szpitala, ich poświęcenie w leczeniu nie tylko ciała, ale 
także ducha (modlitwy przed operacjami, codzienne poranne 
społeczności czy modlitwy z pacjentami) sprawiają, że szpital 
cieszy się renomą w lokalnej społeczności. Pomimo że ponad 
90% pacjentów to Muzułmanie, często zgadzają się oni na 
wspólną modlitwę czy śpiew. Na terenie szpitala prowadzo-
na jest także pomoc dla niepełnosprawnych dzieci. Ewange-
lizacja prowadzona jest tu w różny sposób. W przyszpitalnej 
kawiarence można oglądać chrześcijańskie programy telewi-
zyjne, w poczekalni przychodni wyświetlany jest film „Jezus”. 
Dobrym miejscem spotkań czy rozmów na temat wiary jest 

W ramach projektu „Pomoc dla 
Afryki” na początku lipca przyla-
tuje do Polski Saturnin Ouedra-
ogo. W trakcie swojej niespełna 
dwutygodniowej wizyty odwie-
dzi Kościoły, zbory oraz grupy, 
które wspierają nasze działania 
w Pobe Mengao, Namsiguya 
i Bourzanga. Będzie uczestniczył 
w Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie, w trakcie któ-
rego poprowadzi seminarium. 
Jest to również okazja, by móc 
poznać go osobiście, porozma-
wiać z nim i dowiedzieć się wię-
cej o realiach dnia codziennego 
mieszkańców tego pięknego 
i biednego kraju. Za nami gorą-
cy okres przygotowań do jego 
przylotu.

Lidia Żur, koordynator projektu

także księgarnia chrześcijańska, mieszcząca się zaraz obok 
szpitala. Ważnym elementem pomocy jest także wpieranie 
Nubijczyków, mniejszości społecznej, dla której wolontariusze 
z USA prowadzą lekcje angielskiego. Aby dotrzeć do jednej 
z tych wiosek, często trzeba przeprawić się łodzią przez Nil. 
Kilkudniowe ewangelizacje, w których mogłam uczestniczyć, 
gromadzą całe rodziny, które spragnione są Bożej obecności. 
Rozmowy i modlitwy z lekarzami, pielęgniarkami czy osobami 
działającymi tam misyjnie były dla mnie wielkim błogosła-
wieństwem, zachęceniem i inspiracją. Dały mi także pewność, 
że miejsce, do którego Pan Bóg mnie posyła, jest Jego wolą 
i planem dla mojego życia!

Anna Pinkas, wolontariuszka 

Choć rok szkolny w Szkole Biblijnej rozpocznie się dopiero 
w październiku, już teraz intensywnie przygotowujemy się do 
niego. Chcemy, aby informacja o ofercie Szkoły dotarła wszę-
dzie tam, gdzie mogą znajdować się osoby zainteresowane 
poznaniem Słowa Bożego i pogłębianiem relacji z Bogiem.

Świadomi tego, że indywidualna rozmowa może więcej zdzia-
łać, niż niejeden plakat czy ulotka, cieszymy się, że w działania 
na rzecz Szkoły i pozyskania nowych studentów zaangażowali 
się jej studenci i absolwenci.

16 marca podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kobiet Urszula 
Rymorz, absolwentka Szkoły Biblijnej, podzieliła się swoimi 
refleksjami na temat nauki w szkole. Opowiedziała, co Szkoła 
zmieniła w jej życiu, i pokazała, że niezależnie od tego ile ma 
się lat, studentem Szkoły może zostać każdy.

21 kwietnia Barbara i Grzegorz Wacławikowie, studenci 
pierwszego roku Szkoły Biblijnej, gościli na nabożeństwie 
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach. Podczas 
nabożeństwa opowiedzieli o nauce w szkole, o tym, dlaczego 
warto zostać jej studentem, i co im daje nauka w niej. 

W planach jest wizyta w kolejnej parafii.

Wszystkich chętnych zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne
do Szkoły Biblijnej, które odbędą się 14 i 21 września 2013 r. 
o godz. 9.00 w Centrum Misji i Ewangelizacji. Dokumenty na-
leży dostarczyć do sekretariatu Centrum Misji i Ewangelizacji 
do 5 września 2013 r. Szczegóły na www.szkola.cme.org.pl.

Zachęcamy do nauki  
w Szkole Biblijnej

W dniach 9-12 kwietnia w Dzięgielowie odbywał się Kurs 
przygotowawczy do Kursu Superwizji. Uczestniczyło w nim 
sześć osób, które wcześniej ukończyły Kurs duszpasterski dla 
zaawansowanych. Kurs prowadził ks. Helmut Weiss, niemiec-
ki teolog, nauczyciel superwizji Niemieckiego Towarzystwa 
Psychologii Pastoralnej (DGfP), prezes Międzykulturowe-
go Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC). 
W czerwcu br. wszystkich uczestników czeka egzamin przed 
Komisją Kwalifikacyjną Towarzystwa Poradnictwa i Psycholo-
gii Pastoralnej w Polsce. Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia 
ich do udziału w Kursie Superwizji, którego pierwsza sesja pla-
nowana jest na wrzesień. 

Trwa Podstawowy Kurs Duszpasterski w Węgrowie. W dniach 
1-4 marca i 9-11 kwietnia odbyły się dwie kolejne sesje kursu. 
Kurs prowadzi ks. Grzegorz Giemza, superwizor, wiceprezes 
Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. 
W kursie uczestniczy siedem osób. Przed nimi jeszcze trzy ko-
lejne sesje.

Impulsy do modlitwy

Kształcimy duszpasterzy

FUNDUSZ „POMOC DLA AFRYKI”
(projekt Misja Serca i Ewangelii)
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 
66 8113 0007 2001 0003 9909 0002 
w polu tytułem wpisać „darowizna – Afryka”

Dziękujemy za Twój 1%!

Szkolenie „Edukacja na ulicy” zapoczątkowało realizację pro-
jektu Szkoła Mobilna, który jest realizowany przez naszych 
streetworkerów i przeszkolonych wolontariuszy na bytom-
skim Bobrku, we współpracy z belgijską organizacją Mobile 
School. Część teoretyczno-warsztatowa trwała od 8 do 21 
maja i była prowadzona przez trenerów z belgijskiej organi-
zacji Mobile School: Roba Sweldensa – psychologa, koordyna-
tora projektów partnerskich Szkoły Mobilnej Europie, Afryce 
i Ameryce Łacińskiej, oraz Chiarę Donadoni – lingwistkę odpo-
wiedzialną za wdrożenie Szkoły Mobilnej w Bytomiu. Zajęcia 
odbywały się w salach parafii ewangelickiej w Bytomiu-Mie-
chowicach.  Część praktyczna szkolenia, czyli popołudniowe 
dyżury pełnione przez uczestników przy Szkole Mobilnej 
w dzielnicy Bobrek, odbywały się od 22 do 29 maja 2013 r. 
W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób, z terenu Górnego 
Śląska i Krakowa. W wybranych modułach uczestniczyli także 
pracownicy Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży oraz koordyna-
tor wolontariatu. 

– Szkoła Mobilna jest narzędziem edukacyjnym i służy przede 
wszystkim temu, aby uczyć dzieci podstawowych treści. Czyni 
to jednak w sposób niekonwencjonalny, bo poprzez zabawę. 
W piątek sprawdzaliśmy to na własnej skórze i muszę przy-
znać, że Szkoła daje świetną zabawę nie tylko dzieciom, ale 
i dorosłym, a ile się przy tym nauczyliśmy! Poznając kolejne 
panele i plansze edukacyjne, zostaliśmy wciągnięci do gangów 
prowadzonych przez Chiarę i Roba – naszych szkoleniowców. 
W dwóch przeciwstawnych drużynach rywalizowaliśmy całe 
popołudnie. Był to czas na przypomnienie sobie praw dziecka, 
kierunków geograficznych, uruchomienie pamięci i wyobraź-
ni. Każde zadanie było punktowane i nagradzane kawałkami 
porwanej „mapy”, którą na końcu trzeba było poskładać i od-
naleźć jej oryginał wśród paneli edukacyjnych. Przy naprawdę 
zaciętej rywalizacji zwyciężyły oba gangi. Czyż to nie piękne 

Wspólnie poprawiamy jakość 
życia dzieci, młodzieży i starszych

CME / ul. Misyjna 8 / 43-445 Dzięgielów  
tel. 33 852 97 81 / faks 33 852 90 40 
cme@cme.org.pl / www.cme.org.pl
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zakończenie? – relacjonuje Kasia, pedagog ulicy, uczestniczka 
szkolenia.

Szkoła Mobilna to wyjątkowa skrzynia na czterech kółkach, 
która bawi, uczy, zaskakuje oraz kryje w sobie wiedzę przydat-
ną w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest reali-
zowany m.in. w: Ameryce Południowej, Afryce, Azji, Rumunii 
i Grecji. W Polsce funkcjonuje na warszawskiej Pradze i kra-
kowskiej Nowej Hucie. Szkołę Mobilną rozstawia się w miej-
scach, gdzie przebywają dzieci. Pedagodzy uliczni poprzez 
animację oraz działania twórcze zachęcają dzieci do zabawy 
oraz nauki, wyrażania własnych emocji, poznawania norm 
społecznych oraz różnych ciekawych dziedzin życia.

Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Partnerami w jego realizacji są: Mobile School, Parafia Ewan-
gelicko-Augsburska w Bytomiu oraz Bobrek działa(j)my.



Dołącz do tych,  
którzy wspierają CME
Jesteśmy „ewangelicką (chrześcijańską) orga-
nizacją pozarządową pożytku publicznego”. 
Znaczy to, że poruszamy się w dwóch sferach 
życia – społecznej i kościelnej, można powie-
dzieć, że łączymy te dwie sfery w naszej dzia-
łalności. Nie jest to proste, choćby dlatego, 
że obie te sfery życia publicznego używają 
innych zwrotów i pojęć dla określenia tych 
samych działań.

Kiedy mówimy, że CME działa dla poprawy 
jakości życia osób w różnym wieku, znaczy to, 
że myślimy o całym człowieku, a więc także 
o jego stronie duchowej, dlatego owa po-
prawa jakości związana jest zarówno z kon-
kretną pomocą charytatywną (w rozumieniu 
ewangelickim mówimy o diakonii – dziełach 
miłosierdzia), a więc sferą ciała oraz pomocą 
w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania do-
tyczące sensu życia (w rozumieniu ewange-
lickim – ewangelizacją).

W wypełnianiu naszych zadań korzystamy 
ze wsparcia duchowego, fizycznego i ma-
terialnego osób, dla których ewangeliza-
cyjne, misyjne, społeczne, charytatywne 
i kulturalne cele CME są ważne.

Dlatego prosimy Cię o: • modlitwę o nas 
• zaangażowanie w projekty realizowane 
i współrealizowane przez CME • wsparcie 
finansowe.
Aby móc realizować cele statutowe, CME: 
• pozyskuje środki finansowe • korzysta 
z pomocy wolontariuszy • przyjmuje dary 
w naturze.
Możliwości wsparcia jest wiele, powstają 
nowe projekty i kończą się stare, dlatego 
jeśli chcesz nas wspierać modlitwą, wła-
snym zaangażowaniem, darami lub finan-
sami – prosimy, wypełnij deklarację obok, 
a otrzymasz informacje, jak praktycznie 
możesz to robić.

Deklaracja wsparcia

data i podpis

Będę modlić się o CME. Proszę o regularne przysyłanie mi „Rozmowy pisanej”.

Chcę zostać wolontariuszem CME. Proszę o informacje na ten temat.

Chcę przekazać dary dla CME.

Jakie?

Chcę wspierać CME finansowo.

Kwotą

przez okres

roczniejednorazowo miesięcznie kwartalnie

Imię i nazwisko

Adres/telefon/e-mail

Dziękujemy!

Centrum Misji i Ewangelizacji  
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów  
tel. 33 852 97 81, faks 33 852 90 40
cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl

Zdjęcie: archiwum CME 

Rozmowa z Lidią Czyż, autorką nowo wyda-
nej przez Wydawnictwo WARTO książki 

Dla kogo jest ta książka? Z myślą o kim ją  
pisałaś?

Niezwykle trudno odpowiedzieć na to pyta-
nie, bo pisząc książkę, nie myślałam o jakimś 
konkretnym odbiorcy. Ta książka raczej sama 
„przyszła do mnie”. Do kogo jest adresowa-
na? Myślę, że do wszystkich, ze szczególnym 
wskazaniem na młodych ludzi.

Jak to się stało, że ją napisałaś? Jaka była 
Twoja motywacja?

Na początku książki zaznaczyłam, że: „Wszyst-
ko, co w tej historii wydaje się nieprawdopo-
dobne – wydarzyło się naprawdę, a to, co 
prawdopodobne – jest fikcją”. Zapewne ba-
nalnie brzmi stwierdzenie, że najlepsze histo-
rie pisze samo życie, ale tak właśnie jest. Naj-
lepsze, a zarazem często najsmutniejsze. Hi-
storia, którą napisałam, powstała na kanwie 
autentycznych listów młodego mężczyzny. Po 
kilkuletniej korespondencji mailowej, poru-
szona jego historią, zapytałam, czy mogę wy-
korzystać jego niezwykłe, a zarazem bardzo 
trudne doświadczenia w artykule lub książce. 
Zgodził się, a ja postanowiłam je opisać. Za-
jęło mi to sporo czasu, bo trzy lata. W trak-
cie pisania miałam chwile zwątpienia. Dałam 
wstępną wersję do przeczytania redaktor 
Bożenie Giemzie i to ona zachęciła mnie, by 
pisać i skończyć tę książkę.

W jaki sposób chciałabyś zachęcić czytelni-
ków do jej przeczytania?

Niezwykle trudno mi samej chwalić się: 
„przeczytajcie, bo to jest dobre”. Niech za-
chęceniem będą słowa pani Bożeny, które 
napisała pod maszynopisem: „Czytając ten 
tekst, rozpłakałam się. W tej historii jest jed-
nocześnie tyle nieszczęścia i siły!”.

Dziękuję za rozmowę. (gg)

Rozmowa z księdzem Markiem Twardzi-
kiem, proboszczem Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Cisownicy

Ilu młodych ludzi z parafii Księdza zostało 
wspartych z funduszu „Daj dzieciom nadzie-
ję”?

W 2012 roku z funduszu „Daj dzieciom na-
dzieję” wsparcie uzyskało sześć osób.

Gdzie dzięki temu wyjechali? 

Wyjechali na letni obóz młodzieżowy do 
Czarnej Góry niedaleko Zakopanego (lipiec 
2012), zorganizowany przez Parafię Ewange-
licko-Augsburską w Cisownicy.

Czy mieliby okazję pojechać, gdyby ich wypo-
czynek nie został sfinansowany?

Zapewne byłoby to trudne, gdyż ci młodzi lu-
dzie mają trudną sytuację rodzinną, co często 
przekłada się na trudną sytuację materialną. 
Niepełna rodzina, brak stałego zatrudnienia 
rodziców, wielodzietność, problemy finan-
sowe, przewlekłe choroby członków rodzin, 
dysfunkcje w rodzinie – to przyczyny, które 
były powodem prośby o dofinansowanie wy-
jazdu.

Czy zdaniem Księdza taki fundusz jest po-
trzebny?

Wiele rodzin boryka się obecnie z problema-
mi. Brakuje wsparcia z instytucji państwo-
wych, więc taki fundusz jest bardzo potrzeb-
ny. Uważam, że daje dzieciom i młodzieży 
realne wsparcie i nadzieję na choć minimal-
nie lepsze życie. Zachęcam parafie i osoby 
prywatne do korzystania z funduszu.

Dziękuję za rozmowę.
Gabriela Glajcar

Celem funduszu „Daj dzieciom nadzieję” Cen-
trum Misji i Ewangelizacji jest pomoc dzie-
ciom z rodzin borykających się z problemami 
finansowymi, które uniemożliwiają wysła-
nie dziecka na wakacje. W 2012 roku dzięki 
wsparciu darczyńców udało się sfinansować 
i dofinansować obozy dla 43 dzieci, które 
w czasie wakacji letnich wyjechały do Ukty, 
Dzięgielowa, Lidzbarka Welskiego, Wisły-Ja-
wornika, Szczecina, Istebnej, Czarnej Góry, 
Wołczyna i Niedzicy.

Wiemy jednak, że potrzeby są dużo więk-
sze, a środki finansowe ograniczone, dlatego
chcemy rozwijać ten fundusz, docierać z jego 
przesłaniem do szerokiego grona odbiorców 
– by nieść nadzieję dzieciom. 

Do 30 września 2013 r. na terenie powiatu 
cieszyńskiego prowadzimy zbiórkę publiczną 
w następujących formach: dobrowolne wpła-
ty na konto bankowe, zbiórka ofiar do puszek
kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych 
oraz sprzedaż przedmiotów i usług. Skarbo-
nę można będzie znaleźć także w Księgarni 
„Warto” w Cieszynie oraz w parafiach.

Wierzymy, że są takie osoby, którym nie jest 
obojętne, w jaki sposób dzieci spędzają wa-
kacje i w jaki sposób podarowane pieniądze 
wykorzystywane są przez instytucję, taką jak 
my. Możesz przyłączyć się do nas i pomóc 
w dofinansowaniu obozów wakacyjnych dla 
dzieci od 7 do 16 roku życia.

Co konkretnie oznacza Twoje wsparcie?

Koszt pobytu jednego dziecka na obozie to 
770 zł (cena obozu organizowanego przez 
CME).
Koszt obiadu – 15 zł.
Koszt całodziennego wyżywienia z noclegiem 
– 50 zł. 

Szukasz miejsca na 
wakacje dla nastolatka? 
Znajdź je w HACIE!

Szansa na wartościowy wypoczynek

– Już po raz drugi organizujemy letni obóz 
młodzieżowy w uroczej Niedzicy (Pieniny). 
Nie może zatem zabraknąć aktywnego wy-
poczynku, skoro w pobliżu jezioro i góry. Te-
goroczne warsztaty pozwolą na rozwijanie 
wszechstronnych umiejętności: teatralnych, 
manualnych, sportowych, poruszania się 
w wielokulturowym świecie. Wszystko po 
to, by rozwijać siebie i wykorzystywać swój 
potencjał, który jest nam dany przez Boga. 
Ważnym elementem dnia będą wartościowe 
wieczory i dyskusje w grupach, które pozwolą 
nam się skupić na Bogu – zachęca Ela Danel, 
specjalista ds. młodzieży CME, członkini obo-
zowej kadry.

Konto funduszu
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 

39 8113 0007 2001 0003 9909 0003 

tytułem: darowizna – daj dzieciom  

nadzieję

Każda złotówka ma znaczenie, dlatego zachę-

camy do dokonywania nawet drobnych wpłat 

na nasze konto. Za każdą wpłatę dziękujemy.

Przeczytajcie, bo to jest dobre!

H.A.T.A. CAMP, bo taką nazwę nosi letni obóz 
młodzieżowy, to, jak wyjaśniają organizato-
rzy, skrót od elementów składowych progra-
mu realizowanego na obozie, czyli „Humor.
Atmosfera.Tolerancja.Aspiracje”, ale także 
„Harmonia. Hormony. Hałas. Aktywność. 
Adrenalina. Animacja. Twórczość. Taniec. 
Tożsamość. Absurd. Adaptacja. Asymilacja”.  
H.A.T.A. to także nazwa pensjonatu, w któ-
rym młodzież będzie wypoczywać. Program 
i kadra gwarantują, że miejsca na nudę nie 
będzie. To propozycja na lato godna rozwa-
żenia!

Kiedy: 3-12 sierpnia 2013
Zakwaterowanie: Gościniec H.A.T.A; pokoje 
5,4,3 i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitar-
nym
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadanie, 
obiad, kolacja
Dojazd: we własnym zakresie 
Profil: artystyczno-warsztatowy
Wiek uczestników: roczniki 2000-1994
Cena: 770 zł
W tym: zakwaterowanie, wyżywienie, pro-
gram, opieka, ubezpieczenie NNW, materiały 
programowe.

Zgłoszenia na obóz przyjmowane są do 30 
czerwca. Więcej informacji można znaleźć na 
www.cme.org.pl oraz pod nr. tel. 33 8577963, 
691978383 (kierownik obozu: Katarzyna We-
sner-Macura).
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z tekstami 
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na każdy 
dzień

Mocniejsza niż śmierć

Lidia Czyż – nauczycielka, współ-
organizatorka spotkań dla kobiet 
(w tym corocznych Śniadań dla 
Kobiet w Wiśle) oraz Tygodni 
Ewangelizacyjnych w Dzięgielo-
wie. Autorka licznych artykułów 
i opowiadań w czasopismach: 

„Warto”, „Nasze Inspiracje” i „Zwiastun Ewangelic-
ki”, współautorka książki Bohaterowie wiary. Żona 
i matka dwojga dorosłych dzieci.

To książka o listach będących ostatnią deską 
ratunku, o historii nieprawdopodobnej, 
lecz niestety prawdziwej, oraz o sile zdolnej  
wyrwać człowieka z samego dna rozpaczy. 
To powieść, którą czyta się jednym tchem, 
dynamiczna, barwna i zaskakująca jak życie,  
z którego pochodzi.


