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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie
Rok 2000 przez wiele osób
oczekiwany by³ jako rok szczególny. Spodziewano siê wielkich
zmian, prze³omu, niema³o by³o te¿
katastroficznych wizji przysz³oœci.
Jaki ten rok by³ dla nas wszystkich,
ka¿dy musi oceniæ sam.
Dla Centrum Misji i Ewangelizacji
rok 2000 by³ rokiem wa¿nym,
z kilku powodów.
Jako CME byliœmy organizatorami
i koordynatorami dwóch du¿ych
ewangelizacji przekazywanych
drog¹ satelitarn¹ - ProChrist
i JesusHouse. Dziêki nim poszczególne parafie mog³y dotrzeæ do 11
257 osób. Wzrasta zainteresowanie
t¹ form¹ ewangelizacji.
Powiêkszy³o siê grono osób, które
wziê³y udzia³ w poszczególnych
szkoleniach i kursach. Kolejni
absolwenci Szko³y Biblijnej, którzy
podjêli decyzjê o dalszym kszta³ceniu, kolejna grupa, która otrzyma³a
dyplomy ukoñczenia Szkolenia dla
Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych
(szkolenia te ciesz¹ siê du¿¹
i ci¹gle wzrastaj¹c¹ popularnoœci¹),
rozdane pierwsze cztery dyplomy
ukoñczenia Kursu Liderów
M³odzie¿owych oraz nowe spotkania szkoleniowe dla doradców - to
kadry wolontariuszy do s³u¿by
w parafiach.
Organizujemy coraz wiêcej spotkañ, których celem jest pomaganie
chrzeœcijanom w prowadzeniu
¿ycia przystoj¹cego naœladowcom
Chrystusa. ¯e nie jest to takie
proste pokazuje du¿e zainteresowanie nimi. Nie tylko sprzyjaj¹ one
rozwi¹zywaniu naszych w³asnych,
prywatnych problemów, ale
i k³opotów w naszych wzajemnych

relacjach w parafiach i zborach.
Ogólnopolska Konferencja Kobiet
zaskoczy³a wszystkich frekwencj¹ winny by³ temat: Napotkaæ Boga
w ciemnej dolinie czyli o depresji,
stresie i przezwyciê¿aniu sytuacji
trudnych w ¿yciu kobiety. Obozy
jêzykowe organizowane przez
Duszpasterstwo wœród Dzieci to
nie tylko mo¿liwoœæ opanowania
jêzyka angielskiego, ale te¿
spotkanie z ¯ywym S³owem.
Popularnoœæ spotkañ dla ma³¿eñstw, na których poruszane s¹
problemy ¿ycia rodzinnego przekonuj¹ nas, ¿e s³u¿ba ta powinna byæ
w najbli¿szym czasie priorytetowym zadaniem dla CME. Myœlimy,
¿e z Bo¿¹ pomoc¹ tak siê stanie.
Pragniemy aby prze³om tysi¹cleci
by³ tak¿e prze³omem w s³u¿bie
Centrum. Do tej pory wiele czasu
poœwiêcaliœmy poznawaniu potrzeb
poszczególnych parafii i ca³ego
Koœcio³a. Efektem tego jest
zwiêkszona oferta szkoleñ
i seminariów organizowanych
przez CME w roku 2001. Ale
wiemy, ¿e to nie iloœæ spotkañ jest
wa¿na. Radoœci¹ i zachêt¹ jest dla
nas to, ¿e coraz wiêcej osób
do³¹cza do rzeszy tych, którzy
pragn¹ s³u¿yæ swoimi talentami
w niesieniu Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie innym. Ponad
850 wolontariuszy bezinteresownie
pomaga nam poœwiêcaj¹c swój
wolny czas. To dziêki ich pomocy
i zaanga¿owaniu wyp³ywaj¹cemu
z potrzeby serca i wiary, która
przeradza siê w czyn - Centrum
mo¿e pe³niæ sw¹ s³u¿bê.
To, co nam bardzo pomaga w
trudnych chwilach, to g³osy jakie
od czasu do czasu dochodz¹ do nas
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i przebijaj¹ siê przez g³osy krytyki.
„M³oda dziewczyna ogarniêta
myœl¹ o samobójstwie wyznaje, ¿e
S³owo Bo¿e tak j¹ poruszy³o
w czasie ewangelizacji, ¿e wstyd jej
jest tych myœli.”
„Tak d³ugo szuka³am i spadliœcie mi
z nieba” - wyznaje uczestniczka
Korespondencyjnego Kursu
Biblijnego, która zastanawia siê
nad wst¹pieniem do Koœcio³a.
Jeden z zaanga¿owanych m³odych
ludzi opowiada o tym, jak w czasie
Olimpiady spotka³ grupê ewangelizacyjn¹ i po wys³uchaniu jednego
z rozwa¿añ, choæ wcale siê tego
nie spodziewa³, postanowi³ odnowiæ swój zwi¹zek z... parafi¹.
„Od d³u¿szego czasu chcia³em
zaprosiæ mojego szefa na spotkanie
ewangelizacyjne - mówi m³ody
pracownik jednej z dobrze prosperuj¹cych firm - ale ci¹gle ba³em siê,
¿e nie bêdzie chcia³ przyjœæ na
„typow¹” ewangelizacjê, dlatego
ucieszy³em siê z Rodzinnego
Spotkania Œwi¹tecznego, na
którym by³ ze swoj¹ córk¹ i to do
koñca.”
Te wypowiedzi ka¿¹ nam tylko
podziwiaæ wielkoœæ Boga, w jaki
sposób potrafi u¿ywaæ zwyk³ych
ludzi.
To czego pragniemy w roku 2001
to byæ bli¿ej wszystkich tych,
którzy s¹ naszymi „nosicielami”
w modlitwach i „wspó³nosicielami”
odpowiedzialnoœci finansowej.
Bardzo du¿e zaanga¿owanie
finansowe Koœcio³a i ofiarnoœæ
poszczególnych jego cz³onków
mimo trudnoœci z jakimi wszyscy
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siê borykamy, to jeszcze jeden
dowód na to, ¿e nie wszyscy ¿yj¹
dla pieniêdzy. Wiemy, ¿e ka¿de
nasze dzia³anie poci¹ga za sob¹
potrzeby finansowe, ale wierzymy
te¿, ¿e Bóg otwiera serca ludzi na
potrzeby, tak jak to uczyni³ w roku
2000. Jesteœmy wdziêczni wszystkim ofiarodawcom.
Podsumowuj¹c rok 2000 chcê
osobiœcie wszystkim Wam powiedzieæ: „Dziêkujê Bogu mojemu za
ka¿dym razem, ilekroæ was
wspominam”. Tymi s³owami
aposto³a narodów i wielkiego
misjonarza dziêkujê z ca³ego serca
wszystkim, którzy wspierali dzie³o
misji i ewangelizacji w roku 2000,
w³adzom Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego w RP, wszystkim
duchownym, pracownikom
Centrum, wolontariuszom,
a przede wszystkim Temu, któremu
nale¿y siê wszelka czeœæ i chwa³a
na wieki wieków - Jezusowi
Chrystusowi.

Wasz w Chrystusie

Ogólnopolski Duszpasterz
Misyjno-Ewangelizacyjny
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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Duszpasterstwo Godzin Biblijnych

P

odstawowym zadaniem tego
duszpasterstwa jest organizowanie i prowadzenie godzin
biblijnych. W tej s³u¿bie w roku
2000 zaanga¿owanych by³o 35
braci ewangelistów. Prowadzili oni
równie¿ domowe grupy biblijne
oraz zajmowali siê odwiedzinami
domowymi.

Godziny biblijne
Celem godzin biblijnych jest
pog³êbianie ¿ycia duchowego
w oparciu o Bo¿e S³owo. W 2000
roku na godzinach biblijnych
rozwa¿ane by³o S³owo Bo¿e wg
1 i 2 Listu aposto³a Paw³a do
Tymoteusza. Godziny biblijne,
które prowadzone by³y przez
Zespó³ Misyjny z Wis³y urozmaicane by³y muzyk¹ i pieœniami chóru.
Patrz¹c na rozwa¿ane S³owo Bo¿e
w minionym roku, zachêceniem do
dalszej s³u¿by s¹ s³owa:
„G³oœ S³owo, b¹dŸ w pogotowiu, w
czas dogodny czy niedogodny, karæ,
grom, napominaj z wszelk¹ cierpliwoœci¹ i pouczeniem” z 2 Tm 4,2.
Godziny biblijne odbywa³y siê
w niektórych parafiach lub punktach katechetycznych diecezji
cieszyñskiej i katowickiej: B¹ków,
Bia³a, Cieszyn, Cisownica, Dêbowiec, Drogomyœl, Goleszów,
Leszna Górna, Koniaków, Krosztoszowice, Pszczyna, Salmopol,
Skoczów, Ustroñ Polana, Wis³a
Centrum, Wis³a Czarne, Wis³a
Jarzêbata, Wis³a Kamienny, Wis³a
Malinka, Wis³a Mrósków, Wis³a
Skolnity.
Na godzinach biblijnych spotyka³o
siê od 10 do 30 osób.

Przygotowanie do godzin
biblijnych
Odbywa³y siê dwa razy w miesi¹cu,
w ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ sobotê
miesi¹ca w Centrum Misji
i Ewangelizacji. Na przygotowaniach tych omawiane by³y tematy
godzin biblijnych z dwutygodniowym wyprzedzeniem opracowywane przez braci i ksiê¿y.

Domowe grupy biblijne
Domowe grupy biblijne prowadzone s¹ w niektórych parafiach
diecezji cieszyñskiej m.in.:
w Cieszynie, Goleszowie, Istebnej,
Ustroniu, Wiœle, Wiœle Czarnem,
Wiœle Malince, raz w tygodniu.
Na spotkaniach domowych grup
biblijnych, podobnie jak i na
godzinach biblijnych, uczymy siê
jak korzystaæ z Biblii i stosowaæ j¹
w codziennym ¿yciu oraz jak przy
pomocy S³owa Bo¿ego pokonywaæ
trudnoœci jaki niesie nam ka¿dy
dzieñ. Domowe grupy biblijne
w Wiœle Jarzêbatej, Kamiennym
i Skolnitym organizuj¹ na zakoñczenie roku uroczyste spotkania.
Zaprasza siê na nie wszystkich
ludzi z okolicy, którzy nie uczestnicz¹ w spotkaniach grupy w ci¹gu
roku.
Grupy biblijne licz¹ od 50 do 60
osób ka¿da.

Odwiedziny domowe
S³u¿ba ta polega na odwiedzaniu
w domach lub w szpitalu osób
chorych, samotnych i starych.
Zawsze w czasie takich odwiedzin

modlimy siê i czytamy S³owo
Bo¿e. Regularnoœæ w odwiedzaniu
zale¿y przed wszystkim od otrzymywanych informacji o osobie
chorej, która jest w domu lub
przebywa w szpitalu.

Dni Skupienia
Bardzo wa¿ne dla DGB jest
organizowanie Dni Skupienia dla
wszystkich pracowników misyjnych i osób zainteresowanych t¹
s³u¿b¹. Jak co roku, tak i w roku
2000 zorganizowane zosta³y dni
skupienia w miesi¹cu kwietniu
i paŸdzierniku. Przedstawia³y one
m.in. zagadnienia dotycz¹ce
w³aœciwego przygotowania siê do
zwiastowania ewangelii. Wyk³adowcami byli g³ównie ksiê¿a,
bracia ewangeliœci oraz zaproszeni
goœcie zwi¹zani z ruchem misyjnym
w kraju i zagranic¹.
Ka¿de z tych dni koñczy³y siê
spo³ecznoœci¹ Sto³u Pañskiego.

Zespó³ misyjny
Zespó³ misyjny to orkiestra dêta
i chór sk³adaj¹cy siê ze zborowników parafii wiœlañskich. Zespó³ ten
jest mocno zaanga¿owany w s³u¿bê
misyjno-ewangelizacyjn¹. Zespó³
misyjny s³u¿y³ na godzinach
biblijnych oraz w czasie ewangelizacji pasyjnej w Wiœle Czarnem
i w Wiœle Malince.
Orkiestra dêta bra³a udzia³
w ró¿nych uroczystoœciach parafialnych w parafiach diecezji cieszyñskiej w ci¹gu ca³ego roku, a zespó³
misyjny bra³ tak¿e udzia³ w Tygodniu Kultury Chrzeœcijañskiej
w Karpaczu.
Stanis³aw Czy¿
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Duszpasterstwo wœród Dzieci

W

roku 2000 zdecydowaliœmy
potraktowaæ Psalm 133
bardzo powa¿nie:

„O jak to dobrze i mi³o, gdy bracia
w zgodzie mieszkaj¹! (...) Tam
bowiem Pan zsy³a b³ogos³awieñstwo, ¿ycie na wieki wieczne”.
Na wszystkich szkoleniach
i konferencjach omawialiœmy
powy¿szy temat i staraliœmy siê
zastosowaæ go w ¿yciu. Bóg
dotrzymuje obietnic. Jego b³ogos³awieñstwo w niesamowity sposób
wype³ni³o nasz¹ s³u¿bê i ¿ycie.

Styczeñ
Ca³y miesi¹c wype³niony by³
przygotowaniami do Zimowej
Konferencji dla Nauczycieli
Szkó³ek Niedzielnych. Korespondencja z uczestnikami, zakwaterowanie, przygotowanie wyk³adów
i innych zajêæ, które zapewni¹
dobry i efektywny czas m³odym
ludziom. Oprócz tego, wiele czasu
trzeba by³o poœwiêciæ na przygotowanie materia³ów do Rekolekcji
Wielkanocnych.

Luty
Od 30 stycznia do 5 lutego
w Jaworniku odby³a siê Zimowa
Konferencja dla Nauczycieli
Szkó³ek Niedzielnych. Przyjecha³o
prawie stu m³odych ludzi z ca³ego
kraju. Oprócz codziennych wyk³adów z zakresu pracy wœród dzieci
by³y tak¿e wyk³ady, które mia³y na
celu budowanie wiary i odpowiedzialnoœci za s³u¿bê Bogu.
Wiele czasu poœwiêcono przygotowaniu nauczycieli do spotkañ
wielkanocnych z dzieæmi, omawiaj¹c dok³adnie „Dowody Zmartwychwstania”.

Przez trzy ostatnie dni uczestnicy
wziêli udzia³ w bardzo intensywnym szkoleniu z zakresu lalkarstwa
prowadzonym przez zawodowych
aktorów z Warszawy.
W ostatnim dniu Konferencji
uczestnicy podzieleni na dziesiêæ
zespo³ów zaprezentowali wspania³e
spektakle lalkarskie wykorzystuj¹c
do tego œwiat³a, dŸwiêk i wykonane przez siebie lalki. Przygotowane
spektakle by³y niezwykle profesjonalne i zachêci³y uczestników do
twórczej pracy w swoich w³asnych
parafiach.

Marzec
Pierwsze dwa tygodnie to kontynuacja pracy nad materia³ami wielkanocnymi, które zawieraj¹: materia³
biblijny nt. dowodów zmartwychwstania, lekcje wielkanocne „Jezus
jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem”,
pomys³y na okres Postu oraz scenki
teatralne.
18 marca, pierwsza po okresie
zimowym Konferencja Regionalna
dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych w Jastrzêbiu, rozpoczê³a cykl
wyk³adów o „Jednoœci na podstawie Psalmu 133”. Ostatnie dwa
tygodnie to czas przygotowania
nastêpnych Konferencji Regionalnych i Rekolekcji Wielkanocnych.

Kwiecieñ
Koniec zimy to czas wyjazdów do
odleg³ych miejsc naszego kraju.
Tak wiêc najpierw Konferencja
Regionalna Diecezji Wroc³awskiej
od 31 marca do 2 kwietnia
w Karpaczu, a nastêpnie w Wo³czynie od 7 do 9 kwietnia dla
Diecezji Katowickiej i Wielkopolsko-Pomorskiej.
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W Wo³czynie oprócz Konferencji
dla Nauczycieli odby³y siê rekolekcje dla dzieci i spotkanie dla kobiet.
Przez trzy dni od 17-19 kwietnia
w Ustroniu prowadzone by³y
Rekolekcje Wielkanocne dla dzieci
w dwóch grupach wiekowych,
które zgromadzi³y codziennie
oko³o 500 dzieci. S³uchacze Szko³y
Biblijnej, którzy pomagali
w prowadzeniu zajêæ mogli
w praktyce zastosowaæ to, czego
nauczyli siê podczas wyk³adów
z pracy z dzieæmi.

Maj
Niemal ca³y miesi¹c wype³niony by³
przygotowaniem programu
wakacyjnego pt. „I ty mo¿esz
zostaæ bohaterem” oraz programu
na obozy jêzykowe „Rainbow
Harvest” nt. œwi¹t ¿ydowskich w
œwietle Nowego Testamentu.
10-15 maja wyjecha³am na £otwê
na spotkanie z Zarz¹dem Europejskiego Luterañskiego Stowarzyszenia Szkó³ek Niedzielnych i przygotowanie Europejskiej Konferencji
w roku 2002 na £otwie.
20 maja w Dziêgielowie odby³a siê
Regionalna Konferencja dla
Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych
Diecezji Cieszyñskiej, natomiast
26-27 maja Regionalna Konferencja w Kaliszu, która zgromadzi³a
nauczycieli Diecezji WielkopolskoPomorskiej. Odby³o siê tak¿e
spotkanie dla dzieci w Turku oraz
dla dzieci w Kaliszu.
Wielk¹ radoœæ sprawi³a nam Renia
Szarek, która jako wolontariuszka
do³¹czy³a do nas, aby pomóc nam
w przygotowaniu materia³ów dla
nauczycieli oraz w prowadzeniu
akcji wakacyjnych.
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Czerwiec
1-4 czerwca - wyjazd na Konferencjê Regionaln¹ dla Nauczycieli
w Mr¹gowie na Mazurach, która
przede wszystkim zgromadzi³a
wielu chêtnych do duchowego
budowania siê i przygotowania do
akcji wakacyjnych. Oprócz spotkania z nauczycielami uda³o nam siê
odwiedziæ dzieci, które wczeœniej
by³y na obozie w Jaworniku
i zorientowaæ siê w sytuacji
materialnej ich rodzin. Naszym
zadaniem by³o tak¿e wybranie 50
najbardziej potrzebuj¹cych dzieci
na obóz „Têczowe ¯niwa”
w Jaworniku, w sierpniu.
W niedzielê odby³o siê specjalne
spotkanie dla dzieci w Mr¹gowie,
które by³o jednoczeœnie lekcj¹
pokazow¹ dla uczestników
Konferencji.
Reszta miesi¹ca to przygotowanie
akcji wakacyjnych i zespo³ów
m³odych nauczycieli prowadz¹cych
po raz pierwszy samodzielnie
obozy dla dzieci w Sorkwitach
i Kaliszu.
24-26 czerwca pojecha³yœmy do
Kalisza, aby pomóc w zorganizowaniu obozu „Têczowe ¯niwa” dla
ponad 60 dzieci. Obóz ten prowadzi³ zespó³ 20 m³odych ludzi,
którzy albo ukoñczyli nasze
szkolenia albo byli w trakcie nich.
Prosto z Kalisza uda³yœmy siê do
Dziêgielowa, aby spotkaæ siê
z grup¹ ponad 50 woluntariuszy,
którzy od 27-30 czerwca przygotowywali z nami Tydzieñ Ewangelizacyjny dla dzieci.

Wakacje letnie
Lipiec i sierpieñ
W dniach od 2-9 lipca wraz
z grup¹ 100 m³odych ludzi prowadziliœmy poranne spotkania dla
dzieci z filmem a tak¿e popo³udniowe ewangelizacje dla grupy oko³o
600 dzieci. Spotkania odbywa³y siê

w trzech grupach wiekowych.
Dzieci codziennie dowiadywa³y siê
„Co to znaczy byæ bohaterem i jak
mo¿na nim zostaæ?”. Atmosfera
w trzech namiotach by³a wspania³a,
wszêdzie by³o s³ychaæ ulubion¹
piosenkê dzieci, i jak¿e czêsto
nucon¹ przez doros³ych „Taki
du¿y, taki ma³y bohaterem jest”.
Modlitw¹ nasz¹ jest, aby to, co
dzieci us³ysza³y mog³o zaowocowaæ w ich ¿yciu.
Codziennie te¿ wieczorem wszyscy, którzy pracowali z dzieæmi
zbierali siê w „¿ó³tym” namiocie,
aby dzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami, doœwiadczeniami, dziêkowaæ
za Bo¿e prowadzenie i modliæ siê
o nastêpne dni.
Musical „Puzzle”, który by³
wystawiony dwukrotnie zachwyci³
zarówno dzieci, jak i doros³ych,
przemawiaj¹c g³êboko do ich serc.
Zaraz nastêpnego dnia, po zakoñczeniu TE trzeba by³o spakowaæ
wszystko i przeprowadziæ siê do
Jawornika. Ju¿ od 10-13 lipca
zjechali nauczyciele z USA, Anglii,
Niemiec i oczywiœcie z Polski.
Przez trzy dni przygotowywaliœmy
program obozu jêzykowego oraz
budowaliœmy wzajemne relacje
zgodnie z Psalmem 133.
Od 13-24 lipca do Jawornika
przyjecha³o 76 dzieci, 20 zagranicznych i 10 polskich nauczycieli.
Dzieñ rozpoczyna³ entuzjastyczny
œpiew w jêzyku angielskim,
a potem wszyscy studiowali S³owo
Bo¿e. Na zajêciach w grupach
dzieci omawia³y œwiêta ¿ydowskie
w œwietle Nowego Testamentu,
a po po³udniu odbywa³y siê zajêcia
sportowe, plastyczne i inne.
Filmy, rozmowy, gry i zabawy
w jêzyku angielskim pozwoli³y
dzieciom na wspania³e spêdzenie
czasu i prze³amanie barier
w mówieniu.
Od 28-31 lipca do Jawornika
zjechali nowi nauczyciele, aby
przygotowaæ siê do obozu jêzyko-
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wego dla m³odzie¿y. 20 zagranicznych i 6 polskich nauczycieli
dok³adnie studiowa³o tematykê
obozu oraz budowa³o wzajemne
relacje.
Od 1-12 sierpnia Jawornik zape³ni³
siê 76 nastolatkami, którzy zjechali
tam z ca³ej Polski. Niektórzy z nich
prze¿yli prawdziwy szok kiedy
zorientowali siê, ¿e „Rainbow
Harvest Camp” to prawdziwie
chrzeœcijañski obóz, gdzie panuje
nie tylko chrzeœcijañska atmosfera,
ale i dyscyplina. Kurs Biblijny
„Alfa”, po raz pierwszy wprowadzony na obozie m³odzie¿owym
w Polsce, najpierw zdziwi³,
a potem zachwyci³ wielu m³odych
ludzi.
Mimo, ¿e program ka¿dego dnia
by³ wype³niony ró¿norodnymi
zajêciami nikt nie protestowa³.
M³odzie¿ organizowa³a jeszcze
samodzielnie wieczorne spotkania
na strychu, gdzie dzieli³a siê
swoimi wra¿eniami, œpiewa³a
i modli³a siê. Codziennie by³ te¿
czas, aby odpowiadaæ na pytania
nastolatków, prowadziæ z nimi
dyskusje. Wielu z nich zg³osi³o
chêæ uczestniczenia w szkoleniach
organizowanych przez nasze
Duszpasterstwo.
Jeden dzieñ odpoczynku i znów
przygotowania do nastêpnych akcji
wakacyjnych w Jaworniku. Ju¿ 15
sierpnia do Jawornika zjecha³o 13
nauczycieli, aby przygotowaæ siê
do przyjazdu dzieci z Mazur. Przez
trzy dni planowali ró¿ne zajêcia,
przygotowywali pomoce wizualne,
plakaty konkursowe oraz poznawali plan i wizjê ca³ego obozu.
16 sierpnia dojecha³o 65 m³odych
ludzi na regularne Szkolenie dla
Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych
oraz 26 na Szkolenie wychowawców kolonijnych prowadzone przez
Kuratorium Oœwiaty. 17 sierpnia
dojecha³o jeszcze 55 dzieci z
Mazur i Oœrodek w Jaworniku
wraz z piêcioma wynajêtymi
kwaterami zape³ni³y siê ca³kowicie.
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A¿ do 28 sierpnia codziennie rano
kaplica rozbrzmiewa³a radosnym
œpiewem prawie 160 g³osów.
Codziennie te¿ studenci trzeciego
stopnia w ramach egzaminu
praktycznego prowadzili pokazow¹
lekcjê biblijn¹ dla dzieci i studentów pierwszego i drugiego stopnia.
Po lekcji, dzieci z Mazur mia³y
zajêcia i wycieczki ze swoimi
nauczycielami, a studenci przez
resztê dnia brali udzia³ w wyk³adach i warsztatach.
I znowu, temat: „Jednoœæ wed³ug
Psalmu 133” poruszy³ wiele serc
i pozwoli³ wszystkim prze¿ywaæ
wspania³¹ atmosferê i b³ogos³awieñstwo.
Tradycyjne „wieczory na strychu”,
pe³ne œpiewu i modlitwy koñczy³y
ka¿dy pracowity dzieñ dla jednych,
a wspólny czas z dzieæmi na
kwaterach dla drugich.
Dzieci z Mazur, które na pocz¹tku
by³y przestraszone i nie przyzwyczajone do takiej troski powoli
zaczê³y aktywnie uczestniczyæ we
wszystkich zajêciach. Kiedy
nadszed³ czas po¿egnania przychodzi³y prosz¹c o to, by mog³y
jeszcze zostaæ. To wszystko, co
prze¿y³y na obozie pozwoli³o im
spojrzeæ z nadziej¹ w przysz³oœæ.
Jesteœmy wdziêczni wszystkim
ofiarodawcom, którzy umo¿liwili
dzieciom pobyt w górach i prze¿ycie takich wakacji.

Wrzesieñ
Pierwsze dwa tygodnie to uporz¹dkowanie wszystkich pomocy
wizualnych i przygotowanie
pomieszczenia magazynowego
oraz korespondencja, która
nagromadzi³a siê przez okres
wakacji. To czas uporz¹dkowania
rachunków, rozliczenie finansowe
i sprawozdania.
Drugie dwa tygodnie... to upragniony urlop.

PaŸdziernik
Renia Szarek, która by³a z nami ju¿
od maja postanowi³a rozpocz¹æ
naukê w Szkole Biblijnej i pracowaæ z nami 20 godzin tygodniowo.
Tak wiêc razem z Sylwi¹ i Reni¹
rozpoczê³yœmy nowy rok szkolny
od zaplanowania programu na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Ja,
czyli Janina 11 paŸdziernika
pojecha³am do Anglii na zaproszenie Eurovangelism, aby uczestniczyæ w Konferencji Europejskiej
oraz w Konferencji Œwiatowej
Misji. By³a to okazja do przedstawienia naszej pracy na opracowanym przez nas filmie wideo
i materiale zdjêciowym.
Po powrocie z Anglii 23 paŸdziernika przez nastêpne dwa tygodnie
pracowa³yœmy nad programem
œwi¹tecznym, aby móc go dostarczyæ nauczycielom na pocz¹tku
listopada.
By³ to te¿ czas przygotowania siê
do trzech Konferencji Regionalnych.

Listopad
Po raz pierwszy mog³yœmy uczestniczyæ w Konferencji Regionalnej
dla Diecezji Warszawskiej w £odzi
w dniach od 4-5 listopada. Zapozna³yœmy tam nauczycieli z wizj¹
naszej pracy i podstawowymi
zadaniami i odpowiedzialnoœci¹
ka¿dego nauczyciela Szkó³ki
Niedzielnej. By³ to czas dzielenia
siê pomys³ami i zachêceniem do tak
wspania³ej s³u¿by.
10-12 listopada wyjecha³yœmy do
Szczecina na spotkanie z nauczycielami Diecezji Wroc³awskiej. Z t¹
grup¹ mamy okazjê spotykaæ siê
dwa razy w roku. Tym razem
omawialiœmy bardzo wa¿ny dla
nauczycieli temat: „Co to jest
duchowe przywództwo?”, „Znaczenie przywództwa”, „Tajemnice
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dobrego przywództwa” oraz
”Odpowiedzialnoœæ przywódcy
duchowego”.
Tym samym tematem mog³yœmy siê
dzieliæ na Regionalnej Konferencji
Diecezji Katowickiej w Rybniku 18
listopada. Ka¿da taka konferencja
jest wielkim zachêceniem nie tylko
dla nauczycieli ale i dla nas samych.
Widzimy bowiem efekty szkolenia
i wielkie zaanga¿owanie tych,
którym na sercu le¿y sprawa dzieci
w naszym Koœciele.

A co w Grudniu?
Przede wszystkim korespondencja
œwi¹teczna do wszystkich dzieci,
z którymi mamy kontakt, do
nauczycieli w trakcie szkolenia i po
jego ukoñczeniu, do m³odzie¿y,
która uczestniczy³a w naszych
obozach, do wszystkich ksiê¿y
i katechetów oraz do wszystkich,
którzy wspieraj¹ nasz¹ pracê
w kraju i zagranic¹. A wiêc setki
listów!
To tak¿e czas na wszystkie podsumowania, raporty i planowanie
nastêpnego roku, a tak¿e okazja,
aby uporz¹dkowaæ nasze materia³y
i przygotowaæ inwentaryzacjê.
Przede wszystkim jednak, to czas,
aby zobaczyæ, w jaki sposób Bóg
dotrzyma³ Swojej obietnicy
i „zes³a³ swoje b³ogos³awieñstwo
i ¿ycie na wieki wieczne, dlatego,
¿e dbaliœmy o jednoœæ i zgodê”.

Janina Gazda
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Duszpasterstwo wœród Kobiet
„S³u¿cie Panu z radoœci¹, PrzychodŸcie przed oblicze jego
z weselem!”
Ps 100,2

Kwartalne Spotkanie Kobiet
8 stycznia, Dziêgielów
„A królowi wieków, nieœmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu
Bogu, niechaj bêdzie czeœæ
i chwa³a na wieki wieków. Amen.”
1 Tm 1,17

T

¹ modlitw¹ ap. Paw³a,
œwiadome wielkoœci, œwiêtoœci
oraz mocy naszego Pana i Boga,
wkroczy³yœmy w nowy rok naszej
s³u¿by w Koœciele. W œwi¹tecznym
jeszcze nastroju w kaplicy „EbenEzer” w Dziêgielowie odby³o siê
spotkanie 30 liderek parafialnych
grup kobiecych w diecezji cieszyñskiej. Omówiono program lutowych dni skupienia i przedstawiono
plany duszpasterstwa na ca³y rok.
Przy kawie i herbacie dzielono siê
swoimi doœwiadczeniami, problemami, radoœciami w s³u¿bie, jak
i w ¿yciu osobistym.

i sposobów radzenia sobie z nimi
przedstawi³a psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Rojewska
z Gliwic. Na wstêpie zacytowa³a
wiersz z Ewangelii (£k 10,39):
„A Maria usiad³szy u nóg Pana,
s³ucha³a Jego s³owa”, który mówi
u kogo szukaæ nale¿y pomocy. Po
wyk³adzie by³y pytania i dyskusja.
Jedna z uczestniczek opowiedzia³a
o swoich zmaganiach z na³ogiem
alkoholizmu i o wolnoœci jak¹
otrzyma³a, gdy w desperacji
zawo³a³a o pomoc do Boga. Œpiew
Joanny Rzyczniok i ukraiñskiej
siostry wzbogaci³ nasz wspólny
czas zakoñczony rozmowami
i modlitwami. W spotkaniu uczestniczy³o 40 kobiet.

Ogólnopolskie Dni
Skupienia dla Kobiet
18-20 lutego, Jawornik
Temat: „Trudne relacje w rodzinie jak znaleŸæ rozwi¹zanie?” na
podstawie Ps 127,l.

„Byæ kobiet¹ dzisiaj...” - taki by³
temat otwartego spotkania dla
kobiet, które odby³o siê w sali
parafialnej naszego koœcio³a
w ¯orach, na które zaproszono
Duszpasterstwo wœród Kobiet.

Kolacj¹ i spo³ecznoœci¹ w pi¹tkowy
wieczór rozpoczê³yœmy Dni
Skupienia dla Kobiet, które
zamieszka³y w goœcinnym domu
parafialnym. By³ to czas poznawania siebie i d³ugich rozmów
wieczornych. Program sobotni
wype³ni³y: wyk³ady (Alina Wieja,
Henryka Szarzec), grupy dyskusyjne, drama (Monika Czudek),
koncert (Adam Fenger).Wspólny
œpiew prowadzi³y Lidia Króliczek
wraz z zespo³em (Gabriela Lerch,
Alina Welchar). Podczas niedzielnego nabo¿eñstwa spowiedniokomunijnego kazaniem s³u¿y³a
Aleksandra B³ahut-Kowalczyk.

Wyk³ad na temat duchowych
i emocjonalnych problemów kobiet

Na ostatni wyk³ad (El¿biety
i Marka Cieœlarów) „Dni” zapro-

Œpiew i modlitwy o siebie nawzajem i ca³¹ Sprawê Bo¿¹ zakoñczy³y
t¹ pierwsz¹ w 2000 roku spo³ecznoœæ siostrzan¹.

Spotkanie z psychologiem
5 lutego, ¯ory
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szono wszystkich obecnych na
nabo¿eñstwie, tak¿e mê¿czyzn,
m³odzie¿ i dzieci. Po dyskusji,
obiedzie i po¿egnaniach ka¿dy uda³
siê w drogê do domu, aby
z pomoc¹ Bo¿¹ budowaæ w³aœciwe
relacje rodzinne, na œwiadectwo
i chwa³ê Bo¿¹. W spotkaniu
ogó³em uczestniczy³o ok. 250
osób.

Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
3 marca, ¯ory
„Albowiem nie da³ nam Bóg
Ducha bojaŸni, lecz mocy i mi³oœci
i powœci¹gliwoœci” 2 Tm 1,7
Ju¿ po raz drugi w tym mieœcie,
z inicjatywy naszego Duszpasterstwa do wspólnej modlitwy
o samotnych, utrudzonych, pokrzywdzonych i zagubionych
zaproszono chrzeœcijan ró¿nych
wyznañ. Temat spotkania: „TALITA KUMI! Dziewczynko, mówiê
ci wstañ” (Mk 5,41) przedstawiony
zosta³ w pieœniach zespo³u, liturgii,
dramie (Ania Rzyczniok) i kazaniu
(Ritwa Szarek) mówi³ o nadziei
i ufnoœci w wyzwalaj¹c¹ moc Bo¿¹,
która w Chrystusie Jezusie daje
nowe ¿ycie.
Proœby modlitewne na ten rok
przygotowane by³y przez Indonezyjki, które zaniepokojone za³amaniem tradycyjnych wartoœci
rodzinnych i moralnych spowodowanych kryzysem ekonomicznym, klêskami ¿ywio³owymi
i wojnami religijnymi, wyznaj¹
wobec ca³ego œwiata: „O Panie
Bo¿e, Ty jesteœ Ÿród³em ¯ycia,
Panem Zmartwychwstania. Ty
jesteœ, Panie! Z Pokor¹ przychodzimy do Ciebie.” Po nabo¿eñstwie
zaproszono wszystkich do sali
parafialnej na „agape”.
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Spotkanie klubowe
17 marca, ¯ory
W klubie „Rebus” na jednym
z osiedli mieszkaniowych w ¯orach
zorganizowano spotkanie
z lekarzem, a zarazem dyrektorem
Oœrodka Medycyny Prewencyjnej
w Ustroniu, Henrykiem Wiej¹.
Bardzo ciekawy wyk³ad na temat
wp³ywu stylu ¿ycia na zdrowie
cz³owieka pobudzi³ 60 uczestników
tego spotkania do zadawania
wa¿nych i wnikliwych pytañ, na
które prowadz¹cy odpowiada³.
Artystyczn¹ oprawê spotkania
stanowi³ wystêp chrzeœcijañskiego
zespo³u muzycznego, który
wykonywa³ w³asne utwory.

Kwartalne spotkanie kobiet
8 kwietnia, Dziêgielów
„Ukarany zosta³ dla naszego
zbawienia, a Jego ranami jesteœmy
uleczeni.” Iz 53
Pasyjne spotkanie liderek grup
biblijnych diecezji cieszyñskiej
odby³o siê po raz kolejny
w Dziêgielowie, tym razem
w kaplicy CME. „To nie gwoŸdzie
Ciê przybi³y, lecz mój grzech...” ta pieœñ oraz wzruszaj¹cy tekst
z ksiêgi Izajasza 53 pobudzi³ nas
do dzielenia siê refleksjami na
temat mi³oœci i ³aski Bo¿ej okazanej
ka¿dej z nas ju¿ 2000 lat temu.
W modlitewnym skupieniu wyra¿ano wdziêcznoœæ za niezas³u¿ony
dar zbawienia, prosz¹c o tych,
którzy go odrzucaj¹. Sprawy
bie¿¹ce poszczególnych grup,
plany misyjne i zwiedzanie nowego
budynku wraz z poczêstunkiem
zakoñczy³y nasze spotkanie.

Diecezjalne spotkanie
dla kobiet
17 czerwca, JastrzêbieRuptawa (diecezja katowicka)
Przy ognisku i jajecznicy,
w przededniu lata, wakacji
i urlopów, zaplanowano popo³udniowe spotkanie kobiet pod
has³em „Odpoczynek”. Rozmyœlanie i wyk³ad przygotowa³a Aleksandra B³ahut-Kowalczyk, odwo³uj¹c siê do ustanowionego przez
naszego Stwórcê dnia odpoczynku
i przykazania: Pamiêtaj, abyœ dzieñ
œwiêty œwiêci³. Z powodu z³ej
pogody goszczono nas w sali
parafialnej. Prowadzi³yœmy ciekawe
rozmowy (w grupach) dotycz¹ce
tematu, tak istotnego dla nas
kobiet. Miejscowy chórek dzieciêcy specjalnie dla nas da³ minikoncert nagrodzony gromkimi
oklaskami. Nas w œpiewie prowadzi³y Lidia Króliczek i Gabriela
Lerch. Pani pastorowa Renata
Raszyk wraz ze swoim ko³em
niewiast przygotowa³y wielk¹ ucztê
i oprowadzi³y po nowym Koœciele.

Tydzieñ Ewangelizacyjny
2-9 lipca, Dziêgielów
Na Tydzieñ do Dziêgielowa przyje¿d¿aj¹ kobiety z ca³ej Polski
i z ró¿nych koœcio³ów, które nie
zawsze na co dzieñ maj¹ okazjê
rozmawiaæ z innymi kobietami
o sprawach istotnych w ¿yciu
w oparciu o S³owo Bo¿e. Dlatego
przygotowano i przeprowadzono (od
poniedzia³ku do soboty) seminaria nt.
finansów (Mariola Fenger), troski
o zdrowie (Jadwiga Wa³ach), s³u¿by
kobiet w koœciele (Henryka Szarzec),
roli i pozycji matki (Kornelia K³apa)
oraz integralnoœci ¿ycia kobiety - jej
priorytetów (Maria Czudek)
i choroby i œmierci w rodzinie
(Paulina Szczeponek).
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Seminaria skupia³y od kilku do
kilkunastu osób, nie tylko kobiet.
Prowadz¹ce zachêca³y do dyskusji,
zadawania pytañ i by³y chêtne do
indywidualnych rozmów.

Spotkanie kwartalne
sierpieñ, Cisownica
Na sierpniowe biblijne spotkanie
liderek zaproszono nas do parafii
ewangelickiej w malowniczo
po³o¿onej Cisownicy. Dziêkczynne
pieœni i modlitwy za s³oneczne lato,
obfite zbiory, wypoczynek wakacyjny dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli, a przede wszystkim za kolejny
Tydzieñ Ewangelizacyjny, p³ynê³y
z naszych serc i ust - w myœl has³a
biblijnego tego spotkania: „Usta
moje opowiadaæ bêd¹ sprawiedliwoœæ twoj¹, po wszystkie dni
zbawienie Twoje” (Ps 71,15).
Œpiew i rozwa¿anie biblijne
prowadzi³a pastorowa Joanna
Sikora z Cieszyna. Zaœ o potrzebach matek samotnie wychowuj¹cych dzieci u progu rozpoczynaj¹cego siê roku szkolnego opowiedzia³a El¿bieta Cieœlar. Zebrano na
ten cel ofiarê, któr¹ przekazano dla
matki trojga dzieci z Kaczyc.

Weekend
dla samotnych kobiet
22-24 wrzeœnia, Dziêgielów
„PójdŸcie do mnie wszyscy, którzy
jesteœcie spracowani i obci¹¿eni,
a Ja wam dam ukojenie.” Mt 11,28
„Nareszcie ktoœ o nas pomyœla³...”,
„Od razu wiedzia³am, ¿e pojadê...”
„Cieszê siê, ¿e by³am...”, „Mam
nadziejê, ¿e to nie ostatni raz...” to niektóre z wypowiedzi 12
uczestniczek, które przyjecha³y do
„Salem” w Dziêgielowie.
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W pi¹tkowy wieczór i sobotnie
przedpo³udnie by³ czas na rozmowy, œpiew, modlitwy, wyk³ad. Po
obiedzie wyjrza³o s³oñce, tote¿
przygotowane do wêdrówki pieszej
uda³yœmy siê z przewodnikiem na
Tu³ oraz na zakupy do nadgranicznej czeskiej Lesznej. Te,
które zosta³y s³ucha³y wyk³adu
i dzieli³y siê swoimi doœwiadczeniami. Wieczorne rozmyœlanie biblijne
zakoñczy³o dzieñ. W niedzielê
nabo¿eñstwo w kaplicy, zwiedzanie
Domu Opieki „Emaus”, spacer,
obiad i po¿egnanie z postanowieniem: Do zobaczenia, koniecznie
przynajmniej dwa razy w roku!

IV Konferencja dla Kobiet
Koœcio³a Ewangelicznego
21 paŸdziernika, Lublin
Zaproszone przez organizatorki IV
Konferencji dla Kobiet Koœcio³a
Ewangelicznego w Lublinie
przygotowa³yœmy ca³odzienny
program oparty na tekœcie biblijnym z 2 Tes 1,11-12 pod has³em:
„Byæ chwa³¹ Bo¿¹ w œwiecie”.
Dwa wyk³ady: Erny Heczko
„Wiedza a wola” i Henryki Szarzec
„Jak radziæ sobie z osamotnieniem?” przedzielone by³y koncertem Joanny Rzyczniok, która tak¿e
podzieli³a siê swoim œwiadectwem
wiary. Jak w ubieg³ym roku,
cieszy³yœmy siê z poznawania siebie
i swoich dróg do Królestwa
Bo¿ego. Dziêkowa³yœmy naszemu
Ojcu Niebieskiemu za mo¿liwoœæ
s³u¿by w Jego Koœciele w tym
zak¹tku naszego kraju. W konferencji uczestniczy³o 40 kobiet.

Ogólnopolskie Dni
Skupienia dla Kobiet
11 listopada, Dziêgielów

„Pan, Bóg mój oœwieca ciemnoœci
moje.” Ps 18,29
Temat „Napotkaæ Boga w ciemnej
dolinie” czyli o depresji, strachu,
zmartwieniach i Bo¿ej pomocy,
przyci¹gn¹³ do kaplicy dziêgielowskiej ponad 400 kobiet. Wyk³adowc¹ by³a szwajcarska psycholog
i psychoterapeuta Annemarie
Pfeifer, która w trzech wyk³adach
omówi³a te zagadnienia, ilustruj¹c
je przyk³adami ze swojego ¿ycia
i ¿ycia innych kobiet.
Do ca³kowitego zawierzenia Bogu
zachêca³a w swoim œwiadectwie
Urszula Bujnicka z Warszawy
(wieloletni wiceprezes Konsystorza), która w swoich zmaganiach
z codziennoœci¹ zawsze doznawa³a
bliskoœci i wiernoœci Bo¿ej oraz
wspieraj¹cej spo³ecznoœci modlitewnej przyjació³. Œpiew w czasie
spotkania prowadzi³a m³odzie¿owa
grupa muzyczna CME, a w modlitwach przed i po ka¿dym wyk³adzie: siostra Lidia (prze³o¿ona
Diakonatu), Janina Bruell, Anna
Marcol, Henryka Szarzec, Lidia
Czy¿. Kobiety „z daleka”,
tj. z: Krakowa, Górnego Œl¹ska,
Warszawy zakwaterowane by³y
w internacie Szko³y Biblijnej
i pokojach goœcinnych Centrum.
Nabo¿eñstwo, obiad, wycieczka za
granicê i do pasieki w Lesznej
Górnej zakoñczy³y kolejne weekendowe spotkanie dla kobiet.

Kwartalne spotkanie liderek
2 grudnia, Ba¿anowice
Ostatnie w roku 2000 adwentowe
spotkanie liderek grup kobiecych
diecezji cieszyñskiej odby³o siê w
sali parafialnej w Ba¿anowicach.
W ten szczególny dla wszystkich
chrzeœcijan czas, gdy myœlimy
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o powtórnym przyjœciu Jezusa
Chrystusa, chcia³yœmy wzi¹æ sobie
do serca s³owa napomnienia
z Ewangelii £ukasza 21,36:
„Czuwajcie wiêc, modl¹c siê ca³y
czas, abyœcie mogli ujœæ przed tym
wszystkim, co nastanie i stan¹æ
przed Synem Cz³owieczym”.
Program rozpoczê³yœmy pieœni¹,
modlitw¹ i s³ucha³yœmy rozmyœlania biblijnego ks. Janusza Sikory.
Wyk³ad goœcinny siostry Schulte
z Niemiec (wspó³pracownica
organizacji misyjnej Neues Leben)
na temat: „Mówiæ: Nie temu co
dobre, Tak temu co najlepsze -jak
przezwyciê¿yæ przeciêtnoœæ”,
zainteresowa³ licznie zebrane
kobiety. Wiele z nich skrzêtnie
notowa³o, aby wa¿ne myœli wzi¹æ
z sob¹, zapamiêtaæ, wymodliæ.
„»Najlepsze« nie ma nic wspólnego z sukcesem, doskona³oœci¹,
z wysokim poziomem ¿ycia. Trzeba
byæ gotow¹ dla Boga niepodzielnie! Nie zatraciæ siê w codziennoœci!” Realne, jeœli weŸmiemy pod
uwagê przes³anie aposto³a Paw³a
z l Listu do Koryntian 7,29-31,
które zosta³o na spotkaniu szczegó³owo omówione.
I tym nowotestamentowym
tekstem chcia³am zakoñczyæ ten
materia³ z kolejnego roku s³u¿by
wœród kobiet, pamiêtaj¹c, ¿e:
„...czas, który pozosta³, jest krótki”
i „...przemija kszta³t tego œwiata.”
Bogu niech bêd¹ dziêki, za wszystko co prze¿yliœmy, tylko Jemu
nale¿na jest chwa³a i czeœæ!
Wszystkim, które przyk³adaj¹ rêkê
do p³uga, serdecznie dziêkujê.

Paulina Szczeponek
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Duszpasterstwo wœród Ma³¿eñstw
Spotkania kwartalne

S

potkania w Domu Goœcinnym
Parafii Ewangelickiej w Wiœle Jaworniku maj¹ ju¿ kilkuletni¹
tradycjê i ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Do
Jawornika przyje¿d¿aj¹ ma³¿eñstwa
w bardzo ró¿nym wieku (sta¿ od
kilku tygodni do kilkudziesiêciu
lat), jest wiêc okazja do wymiany
doœwiadczeñ, uzyskania porady,
czy po prostu do serdecznej
rozmowy przy kawie, kolacji
(spotkania rozpoczynaj¹ siê
o 16.00, a koñcz¹ póŸnym wieczorem). Warto te¿ zawsze pos³uchaæ
dobrych i po¿ytecznych wyk³adów.

11 marca
„Ma³¿eñstwo: wojna, rozejm
czy trwa³y pokój?”
Wyk³adowcy: Krystyna i Zbigniew
Blumczyñscy z BST z Wroc³awia.
Ma³¿eñstwo prowadz¹ce chrzeœcijañskie poradnictwo rodzinne.
Odwo³uj¹c siê do w³asnych
doœwiadczeñ Krystyna i Zbigniew
(rodzice trójki „du¿ych dzieci”,
z których dwoje za³o¿y³o ju¿
w³asne rodziny) zachêcali wszystkich do budowania w ma³¿eñstwie
trwa³ego pokoju, umo¿liwiaj¹cego
prawdziwie pasjonuj¹ce i satysfakcjonuj¹ce ¿ycie rodzinne.

Bóg). W obrazowy sposób Renia
i Tim (zespó³ 2+1) przypomnieli
nam o koniecznoœci zgrania siê,
z¿ycia w rodzinie, zgodnie
z planem jej doskona³ego Projektodawcy, Trenera i Opiekuna.

21 paŸdziernika
„Ból mi³oœci”
Mira i Adam Otrembowie
z organizacji „M³odzie¿ dla
Chrystusa” (rodzice dwóch
doros³ych synów, równie¿ zaanga¿owanych w dzia³ania misyjne)
mówili o tym, czym w swej istocie
jest mi³oœæ ma³¿eñska. Dowodzili,
¿e prawdziwa mi³oœæ rodzi siê, gdy
mija wstêpny okres zakochania,
zauroczenia i ma³¿onkowie,
poznaj¹c, jakimi s¹ naprawdê,
odkrywaj¹c wzajemnie swoje wady
i braki, postanawiaj¹ budowaæ
wytrwale g³êbok¹ wiêŸ partnerstwa. Prawdziwa mi³oœæ wymaga
poœwiêceñ i wyrzeczeñ. „Boli”, bo
wymaga rezygnacji z egocentryzmu, zamiany postawy roszczeniowej na postawê dawania i obdarowywania (doskona³y wzór: postawa Chrystusa wzglêdem Koœcio³a).

16 grudnia
„Narodzi³o nam siê
szczêœcie”

3 czerwca
„Ma³¿eñstwo jako zgrany
zespó³”

Gospodarzem spotkania by³ ks.
Zdzis³aw Sztwiertnia, wyk³adowc¹
- Marek Cieœlar, a prowadz¹cym
spo³ecznoœæ Wieczerzy Pañskiej ks. Leszek Czy¿.

Wyk³adowcy: Renata i Timothy
Hinrichs - prowadz¹ na co dzieñ
pracê misyjn¹ w Czechach
i w Polsce. Rodzinê wyk³adowcy
porównali do zespo³u sportowego
(kapitanem - m¹¿, kluczowym
zawodnikiem - ¿ona, trenerem -

Grudniowe spotkania maj¹ zawsze
szczególny klimat, s¹ niejako
uroczystym wkroczeniem w okres
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Z regu³y maj¹ najwy¿sz¹ frekwencjê (do 200 osób), s¹ czasem
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radosnego kolêdowania, spo³ecznoœci Sto³u Pañskiego, czasem
¿yczeñ i rozmów o przysz³oœci.
W tym roku zastanawialiœmy siê,
jak¹ Pismo Œwiête podaje nam
receptê na szczêœcie. Przygl¹daj¹c
siê postaciom biblijnych patriarchów i ws³uchuj¹c siê w s³owa
Ksi¹g Poetyckich Starego Testamentu staraliœmy siê w pe³ni
dos³yszeæ Nowinê o Mesjaszu Zbawicielu oraz zrozumieæ, ¿e
jedynie On otwiera nam drogê ku
szczêœciu (bo „szczêœciem jest byæ
blisko Boga”).

Spotkania wyjazdowe,
konferencje
W czasie wakacji byliœmy zaanga¿owani w wielkie dzie³o misyjne,
jakim jest Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie (2 - 9 lipca, m.in.:
udzia³ w Spotkaniu z Dzieæmi
Holocaustu oraz w seminariach:
„Rodzina w Starym Testamencie”,
„Szczeroœæ cenna jak z³oto”,
„Szczodroœæ na miarê Chrystusa”).
W sierpniu spotkaliœmy siê
z uczestnikami wczasów rodzinnych w Istebnej, dyskutowaliœmy
o mo¿liwoœci wype³niania tradycyjnych ról mê¿a i ¿ony we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
W listopadzie wziêliœmy udzia³
w Spotkaniu M³odzie¿y Diecezji
Cieszyñskiej (11.11. - wyk³ad „Czy
warto czekaæ? - o seksie i nie
tylko”), a potem zorganizowaliœmy
w Cieszynie dwudniow¹ Konferencjê dla Ma³¿eñstw (25-26.11)
Wziê³o w niej udzia³ ponad czterdzieœci par ma³¿eñskich. G³ównymi
wyk³adowcami byli Magdalena
i Wies³aw Grabowscy ze S³u¿by
Rodzinie (Ruch Nowego ¯ycia).
Atmosfera by³a œwietna, odbiór
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wyk³adów bardzo dobry. W sobotê
wieczorem zaaran¿owano „ma³¿eñsk¹ randkê” - kolacjê po drugiej
stronie Olzy. „Zakocha³em siê
w swojej ¿onie po raz drugi” stwierdzi³ jeden z uczestników
konferencji.

W ramach dzia³añ Duszpasterstwa
wœród Ma³¿eñstw CME pragniemy
te¿ zorganizowaæ w Dziêgielowie
kilka spotkañ i szkoleñ dla ma³¿eñstw, które ju¿ w jakiœ sposób s¹
zaanga¿owane, lub bêd¹ chcia³y
w³¹czyæ siê w s³u¿bê poradnictwa.

Przygotowania
do uruchomienia
poradnictwa rodzinnego

Dzia³alnoœæ charytatywna

W marcu i listopadzie 2000r.
uczestniczyliœmy w trzydniowych
sesjach Szko³y Poradnictwa
Rodzinnego, prowadzonych przez
wyk³adowców Instytutu Chrzeœcijañskiego w Warszawie. Trzecia,
koñcowa sesja, odbêdzie siê
w marcu 2001 roku. Po ukoñczeniu kursu pragniemy uruchomiæ
poradnictwo rodzinne.

Za poœrednictwem konta „Rodzina
rodzinie” wspieraliœmy w 2000
roku regularnie trzy rodziny
znajduj¹ce siê w bardzo trudnej
sytuacji materialnej i zdrowotnej.
Poza tym w kilkunastu przypadkach udzielaliœmy jednorazowo
pomocy ubogim rodzinom
w okresie zimowym (zakup wêgla,
konieczne remonty, pomoc przed
œwiêtami), na pocz¹tku roku
szkolnego (zakup podrêczników,
zeszytów, obuwia) oraz w sytuacjach losowych (po¿ar, powódŸ).

Pomoc ta jest mo¿liwa dziêki
wp³atom ok. trzydziestu ma³¿eñstw
które postanowi³y przeznaczyæ
czêœæ swoich dochodów na
wspieranie rodzin znajduj¹cych siê
w potrzebie. Ka¿dy mo¿e w³¹czyæ
siê w to dzie³o mi³osierdzia.

Dane konta:
Centrum Misji i Ewangelizacji
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
43 - 445 Dziêgielów 15 „Rodzina
rodzinie”
Bank Œl¹ski SA O/ Cieszyn konto
nr 10501083 - 2214967081

El¿bieta i Marek Cieœlarowie

Misyjne Duszpasterstwo M³odych

N

azwa MDM pojawi³a siê
w CME w maju 1999 roku.
Duszpasterstwo to zosta³o
powo³ane do prowadzenia pracy,
która istnia³a w ramach CME od
pocz¹tku.
Misyjne – poniewa¿ myœlimy
o tym, jak wyjœæ z Ewangeli¹ do
ludzi, którzy z Panem Bogiem ¿yj¹
na bakier.
Duszpasterstwo – bo trzeba tych
ludzi otoczyæ opiek¹ i pomóc im
w poznawaniu mi³oœci Jezusa
Chrystusa.
M³odych – gdy¿ zale¿y nam
przede wszystkim na m³odym

pokoleniu, które teraz podejmuje
decyzje swojego ¿ycia, jest otwarte
i poszukuje prawdy i autorytetów.
Realizuj¹c te zadania w minionym
roku MDM by³o zaanga¿owane
w nastêpuj¹ce projekty:

22 - 29 stycznia
6 - 13 lutego
„TITANIC II cd.” - zimowisko
dla nastolatków, Dziêgielów
Pomys³ zorganizowanie dwukrotnie
takiego samego zimowiska (z tym
samym programem) zrodzi³ siê
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dlatego, ¿e ferie zimowe w poszczególnych województwach
organizowane s¹ w ró¿nych
terminach. W zimowiskach wziê³o
udzia³ 22 uczestników z ró¿nych
miejsc w Polsce. W programie
znalaz³y siê m.in.: studia biblijne,
dyskusyjny klub filmowy, zimowe
szaleñstwa, wspólny wieczór
z grup¹ z Puñcowa, a tak¿e
wyk³ady biblijne na temat „Poszukiwacze skarbów” czyli ci¹g dalszy
historii skarbów „Titanica II”
i praca w grupach dyskusyjnych
w oparciu o tematykê wyk³adów,
a zatem per³y, podbój œwiata,
liczenie w³asnych skarbów. Przebo-
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jem zimowisk by³o wieczorne
czytanie ksi¹¿ki C.S. Lewis’a
„Opowieœci z Narni”.

29 stycznia - 6 lutego
Kurs liderów, Istebna
Po raz kolejny chcieliœmy zachêciæ
20 m³odych ludzi do podjêcia
wyzwania, jakie niesie za sob¹
zaanga¿owanie siê w pracê m³odzie¿ow¹. Nie jest to proste,
szczególnie wtedy, gdy myœli siê
o grupie m³odzie¿owej, w której s¹
rówieœnicy. Dlatego wiêksz¹ czêœæ
zajêæ poœwiêciliœmy tym razem
zagadnieniom pracy w grupie
z punktu widzenia pedagogiki
zabawy (warsztaty) oraz cechom
charakteru chrzeœcijanina, które
powinien posiadaæ i nad którymi
powinien systematycznie pracowaæ
ka¿dy lider.

22 - 30 maja
Przygotowania
Od marca rozpoczê³a siê praca nad
programem ewangelizacji satelitarnej JesusHouse International.
Spotkania odbywa³y siê w Warszawie w grupie oœmioosobowej.
W maju odby³y siê tak¿e spotkania
przygotowuj¹ce do JesusHouse
w 13 miastach w Polsce. Mia³y one
na celu zapoznanie potencjalnych
odbiorców transmisji z ide¹
programu, zawartoœci¹ oraz
mo¿liwoœciami jakie on ze niesie.
Efektem tych spotkañ oraz przygotowañ by³o 30 zg³oszonych miejsc
odbioru ewangelizacji.

Wystawa Œwiatowa
Expo 2000
Niecodzienn¹ przygod¹ dla 10
m³odych ludzi z Polski by³ miesi¹c
spêdzony na Œwiatowej Wystawie
„EXPO 2000”, która trwa³a od 1
czerwca do 30 paŸdziernika.
„Pawilon Nadziei” - wielk¹ szklan¹

rybê - zasili³o kilka setek wolontariuszy z ca³ego œwiata, którzy
pracowali przy obs³udze tego
przedsiêwziêcia m.in.: przy obs³udze goœci w kinie, porz¹dkowaniu
Bistra, recepcji. Rozdawali kasety
i traktaty ewangelizacyjne. By³o to
niesamowite prze¿ycie. Przez 28
dni mogli braæ udzia³ w tym
wszystkim, co dzia³o siê w Pawilonie, wokó³ niego oraz na ca³ym
terenie Wystawy. By³a to mo¿liwoœæ poznania dziesi¹tek m³odych
chrzeœcijan z ca³ego œwiata, a tak¿e
du¿y impuls do zaanga¿owania siê
w pracê m³odzie¿ow¹.

2 - 8 lipca
Tydzieñ Ewangelizacyjny
MDM jak pozosta³e duszpasterstwa by³ zaanga¿owany w Tydzieñ
Ewangelizacyjny, a w szczególnoœci w tzw. „Trak” seminaryjny dla
nastolatków – pomys³ sprawdzony
w ubieg³ym roku. Tegoroczny
dotyczy³ takich tematów jak: stres,
s³u¿ba, hormony, integralnoœæ
¿ycia, czas z Panem Bogiem.
Frekwencja na seminariach by³a
bardzo ró¿na: od dwudziestu kilku
osób do ponad dwustu.
Ponadto prowadzone by³y warsztaty z rzeŸby, pantomimy, graffiti
oraz dyskusyjny klub filmowy 3 filmy z „Dekalogu” Kiœlewskiego
i chór gospel.

Obozy letnie
13 - 23 lipca
Kurs Liderów
M³odzie¿owych, Dziêgielów
Prowadzony ju¿ od trzech lat kurs,
tym razem „wypuœci³” pierwszych
czterech liderów, którzy przeszli 6
sesji szkoleniowych i maj¹ za sob¹
300 godzin wyk³adów, seminariów,
warsztatów, pracy biblijnej itd.,
a przede wszystkim chêci do
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s³u¿enia Bogu i specjalizowania siê
w pracy z m³odzie¿¹. Ostatnia sesja
dotyczy³a przede wszystkim
zagadnieñ z zakresu duszpasterstwa, przebudzenia w Starym
Testamencie, biblijnego modelu
w³adzy oraz z dzia³ki psychologicznej: zaburzeñ w zachowaniu.
W ci¹gu ca³ej sesji przerabiano
tematy dotycz¹ce przekazywania
wiary w indywidualny sposób seminarium „Tak zaszczepicie
chrzeœcijañstwo”. Szczególnym
goœciem tego kursu by³ prof.
Robert Kolb ze Stanów ze swoimi
wyk³adami o nauce o usprawiedliwieniu. W KLM wziê³o udzia³ 16
m³odych ludzi z ca³ego kraju.

16 do 26 lipca
„Obuzury 2000”
Obóz na Mazurach na skraju
Puszczy Piskiej i brzegu Jeziora
Nidzkiego. Wziê³o w nim udzia³ 65
uczestników w wieku 13 –17 lat,
6 goœci z Wielkiej Brytanii, 24
wspó³pracowników w wieku 18 –
24 lat, 7 osób kadry.
Poranne wyk³ady poœwiêcone by³y
takim tematom jak: Czy Bóg
istnieje? A co z seksem? Dlaczego
tyle z³a wokó³ nas? Czy ma³pa
i cz³owiek maj¹ wspólnego przodka? Czy Bóg siê z nami komunikuje? Czy rodzice s¹ nam potrzebni?
Jak byæ popularnym? Sk¹d mogê
wiedzieæ, ¿e jestem coœ wart?
Popo³udniowe seminaria porusza³y
kwestie: Jak czytaæ Bibliê? Dary
i uzdolnienia. Jak sobie radziæ
z niepowodzeniem? Dlaczego
potrzebujemy Boga? Jak chroniæ
siê przed uzale¿nieniami? Zarz¹dzanie i odpowiedzialnoœæ w ¿yciu.
Moje decyzje i ich konsekwencje.
Czas przed i po po³udniu przeznaczony by³ na korzystanie z kajaków, rowerów wodnych, k¹pieli,
na gry terenowe, ró¿ne zajêcia
warsztatowe jak np. robienie
masek, pantomimê czy naukê gry
na gitarze.
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29 lipca - 15 sierpnia
Obóz misyjny „Filip”
Du¿¹ akcj¹ prowadzon¹ od kilku
ju¿ lat jest obóz misyjny „Filip”.
Pierwszy tydzieñ jak co roku by³
szkoleniem w Dziêgielowie.
Zajêcia ze skeczbordu prowadzi³
Ulrich Hofius, warsztaty teatralne
Jerzy Latos, a z lalkarstwa Piotr
Michalski.
Drugi tydzieñ polega³ na pracy
w kilku miejscowoœciach w Polsce:
Elbl¹g, Ostróda, Kutno, Jawor,
Œwidnica, Cieplice, Kudowa.
W ka¿dym z tych miejsc uczestnicy
obozu prowadzili spotkania dla
dzieci, organizowali spotkania
w ramach dyskusyjnego klubu
filmowego i koncerty, wykorzystywali skeczbord i przedstawiali
krótkie scenki pantomimiczne by
opowiadaæ ewangeliê. Najwiêkszym prze¿yciem jednak dla
ka¿dego uczestnika „Filipa” by³a
mo¿liwoœæ osobistego œwiadczenia
o swojej relacji z ¿ywym Jezusem
Chrystusem. W obozie wziê³o
udzia³ 60 osób.

4 - 11 sierpnia
Vadstena
Celem podró¿y 20-osobowej
grupy z Polski by³a Vadstena –
piêkne miasto po³o¿one nad
ogromnym jeziorem Wetter.
W³aœnie tam spotka³a siê m³odzie¿
z prawie wszystkich krajów
Europy, ponad 600 osób, na
Miêdzynarodowym Spotkaniu
M³odzie¿y Luterañskiej. W czasie
pierwszych trzech dni ka¿da z grup
mia³a do pokonania pieszo ok.60

km. Wszyscy dokonali tego
wyczynu pomyœlnie, zdaj¹c
egzamin z wytrwa³oœci. Ka¿d¹ noc
w czasie tej siedmiodniowej
„podró¿y” po Szwecji m³odzie¿
spêdza³a w innym miejscu. Pokonuj¹c kilometry, które wydawa³y
siê o wiele d³u¿sze ni¿ w Polsce,
podziwiali krajobrazy, szlifowali
angielski i prowadzili konwersacje
z innymi Europejczykami.

11 - 12 paŸdziernika
Nagrywanie programu
JesusHouse w Hanowerze
Bardzo du¿ym przedsiêwziêciem
i wydarzeniem by³a ewangelizacyjna akcja JesusHouse.
Przygotowania do niej trwa³y od
listopada 1999 roku. Po raz
pierwszy zrealizowano ca³kowicie
polski program o charakterze
ewangelizacyjnym, dla potrzeb
przekazu satelitarnego, skierowany
do m³odego odbiorcy. W realizacji
programu wziê³o udzia³ 100 osób
z Polski, które w tym celu pojecha³y do Hanoweru. W efekcie
zrealizowano dwa godzinne
programy, które zosta³y wyemitowane 13 i 14 paŸdziernika. W
Polsce zosta³o zorganizowanych 28
miejsc odbioru programu. W sumie
nieca³e 4 000 osób ogl¹da³o
przekaz.
Program zosta³ nagrany na kasety
wideo i mo¿e stanowiæ materia³ do
wykorzystania w pracy m³odzie¿owej. W ca³ej akcji oprócz samej
ewangelizacji bardzo wa¿ny okaza³
siê sam element przygotowania do
niej, który pozwala na zintegrowa-
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nie grupy, wyznaczenie jej konkretnego, realnego celu, przeprowadzenie szkolenia w ró¿nych
aspektach ewangelizacji, porwanie
do dzia³ania.

2 grudnia
Konferencja dla
wpó³pracowników MDM,
Gliwice
Praca z m³odzie¿¹ wymaga zaanga¿owania du¿ej iloœci wspó³pracowników, którzy swoim doœwiadczeniem i modlitwami wspieraliby
aktywnoœæ nastolatków. Dlatego
odby³a siê kolejna konferencja dla
wspó³pracowników, tym razem
w Gliwicach. Wziê³o w niej udzia³
7 osób z po³udniowej Polski,
z: Gliwic, Krakowa, Zabrza,
Czêstochowy i Zakopanego.
Temat dotyczy³ mo¿liwoœci
i zasadnoœci zaanga¿owania
nauczycieli, rodziców w pracê
z nastolatkami oraz potrzeby
postawienia m³odzie¿y jasno
sprecyzowanego celu w tej pracy.
Oczywiœcie nie zabrak³o czasu na
gie³dê pomys³ów.

W ramach Ogólnopolskiego
Zjazdu M³odzie¿y w paŸdzierniku
przeprowadzi³em seminarium na
temat subkultur m³odzie¿owych.
Wziê³o w nim udzia³ ponad 150
uczestników.

Pawe³ Gumpert
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Szko³a Biblijna

K

iedy dwa lata temu powstawa³a Szko³a
Biblijna w Dziêgielowie wielu krêci³o g³ow¹
z pow¹tpiewaniem w celowoœæ tego przedsiêwziêcia. Nie mo¿na chyba od lepszej rzeczy rozpoczynaæ szko³y wzrostu duchowego ni¿ od postawienia
kroku wiary. Krok za krokiem i dziêki ³asce
naszego Pana by³o nam dane rozpocz¹æ nowy rok
szkolny 2000/2001 po raz trzeci.
Od paŸdziernika w Szkole rozpoczê³o kszta³cenie
7 nowych s³uchaczy ze Skoczowa, Ustronia, Wis³y,
Drogomyœla i Czeskiego Cieszyna.
W czerwcu 2000 roku Szko³ê ukoñczy³o 5 osób:
Monika Bujok z Dziêgielowa, Robert Cieœlar
z Ustronia, Aleksandra i Pawe³ Go³uszkowie
z Opola, Daniel Stodo³ka z Katowic oraz Jan
z Bia³orusi jako wolny s³uchacz (2 trymestry).
Nadal osoby te zwi¹zane s¹ z prac¹ CME, m.in.
uczestnicz¹ w wyjazdach misyjnych, szkoleniach
oraz zaanga¿owane s¹ w swoich parafiach. Pierwsze ma³¿eñstwo w Szkole Biblijnej czyli Ola i Pawe³
postanowili za³o¿yæ rodzinny dom dziecka. Monika
rozpoczê³a studia wy¿sze (Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna), Robert uzupe³nia swoje wykszta³cenie, Daniel i Janek wrócili do swoich
domów i parafii.

w takim stopniu, aby sta³o siê ono dla nich priorytetem, a mi³oœci¹ ich ¿ycia by³ Jezus Chrystus.
Mamy nadziejê, ¿e osi¹gniêcie tego celu zmotywuje
i zainspiruje ka¿dego do zaanga¿owania siê
w s³u¿bê ku chwale Pana.
Kszta³cenie w Szkole Biblijnej ma z jednej strony
budowaæ i wzmacniaæ duchowe ¿ycie, a z drugiej
przygotowywaæ do konkretnej pracy. Aby to
umo¿liwiæ roczny program kszta³cenia k³adzie
nacisk na wiedzê biblijn¹ (wyk³ady z zakresu
biblistyki), praktyczne przygotowanie do ró¿nego
rodzaju s³u¿by (wœród m³odzie¿y, dzieci), budowanie spo³ecznoœci (codzienne rozmyœlania, studia
biblijne, modlitwa) oraz misje (wyjazdy w ró¿ne
rejony Polski).
Rok spêdzony w Szkole Biblijnej to dla jednych
czekanie na odkrycie powo³ania, dla drugich
przygotowanie do konkretnej s³u¿by, a jeszcze dla
innych szukanie odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania.
W ka¿dym jednak przypadku nie jest to rok
stracony, bo jak twierdz¹ s³uchacze jest to czas
intensywnego duchowego wzrostu. Szko³a jest
wiêc ofert¹ pog³êbienia wiedzy o Bogu i inwestycj¹
we w³asny rozwój duchowy skierowan¹ do m³odszych i starszych cz³onków naszego koœcio³a i nie
tylko.

Psalmista mówi: „ S³owo twoje jest ca³kowicie
czyste, dlatego kocha je s³uga twój”. Chcielibyœmy
aby ka¿dy rok pozwala³ s³uchaczom odkrywaæ
prawdziw¹ wartoœæ czystego S³owa Bo¿ego
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Wyk³adowcy:

Przedmioty:

mgr Marek Cieœlar
ks. Leszek Czy¿
Janina Gazda
mgr Bo¿ena Giemza
ks. Grzegorz Giemza
mgr in¿. Pawe³ Gumpert
mgr Renata Hinrichs
ks. Tim Hinrichs
ks. Marek Londzin
mgr Maciej Oczkowski
ks. Adam Pod¿orski
ks. Jerzy Samiec
ks. dr Piotr Szarek

Stary Testament:
Piêcioksi¹g Moj¿eszowy
Ksiêgi Historyczne
Mali Prorocy
Wielcy Prorocy
Ksiêgi Poetyckie
Geograficzne i kulturowe t³o ST
Nowy Testament:
Wstêp do Nowego Testamentu
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
Objawienie œw. Jana
Apologetyka
Diakonia
Doktryny biblijne
Etyka
Ewangelizacja
Formacja duchowa
Homiletyka
Jêzyk angielski
Jêzyk grecki - nowotestamentowy
Liturgika
Misja
Pneumatologia
Poradnictwo biblijne
Praca z dzieæmi
Praca z m³odzie¿¹
Psychologia ogólna
Wiedza o wyznaniach
Zarys historii Koœcio³a

Oraz goœcie:
mgr Alina Wieja
(Instytut Poradnictwa Chrzeœcijañskiego),
Christoph Müller
(Szko³a Biblijna, Falkenberg),
Paul Gerhard Schweisik
(Szko³a Biblijna, Falkenberg),
Frederick O. Burklin
(Greater Europe Mission)
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Tydzieñ Ewangelizacyjny

T

egoroczny Tydzieñ Ewangeli
zacyjny odby³ siê w terminie
od 2 do 9 lipca. By³ to ju¿ 51.
Tydzieñ Ewangelizacyjny. Patrz¹c
wstecz na to, czego byliœmy
œwiadkami na tym Tygodniu,
jesteœmy pe³ni wdziêcznoœci dla
Boga za Jego ³askê i b³ogos³awieñstwo. Tegoroczny Tydzieñ zosta³
przygotowany z pragnieniem, by
jak najwiêcej osób mog³o przyj¹æ
Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ale tak samo bardzo wa¿nym
by³o, by pomóc tym wszystkim,
którzy potrzebowali wsparcia,
podniesienia i utwierdzenia
w wierze.

G³ówni mówcy:
Wyk³adowca Dr Willem
J. Ouweneel - wspó³za³o¿yciel
i wyk³adowca Evangelical College
w Amersfoort w Holandii, a tak¿e
profesor teologii systematycznej
i filozofii na Evangelical Theological Faculty w Heverlee/Louvian,
Belgii i na State Independent
Theological College w Bazylei
w Szwajcarii. Doktor biologii,
filozofii i teologii. Jego wyk³ady
by³y prób¹ odpowiedzi na pytania:
kim jest cz³owiek?, czy mo¿na ufaæ
Biblii?, czy cz³owiek z natury jest
z³y?, czy Bóg Biblii to Bóg mi³oœci,
czy Bóg przemocy? i czy mamy
coœ wspólnego z kultur¹ zachodni¹? Swoje ostatnie wyk³ady
poœwiêci³ postmodernizmowi
i spe³nionemu ¿yciu chrzeœcijañskiemu.
Ewangelista Nigel Lee - dyrektor
chrzeœcijañskiego stowarzyszenia
studenckiego UCCF (Universities
and Colleges Christian Fellowship),
odpowiedzialny za ponad 50-ciu
pe³noetatowych pracowników
stowarzyszenia w Anglii, Szkocji
i Walii. Przez 20 lat, tj. do roku
1992, pracowa³ w miêdzynarodo-

wej organizacji chrzeœcijañskiej
OM (Operation Mobilisation).
Nigiel opieraj¹c siê na wybranych
tekstach biblijnych zwiastowa³
ewangeliê o ukrzy¿owanym
i zmartwychwsta³ym Jezusie
Chrystusie, który pojedna³ cz³owieka z Bogiem, przy tym dotykaj¹c
problemów wspó³czesnego cz³owieka.

Program:
W sta³ej, ju¿ od wielu lat, ramówce
Tygodnia zaproponowano wszystkim uczestnikom w tzw. cichym
czasie studia biblijne przygotowane
na podstawie ksi¹¿ki Paula Andersona „Kszta³towanie charakteru
chrzeœcijanina” – ka¿de studium
prowadzi³o do przemyœleñ nad
poszczególnymi cechami charakteru cz³owieka.
W tym roku by³o do wyboru 34
ró¿nych seminariów w ci¹gu ca³ego
tygodnia, adresowanych do trzech
g³ównych grup: m³odzie¿y, ma³¿eñstw, kobiet oraz seminaria
o tematyce ogólnej, skierowane do
wszystkich zainteresowanych m.in.:
Rodzice – jak sobie z nimi radziæ
(E. Wierzbicka); Wszechobecny
stres (M. Czudek); Pieni¹dze,
dawanie, s³u¿ba (Cz. Czudek);
Randka z Panem Bogiem.
O modlitwie (L. Kjeldson); Co
siedzi w internecie (W. Apel);
Szko³a biblijna (G. Giemza);
Powo³anie i przygotowanie do
s³u¿by (T. Hinrichs); Szczeroœæ
i szczodroœæ (M. Cieœlar); Komunikowanie ewangelii przez media
(M. Dulêba); Uwaga rodzice –
komputer (T. Recman); Ma³¿eñstwo, wzajemne relacje mê¿a
i ¿ony, rodzina, dzieci (M. W.
Grabowscy); Potrzeba zboru,
przemijanie (L. Seltmann); Nie
mam domu (A. Olszewski); Twoje
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finanse (M. Fenger); „Równa”
mama (K. K³apa); S³u¿ba
w koœciele (H. Szarzec); Choroba,
œmieræ w rodzinie (P. Szczeponek);
Troska o zdrowie (J. Wa³ach),
W programie popo³udniowym
znalaz³y siê mi.in.: koncerty
zespo³ów m³odzie¿owych, koncert
bardzo m³odych talentów, cykl
tematów poœwiêconych Izraelowi,
spektakl „Mistycy i narkomani”,
musical – „Puzzle”, prze¿ycia
dzieci Holocaustu, klub filmowy,
Chór Gospel, Misja „Elim”.
Nowoœci¹ by³y warsztaty muzyczne, warsztaty z rzeŸby, pantomimy
i graffiti prezentowane w tzw. traku
m³odzie¿owym.
Wieczorami odbywa³y siê koncerty
zespo³ów: Mate.O i Trzecia
Godzina Dnia oraz koncert uwielbiaj¹cy prowadzony przez ekipê
muzyczn¹ prowadz¹c¹ œpiew na
ca³ym Tygodniu.
Wieczorami w czasie spo³ecznoœci
na kwaterach uczestnicy TE mieli
jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ wzajemnego poznawania siê, dzielenia siê
swoimi prze¿yciami, modlitwy
i spo³ecznoœci z Bogiem. Pomoc¹
dla grupowych, w prowadzeniu
tych spo³ecznoœci by³y studia
biblijne, które otrzymali wszyscy
prowadz¹cy na spotkaniu przygotowawczym, przed rozpoczêciem
Tygodnia Ewangelizacyjnego.
W niedziele odby³y siê nabo¿eñstwa, na których S³owem Bo¿ym
dzielili siê: ks. bp Jan Szarek i ks.
radca Tadeusz Szurman.

W czasie ewangelizacji na wezwanie odpowiedzia³o oko³o 80 osób –
tyle pozosta³o po ewangelizacji,
aby porozmawiaæ z doradcami
- z czego 43 osoby podjê³y decyzjê
osobistego powierzenia ¿ycia
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Chrystusowi. Tak¿e wiele dzieci
podjê³o decyzjê przyjêcia Jezusa.
Do prowadzenia rozmów
duszpasterskich, szczególnie po
ewangelizacjach, upowa¿nieni byli
wy³¹cznie przeszkoleni w ramach
CME doradcy.

W czasie TE swoj¹ pracê mog³o
zaprezentowaæ nasze Centrum
i Szko³a Biblijna w Dziêgielowie
oraz wiele organizacji misyjnych
np.: Biblijne Stowarzyszenie
Misyjne, Misja Pokoleñ, Fundacja
„¯ycie i Misja”, Misja Nadziei.
Literatura chrzeœcijañska by³a
dostêpna na kilku stoiskach
prowadzonych przez ksiêgarnie
i wydawnictwa chrzeœcijañskie.
Tydzieñ ten zosta³ przygotowany,
tak jak i poprzednie, przez Komitet
Organizacyjny dzia³aj¹cy w ramach
CME.

W zajêciach dopo³udniowych bra³o
udzia³ ok. 1500 osób, w programie

popo³udniowym 3000 - 4500
doros³ych i ok. 400-600 dzieci.
Liczba uczestników sta³ych na
Tygodniu Ewangelizacyjnym
wynios³a 906 osób (w tym 552
kobiet oraz 354 mê¿czyzn). Jak co
roku w Tygodniu Ewangelizacyjnym wziêli udzia³ oprócz ewangelików przedstawiciele kilku innych
denominacji m.in.: katolicy,
baptyœci, zielonoœwi¹tkowcy,
metodyœci.
Ca³y program Tygodnia Ewangelizacyjnego odbywa³ siê w namiotach i w budynkach Centrum Misji
i Ewangelizacji. Uczestnicy stali
Tygodnia zakwaterowani byli
w Szkole Podstawowej w Dziêgielowie i w Lesznej, Przedszkolu,
budynku Syloe, Remizie Stra¿ackiej, kaplicy Eben-Ezer oraz na
kwaterach prywatnych. Po kilku
latach powróciliœmy znowu do idei
wykorzystania namiotów wojskowych, jako miejsc noclegowych dla
ch³opców. Od tego roku dostêpna
by³a równie¿ nowa sala gimna-

styczna przy Szkole Podstawowej
w Dziêgielowie, która pozwala
zakwaterowaæ do 80 osób wiêcej.
„Ogólnie ca³y Tydzieñ by³ dla mnie
szczególnym czasem. Odnowi³am
relacj¹ z Bogiem. Chcê Go bardziej
poznaæ i wiêcej Mu s³u¿yæ (szczególnie chcê, o ile Bóg pozwoli
pomagaæ biednym, pokrzywdzonym dzieciom).”
„Szczególnie wa¿ne by³y dla mnie
wyk³ady, poniewa¿ pozwoli³y mi
uporz¹dkowaæ moje myœlenie
o Bogu i stanowi³y doskona³e
wzmocnienie mojej wiary.”
„Na nowo uœwiadomi³am sobie, jak
wa¿na jest moc modlitwy i regularne studiowanie S³owa Bo¿ego.
Równie¿ powo³anie, s³u¿ba Bo¿a
dla drugiego cz³owieka ma sens,
gdy jest wykonywana w imieniu
Jezusa.” - to tylko niektóre
wypowiedzi uczestników daj¹ce
œwiadectwo o tym, co prze¿yliœmy
na Tygodniu Ewangelizacyjnym
2000 w Dziêgielowie.
Jerzy K³oda

Wolnych Chrześcijan
1%

EwangelickoMetodystyczny
0%

inne wspólnoty
3%

Chrześcijan Baptystów
5%

Zjednoczonych
Chrześcijan
1%

nieznani
5%

EwangelickoReformowany
2%
zielonoświątkowy
7%
EwangelickoAugsburski
60%

Rzymsko-Katolickie
16%
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Tydzieñ Ewangelizacyjny w Mr¹gowie

W

dniach od 13 do 20 sierpnia
ju¿ po raz trzeci w Mr¹gowie odby³ siê Tydzieñ Ewangelizacyjny zorganizowany wspólnie
z Diecezj¹ Mazursk¹ naszego
Koœcio³a. Has³em tego Tygodnia
by³o: „Teraz zaczyna siê!”
z nadziej¹, ¿e mo¿e to byæ dla
wielu pocz¹tek nowego ¿ycia
w Chrystusie. Program zosta³ tak
przygotowany, aby móg³ zaspokoiæ
oczekiwania i potrzeby uczestników TE, daj¹c wszystkim radoœæ
z wspólnego przebywania ze sob¹
w Bo¿ej obecnoœci.

G³ówni mówcy i program:
Wyk³adowc¹, tak jak i w poprzednim roku, by³ ks. Grzegorz Giemza, który przeprowadzi³ cykl
wyk³adów dotycz¹cych skutecznego i zwyciêskiego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Mówi³ przede wszystkim o wspó³odpowiedzialnoœci,
œwiadectwie i pracy z nowymi
chrzeœcijanami w naszych grupach
parafialnych, zborach, a tak¿e
w budowaniu w³aœciwych relacji
z nimi na co dzieñ.
Ewangelist¹ by³ ks. Leszek Czy¿
(tak¿e w roku 1999). Ka¿da

ewangelizacja mia³a swój temat:
Kiedy dusza p³acze, Jak radziæ
sobie z emocjami?, ¯yciowe
pytania, Œmieræ - s³owo, które
wywo³uje strach, Zadziwiaj¹ce
metamorfozy. Namiot, który by³
strategicznym miejscem TE, by³
w tym czasie najbardziej wype³niony - byli i stali uczestnicy i turyœci
oraz mieszkañcy Mr¹gowa i osoby
z pobliskich parafii mazurskich.
Równolegle z porannymi wyk³adami w tzw. du¿ym namiocie, który
móg³ zmieœciæ 400 osób, tu¿ obok
w mniejszym namiocie odbywa³y
siê spotkania dla dzieci, g³ównie
z ulicy, które ca³ymi dniami
przebywa³y poza domem. Natomiast o godz. 17.00 zapraszano
najm³odszych na ewangelizacje.
Dla rodziców by³a to tak¿e mo¿liwoœæ uczestniczenia w ewangelizacji w du¿ym namiocie i pozostawienia swoich pociech pod fachow¹ opiek¹ naszych wolontariuszy.
Po po³udniu ka¿dego dnia odbywa³y siê seminaria prowadzone przez:
ks. Ryszarda Pitruskiego nt.
Dowodów zamartwychwstania
w Nowym Testamencie, ks. Piotra
Mendrocha nt. uzale¿nieñ, ks.

Jerzego Samca O usprawiedliwieniu, mgr Lidiê Czy¿ nt. kontaktu
fizycznego w ma³¿eñstwie
i rodzinie oraz ks. Leszka Czy¿a
dotycz¹ce ma³¿eñstwa.
Wieczorem w namiocie przede
wszystkim by³a m³odzie¿, która
mog³a pos³uchaæ Eleonory Niemen,
zespo³u Country Gospel Mr¹gowo,
peruwiañskiego zespo³u Leyenda,
Mate.o oraz zespo³u instrumentalno-wokalnego MissioMusica. Na
jednym z wieczorów wspólnie
wyst¹pili: Teatr Manja - amatorska
grupa m³odych aktorów i Schola
Vocale - chór miejski z Mr¹gowa.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu Tygodnia bra³a udzia³ kilkunastoosobowa grupa m³odzie¿y wolontariuszy z ró¿nych czêœci
Polski, byli i m³odzi ludzie ze
Œl¹ska, Wielkopolski, jak i mazurzanie.
Niedzielne nabo¿eñstwa - inauguruj¹ce i na zakoñczenie - skupi³y
w koœció³ku mr¹gowskim parafian,
goœci z pobliskich miejscowoœci
z ca³ej diecezji, uczestników
Tygodnia i osoby zainteresowane
z miasta.

Bo¿ena Giemza

Raport roczny 2000

Centrum Misji i Ewangelizacji

21

Teatr Exodus 3.14

W

mijaj¹cym roku Teatr
oprócz prezentowania
spektakli w oœrodkach kultury,
szko³ach i parafiach, bra³ udzia³
w ró¿nego rodzaju wiêkszych
imprezach. Najwa¿niejsz¹ by³o
zaistnienie na Przegl¹dzie Teatrów
Chrzeœcijañskich pt. „Bóg na
scenie” w Krakowie /paŸdziernik/
oraz w ramach Ekumenicznego
Tygodnia Ewangelizacyjnego
w Kielcach. Równie istotne by³o
uczestnictwo w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dziêgielowie,
Tygodniu Kultury Chrzeœcijañskiej
w Karpaczu, Akcji Ewangelizacyjnej „Filip 2000” oraz uroczystoœci
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Koszalinie.
Teatr kilkakrotnie prowadzi³
równie¿ warsztaty teatralne: dla
dzieci ze szkó³ podstawowych,
m³odzie¿y ze szkó³ œrednich oraz
dla studentów /lipiec, sierpieñ,
listopad, grudzieñ/. Stworzy³ tak¿e
m³odzie¿ow¹ amatorsk¹ grupê
teatraln¹ spotykaj¹c¹ siê regularnie
w Oœrodku Kultury w Grodzisku
Mazowieckim.

Maj
Uroczystoœæ Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego w Koszalinie
i Ekumeniczny Tydzieñ Ewangelizacyjny w Kielcach - spektakle
„Mistycy i narkomani” oraz „Trening” obejrza³o oko³o 200 osób w
du¿ej mierze nie zwi¹zanych ze
œrodowiskiem chrzeœcijañskim.

Lipiec
Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie - prezentowane
by³y krótkie scenki biblijne na
g³ównej scenie dla wszystkich
uczestników. Spektakl „Mistycy
i narkomani” zobaczy³o ponad 100
osób.
Warsztaty teatralne dla dzieci
z kolonii letnich organizowanych
przez parafiê warszawsk¹ (w tym
grupa dzieci z domu dziecka).

Sierpieñ
Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej
w Karpaczu. Na spektakl do
Galerii Jana Paw³a II przyby³a
przede wszystkim m³odzie¿
katolicka. Po spektaklu odby³o siê
wspólne spotkanie i rozmowa
dotycz¹ca chrzeœcijañskiej wymowy sztuki.
Warsztaty przygotowuj¹ce
uczestników Akcji Ewangelizacyjnej Filip 2000 do teatralnych form
dzia³alnoœci misyjnej na ulicach
wybranych miast w ca³ym kraju.
Akcja Ewangelizacyjna Filip 2000
w Kutnie. Spektakl „Trening”
obejrzeli i w rozmowie uczestniczyli zarówno m³odzi jak i doroœli
widzowie.

PaŸdziernik
Przegl¹d Teatrów Chrzeœcijañskich
„Bóg na scenie” w Krakowie -
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spektakl „Mistycy i narkomani”
obejrza³o kilkaset osób. Efektem
spotkania by³o utworzenie parateatralnej grupy studenckiej, chêtnej
do wspólnej pracy nad sob¹ oraz
do poznawania misyjnych mo¿liwoœci teatru chrzeœcijañskiego.
W ramach prowadzonych przez
Teatr kilkunastogodzinnych
warsztatów teatralnych powsta³
spektakl oparty na tekstach
biblijnych /listopad-grudzieñ/.

Prezentowane przez Teatr Exodus
3.14 spektakle o wymowie chrzeœcijañskiej, s¹ okazj¹ do zaproszenia cz³onków ró¿nych parafii. Brak
dydaktyzmu religijnego oraz
swobodna forma przedstawieñ
przyci¹ga równie¿ m³odzie¿ z
ró¿nych œrodowisk, dla której
sprawy wiary pozostaj¹ obce i
dot¹d nieznane. Odbywaj¹ce siê po
spektaklach spotkania s¹ doskona³¹ okazj¹ do wspólnej rozmowy na
tematy dotycz¹ce wartoœci chrzeœcijañskich oraz szukania sensu i
celu swojego ¿ycia.
Proponowane warsztaty teatralne
przyczyniaj¹ siê do integracji grup,
nabywania wspólnych umiejêtnoœci,
twórczych dzia³añ oraz zapoznania
siê z misyjnymi mo¿liwoœciami
teatru. Polecamy je dzia³aj¹cym
przy parafiach grupom m³odzie¿y
oraz uczestnikom ró¿norodnych
obozów i akcji wakacyjnych.
Dorota i Jerzy Latosowie
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Internet

U

bieg³y rok by³ bardzo udany
pod wzglêdem dzia³alnoœci
internetowej. Liczba odwiedzaj¹cych serwis cme.org.pl wzros³a do
oko³o 1500 osób miesiêcznie.
Dodaj¹c do tego serwis www.prochrist.pl mamy ponad dwa tysi¹ce
goœci miesiêcznie. Gro odwiedzaj¹cych pochodzi z Polski, ale jest
tak¿e wielu odwiedzaj¹cych
z Niemiec, Czech i USA. Jednymi
z bardziej egzotycznych krajów,
jakie nas odwiedzi³y by³a Mikronezja i Australia. Odwiedzaj¹ nas
ró¿ni ludzie. Dosyæ czêsto wizytuj¹
nas gazety: Gazeta Wyborcza,
SuperExpress. Pojawiaj¹ siê goœcie
z Urzêdu Rady Ministrów.
Mamy te¿ przypadkowych u¿ytkowników, którzy szukaj¹ m.in.
informacji o ogrodach, czy nawodnieniu kroplowym (to dziêki
artyku³owi Janiny Gazdy z Warto),
stresie (to artyku³ Joanny Œliwki z
Warto), Dziennika Zachodniego
(zamieszczamy wycinki z gazet

informuj¹ce o naszej dzia³alnoœci,
m.in. w³aœnie z Dziennika Zachodniego), sercowcach (czyli o
poradnictwie duszpasterskim
podczas TE w Dziêgielowie).
Jesteœmy te¿ bardzo naukowi na
stronach, gdy¿ odwiedzi³ nas ktoœ
szukaj¹cy informacji na temat:
„temperamental stereomerism kilan
macropleural pancreatectomy”. Jest
jednak du¿o osób poszukuj¹cych
informacji o Bogu i chrzeœcijañstwie, co cieszy nas najbardziej. To
m.in. dla nich prowadzimy kursy
biblijne poprzez Internet, czy
zapraszamy na spotkania, gdzie
mog¹ poznaæ Boga osobiœcie.

nie mo¿liwoœci zg³oszenia siê na
Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie poprzez Internet.
Skorzysta³o z tej drogi kilkadziesi¹t
osób.

Internet pomóg³ nam bardzo
podczas ProChrist i JesusHouse.
Mogliœmy na bie¿¹co informowaæ
o organizacji i przebiegu obydwóch
ewangelizacji satelitarnych. Przed
tymi wielkimi imprezami iloœæ
odwiedzin na naszych stronach
wzrasta³a. Po raz kolejny dobrym
pomys³em okaza³o siê wprowadze-

Na rok 2001 mamy du¿e plany.
Chcemy gruntownie przebudowaæ
internetowy serwis CME - zmieniæ
jego szatê graficzn¹, dodaæ wiele
nowych informacji, poprawiæ jego
czytelnoœæ. Myœlimy te¿ o rozszerzeniu dzia³alnoœci internetowej.
Ale o tym za rok...

czêœæ zosta³a w tym roku oprawiona. Z bie¿¹cych czasopism kompletujemy ponad 30 tytu³ów! Du¿¹
wagê przywi¹zujemy do s³owników, gdy¿ s¹ one niezbêdne przede
wszystkim dla s³uchaczy i wyk³adowców Szko³y Biblijnej.

to dary od osób prywatnych lub od
ewangelickich bibliotek parafialnych.

W 2000 roku wprowadziliœmy
w Centrum wewnêtrzny obieg
informacji oparty o technologiê
Internet. Ka¿dy z naszych pracowników i wspó³pracowników
otrzyma³ w³asny adres e-mail wg
schematu: pierwszaliteraimienianazwisko@cme.org.pl, np.: bgiemza@cme.org.pl. Zapraszamy do
kontaktów z nami w³aœnie t¹ drog¹.

Pawe³ Go³uszko

Biblioteka

W

naszym Centrum ju¿ trzeci
rok dzia³a biblioteka, która
przede wszystkim zawiera pozycje
z chrzeœcijañskiej literatury popularnonaukowej w jêzyku polskim,
angielskim i niemieckim. Posiadamy ksi¹¿ki z dzia³u biblistyki, jak
i teologii systematycznej. Pamiêtamy równie¿ o najm³odszych
czytelnikach, którym przybywa
stopniowo ksi¹¿ek. Skrupulatnie
staramy siê równie¿ gromadziæ
kasety audio zw³aszcza z wyk³adami i czasopisma, z których znaczna

Do 1 grudnia 2000r. uda³o nam siê
tak¿e zgromadziæ oko³o 2 100
woluminów. Oprócz tego gromadzimy literaturê œwieck¹, je¿eli
uwa¿amy j¹ za wartoœciow¹.
Znaczna iloœæ z naszych ksi¹¿ek
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Z miesi¹ca na miesi¹c zwiêksza
nam siê liczba czytelników. Tych,
którzy s¹ zapisani jest 81.

Renata Œwider
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Korespondencyjny Kurs Biblijny

M

inê³y dwa lata od czasu kiedy
postanowiliœmy prowadziæ
studia biblijne w formie pisanej.
Dla niektórych osób prowadzone
przez nas akcje ewangelizacyjne
i spotkania by³y impulsem do
uczestniczenia w Kursie. Inni
trafiali do nas przez strony internetowe Centrum i kwartalnik misyjny
„Warto”. Z miesi¹ca na miesi¹c
zwiêksza siê liczba tych, którzy
chc¹ studiowaæ S³owo Bo¿e w ten
sposób, za co jesteœmy Bogu
wdziêczni.
Kurs adresowany jest zarówno do
m³odych, jak i dojrza³ych chrzeœcijan. Tematy poszczególnych czêœci
dotycz¹ podstaw ¿ycia chrzeœcijañskiego, atrybutów Boga, naszych
relacji z innymi w oparciu

o nowotestamentowe i starotestamentowe teksty biblijne.
Uk³ad samego studium pozwala na
dok³adne poznawanie tekstu
i tematu:
9 wprowadzenie do tematu
dium,

stu-

9 krótka prezentacja wybranych
ksi¹g biblijnych,
9 komentarz nowych hase³,
9 karta pytañ,
9 notatki.
KKB ma byæ pomoc¹ w uporz¹dkowywaniu i pog³êbianiu wiedzy
biblijnej, a tak¿e w codziennym
rozwa¿aniu i zapamiêtywaniu
S³owa Bo¿ego.

Przerobiony materia³ mo¿e byæ
tak¿e z powodzeniem wykorzystany do prowadzenia ma³ych grup
biblijnych.
W roku 2000 w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym systematycznie uczestniczy³o 48 osób.

„Ca³e Pismo przez Boga jest
natchnione i po¿yteczne do nauki,
do wykrywania b³êdów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwoœci. Aby cz³owiek Bo¿y by³
doskona³y, do wszelkiego dzie³a
przygotowany.”
2 Tm 3,16-17
Bo¿ena Giemza

Kwartalnik misyjny „Warto” i dzia³alnoœæ
wydawnicza
waszym kwartalniku
znalaz³am..., Dziêki Warto
wiem, ¿e... - to fragmenty listów,
które otrzymaliœmy od czytelników
naszego kwartalnika, a które s¹ dla
nas wielkim zachêceniem.

kontrowersyjne tematy zwi¹zane
z ¿yciem chrzeœcijañskim, informowaæ o dzia³alnoœci misyjnej
i ewangelizacyjnej. Chcemy dzieliæ
siê tym, jak Bóg dzia³a i jak
zmienia cz³owieka.

Jedn¹ z dróg dotarcia do czytelników jest „Zwiastun”, inne to akcje
ewangelizacyjne, spotkania
i konferencje organizowane przez
Centrum.

Tematyka w roku 2000:

W

Chcemy zachêcaæ do biblijnego
spojrzenia na trudne i nierzadko

Projekty - jak w roku poprzednim
przedstawiliœmy osiem nowych
projektów, którymi chcieliœmy
podzieliæ siê z naszymi czytelnika-
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mi, wspó³pracownikami i wszystkimi, którzy s¹ zainteresowani prac¹
misyjno-ewangelizacyjn¹. Znalaz³
siê tu projekt Duszpasterstwa
wœród Ma³¿eñstw dotycz¹cy
za³o¿enia konta charytatywnego:
Rodzina - rodzinie, projekt M³odzie¿owych Klubów Misyjnych,
Tygodnia Ewangelizacyjnego,
projekt niesienia pomocy kobietom
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji,
projekt Teatru Exodus 3.14, Stacji
Diakonijnej, wakacji dla dzieci
z Mazur i Szko³y Biblijnej. Po raz
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pierwszy zaprezentowaliœmy tak¿e
nasz Korespondencyjny Kurs
Biblijny.
Kompromis - Bardzo praktycznie
Marek Cieœlar przedstawi³ podejœcie chrzeœcijan do problemów
zwi¹zanych z pójœciem na kompromis lub nie uleganiu mu. Pisa³
o tzw. zgni³ym kompromisie,
któremu nigdy nie uleg³ Jezus.
Podsumowuj¹c swój tekst zachêca
czytelnika do budowania swojego
¿ycia tylko na S³owie Bo¿ym
i bezkompromisowoœci w stosunku
do grzechu i z³a. Ks. Romek Pracki
opisuje cz³owieka jako stworzenie,
które posiada ducha, duszê i cia³o.
Janina Gazda próbowa³a odpowiedzieæ na pytanie czy jest mo¿liwe
prowadzenie integralnego ¿ycia na podstawie biblijnego obrazu
Daniela. Kilku m³odych chrzeœcijan
dzieli³o siê swoimi przemyœleniami
na temat ¿ycia z kompromisem.

Dzia³anie - Tym razem ca³y numer
poœwiêcony by³ dzia³aniu, motywacjom, które nim kieruj¹ i spojrzeniu
na siebie w kategoriach tysiêcy
czynnoœci, które na co dzieñ
wykonujemy. W artykule „Nie
tylko dla profesjonalistów” ks.
Leszek Czy¿ zastanawia siê nad
œwiadectwem chrzeœcijan, uczynkowoœci¹ a zbawieniem, darami,
którymi obdarzy³ nas Bóg i nasz¹
chêci¹ lub jej brakiem w s³u¿eniu
Mu. W sta³ym ju¿ cyklu Postaci
biblijne prowadzonym przez Marka
Cieœlara znajdujemy postaæ Ezdrasza, któremu grozi³o bezrobocie.
Tim Hinrichs zada³ pytanie: Jak
wydajesz swoje 3 500 z³? i czy ma

to coœ wspólnego z czynn¹ wiar¹.
Profesor Robert Kolb - nasz
wyk³adowca z Kursu Liderów
M³odzie¿owych - przedstawia nam
swoje spojrzenie na œwiadectwo
w dzia³aniu.
Usprawiedliwienie - Cztery teksty
dotycz¹ce usprawiedliwienia. Jeden
z autorów stwierdza, ¿e pragniemy
Boga i d¹¿ymy do Niego, ale nasza
droga urywa siê nad przepaœci¹.
Jednak ponad ni¹ Bóg w Chrystusie k³adzie most zbawienia,
a w szczególnoœci usprawiedliwienia. W cyklu Postaci biblijnych
dowiadujemy siê jaka by³a Rachab
i dlaczego mimo swojej przesz³oœci
jest dla nas wzorem „bohaterki
wiary”. W tekœcie zatytu³owanym
„Forgiven” czytamy czym jest dla
jego autorki Bo¿e przebaczenie
i jaki jest efekt radoœci z usprawiedliwienia. W dziale Przeczytaj
Przestudiuj Przemyœl proponujemy
studium biblijne dotycz¹ce historii
o dworzaninie z Ewangelii Jana.
Numer specjalny lato 2000
Po raz pierwszy postanowiliœmy
wydaæ numer prezentuj¹cy nasz¹
ofertê wakacyjn¹ dla m³odych
ludzi, a zarazem podstawy dzia³ania Misyjnego Duszpasterstwa
M³odych.
W numerze tym zachêcaliœmy
m³odych ludzi do zaanga¿owania
siê w konkretne projekty, np.
Tydzieñ Ewangelizacyjny z tzw.
„trakiem m³odzie¿owym”, Kurs
Liderów M³odzie¿owych szkol¹cy
ludzi do pracy z grup¹ m³odzie¿ow¹, Vadstena czyli miêdzynarodowy obóz wêdrowny itd. Numer
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specjalny trafi³ nie tylko do grup
parafialnych, ale tak¿e do ró¿nych
œrodowisk szkolnych i grup
nieformalnych.
W roku 2000 wydaliœmy tak¿e
studia biblijne w formie ksi¹¿kowej
pt. „Kszta³towanie charakteru
chrzeœcijanina” Paula Andersona
w t³um. Anny Prochaczek, ksi¹¿eczkê ze œwiadectwami ludzi
wierz¹cych „Teraz zaczyna siê!”
oraz materia³y metodyczne Duszpasterstwa wœród Dzieci „Wielkanoc”. Jak w ka¿dym roku naszej
dzia³alnoœci organizowanie ró¿nego
rodzaju imprez zwi¹zane by³o
z przygotowywaniem zaproszeñ
indywidualnych, plakatów, listów
informacyjnych. Do akcji ProChrist
przygotowaliœmy zeszyty: Duszpasterstwo w czasie ewangelizacji,
Zeszyt techniki, Reklama i Public
relations. Po raz pierwszy wydaliœmy tak¿e materia³ szkoleniowy do
prowadzenia seminarium na temat
œwiadectwa chrzeœcijañskiego „Tak
zaszczepicie chrzeœcijañstwo”
z kaset¹ wideo. W pracy na
zewn¹trz „posi³kujemy siê” przede
wszystkim traktatami i broszurami
ewangelizacyjnymi, np. Stopnie do
pokoju z Bogiem, oraz ankietami
tworzonymi do potrzeb danej akcji.
W prawie wszystkich materia³ach
wykorzystano autorskie zdjêcia
i grafikê, których autorami s¹
wolontariusze i wspó³pracownicy
Centrum.
Zachêcamy wszystkich do korzystania z naszych materia³ów
w swojej pracy i s³u¿bie!
Bo¿ena Giemza
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ProChrist 2000

W

dniach od 20 do 26 marca
ju¿ po raz czwarty odby³a
siê ewangelizacja przekazywana
drog¹ satelitarn¹ pod nazw¹
ProChrist. Program by³ transmitowany przez satelitê z Bremy do
ponad 1100 miejsc w Europie - od
Concarneau we Francji po Kaliningrad w Rosji. Wziê³o w nim udzia³
oko³o 3000 zborów. W Polsce
przekaz odby³ siê w 32 miejscowoœciach (27 bezpoœrednia transmisja,
5 retransmisja), m.in. w: BielskuBia³ej, Cieszynie, D¹browie
Górniczej, Drogomyœlu, Gliwicach,
Kêtrzynie, Lubinie, Mr¹gowie,
Olsztynie, Opolu, Ostródzie,
Tomaszowie Maz., Warszawie,
Wroc³awiu i in. Has³o przekazu Bóg jest tu – znajdywa³o swoje
rozwiniêcie we wszystkich siedmiu
wieczornych spotkaniach ProChrist. Ka¿de z nich porusza³o inny
temat – Nieograniczone mo¿liwoœci czyli jak prowadziæ udane ¿ycie,
Bezgraniczna nêdza – otêpiæ czy
pomagaæ, Nieograniczona wolnoœæ

czyli gdzie mo¿emy siê schroniæ,
Komunikacja bez granic czyli kto
potrafi zburzyæ niewidzialne mury,
Bezgraniczny smutek i czy mo¿na
go pokonaæ, Przekraczanie granic
– krok w kierunku Boga i Bezgraniczna Bo¿a mi³oœæ – odnosz¹c go
do ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka.
G³ównym mówc¹ ka¿dego spotkania by³ Ulrich Parzany, który mówi³
w sposób jasny i konkretny.
Zwiastowanie ewangelii o ukrzy¿owanym Chrystusie, który pojedna³
nas z Bogiem jest nieodwracalnym
zadaniem dla wszystkich chrzeœcijan - to za³o¿enie, od którego
wyszliœmy organizuj¹c ProChrist
w Polsce.
„Sprawa najwa¿niejsz¹ jest to, co
Bóg uczyni³ w Jezusie Chrystusie.
Ukrzy¿owanie i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa jest punktem
zwrotnym w historii œwiata
i w osobistym ¿yciu jednostki. Tu
objawia siê mi³oœæ i œwiêtoœæ
Boga.” (Ulrich Parzany)
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Muzyka, etiudy teatralne, wywiady
ze znanymi ludŸmi i prezentacje
ciekawych miejsc i wydarzeñ
stanowi³y oprawê wieczorów.
Niezabrak³o tak¿e goœci: wokalistka popowa Andrea Adams, zespó³
muzyki gospel Les Palata Singers,
aktorzy Ewa Maria Admiral i Eric
Wehrlin, pi³karz brazylijski Paulo
Serginio i wiele innych znakomitych osób, które publicznie wyznawa³y, co Bóg uczyni³ przez Jezusa
Chrystusa dla ka¿dej z nich.
ProChrist zosta³o przygotowane
przez chrzeœcijan ró¿nych wyznañ.
W Polsce koordynatorem ca³ej
akcji by³o Centrum Misji i Ewangelizacji. Naszymi t³umaczami byli:
ks. Daniel Bruell, ks. Leszek Czy¿,
który tak¿e zaœpiewa³ po polsku
dwie pieœni oraz Bo¿ena Meske.
W ca³ej ewangelizacji w Polsce
wziê³o udzia³ ponad 7000 osób.

Bo¿ena Giemza
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JesusHouse International

P

awilon Nadziei na Wystawie
Œwiatowej Expo 2000 by³ dla nas
miejscem, w którym wszyscy
i wszystko koncentrowa³o siê na
osobie Jezusa Chrystusa. W tym
duchu te¿ m³odzi chrzeœcijanie
z ca³ego œwiata przedstawiali tu
przez 153 dni swoje projekty.
Naszym pragnieniem by³o, aby wielu
m³odych ludzi mog³o us³yszeæ
ewangeliê o Jezusie Chrystusie,
w³aœnie z tego miejsca.
Dziêki d³ugoletniej wspó³pracy
z niemieck¹ organizacj¹ ProChrist
w czasie trwania Wystawy Œwiatowej
w Hanowerze Centrum Misji i
Ewangelizacji otrzyma³o mo¿liwoœæ
zrealizowania polskiego programu
w ramach akcji m³odzie¿owej
JesusHouse. Nagrywanie odby³o siê
na scenie Pawilonu Nadziei oficjalnego pawilonu m³odzie¿y
prowadzonego miêdzy innymi przez
Niemieck¹ YMCA. W realizacji
programu wziê³o udzia³ 100 uczestników z Polski. Realizacja programu
telewizyjnego odbywa³a siê przy
wspó³pracy Niemieckiej telewizji
ERF, polskiego producenta EUREKA Media i wolontariuszy.
11 paŸdziernika by³ pierwszym
dniem spotkania na scenie Pawilonu
Nadziei. Goœæmi tego dnia byli:
Paulo Sergio, pi³karz graj¹cy
w pierwszoligowej niemieckiej
dru¿ynie Bayern Monachium.
Jurek Latos - aktor dramatyczny,
za³o¿yciel Teatru Exodus 3.14.
Opowiada³ on o roli jak¹ w poszukiwaniu wolnoœci odegra³a muzyka.
Mówi³ o swoich fascynacjach z lat
szkolnych - ruchu hipisów.
Grzegorz Wac³aw „Dziki”. Mówi³
o tym jak dokona³o siê „mistyczne
uwolnienie” w jego ¿yciu. Jako
cz³onek jednej z subkultur m³odzie¿owych zrozumia³, ¿e wolnoœci nie
mo¿na znaleŸæ tam, gdzie siê jej
czêsto poszukuje.
G³ównym tematem trzygodzinnego
programu by³a wolnoœæ. Prowadz¹cy

zadawali pytania m³odzie¿y zgromadzonej w Pawilonie. Obok grupy
z Polski w Pawilonie znajdowa³o siê
wielu goœci, którzy przys³uchiwali siê
i zabierali g³os w dyskusji. Dyskutowano o tym, co mo¿e nas zniewalaæ,
a co sprawia, ¿e jesteœmy wolni.
Próbowano znaleŸæ odpowiedŸ na
pytanie, czy cz³owiek mo¿e byæ
wolny od zewnêtrznych wp³ywów.
W dyskusji zderzy³y siê ludzkie
wyobra¿enia o wolnoœci i Bo¿a
perspektywa. Program by³ przeplatany wystêpami zespo³u muzycznego
„Trzeciej Godziny Dnia”, pantomimy
i amatorskiej grupy lalkarzy. Spotkanie podsumowa³ ks. Leszek Czy¿,
który zebra³ konkluzje dyskusji
i zachêci³ po poszukiwania prawdziwej wolnoœci w Jezusie Chrystusie.
12 paŸdziernika odby³o siê spotkanie
nt. wyborów. W tym dniu goœæmi
specjalnymi byli:
Ulrich Parzany - sekretarz generalny
YMCA w Niemczech. Opowiada³
jak dosz³o do pomys³u zorganizowania Pawilonu Nadziei na Expo 2000
i o szansie wspó³pracy miêdzy
m³odymi ludŸmi z ca³ego œwiata.
Judy Bailey - piosenkarka popowa
pochodz¹ca z Karaibów, a mieszkaj¹ca w Niemczech, która mówi³a
o wyborach, jakie musia³a podejmowaæ w swoim ¿yciu osobistym.
Agata Buzek - m³oda aktorka, która
opowiada³a o swoich najwa¿niejszych wyborach ¿yciowych. Mówi³a
tak¿e o tym, ¿e codziennie musi
dokonywaæ wyborów, co nierozerwalnie zwi¹zane jest z jej zawodem.
Szczególnie trudne s¹ te wybory,
w których trzeba wybraæ pomiêdzy
postaw¹ moraln¹, a ¿yciow¹ szans¹.
Wywiady te by³y podstaw¹ do
dyskusji m³odzie¿y prowadzonej
przez Joannê Pos³uszny i Paw³a
Gumperta. W dyskusji m³odzie¿
wspomnia³a o wa¿noœci dokonywanych wyborów. Podzieli³a je na te,
które dokonuje siê codziennie,

czasem wrêcz automatycznie oraz na
te, które podejmuje siê rozwa¿nie,
gdy¿ konsekwencje takich wyborów
s¹ d³ugotrwa³e. Podsumowania
trzygodzinnego programu dokona³
najpierw lalkarz - Piotr Michalski,
który przedstawi³ poetyck¹ scenê
z marionetk¹ opowiadaj¹c historiê
swojego ¿ycia. Po nim oddano g³os
ks. Leszkowi Czy¿owi, który
zwiastuj¹c S³owo Bo¿e wyraŸnie
wskaza³ na Bo¿y plan zbawienia
dotycz¹cy cz³owieka i zwi¹zane
z tym decyzje.

Transmisja satelitarna do
Polski
Dla celów transmisji przygotowano
skrót spotkania obejmuj¹cy dwa
programy po 60 minut. Po odpowiednim zmontowaniu materia³ów
wyemitowano je w dniach 13 i 14
paŸdziernika drog¹ satelitarn¹.
Odbiór zosta³ zorganizowany
g³ównie przez m³odzie¿ w 30
miejscowoœciach w Polsce. Wziê³o
w nim udzia³ ok. 4 tysiêcy m³odych
osób. Przekaz ten odbywa³ siê
w koœcio³ach, salach parafialnych,
kinach, a nawet w radiowej sali
koncertowej. M³odzi ludzie byli
zainteresowani problemami, które
poruszano w programie, zostawali
w miejscach przekazu i rozmawiali
z organizatorami, kontynuowali
dyskusjê, podejmowali konkretne
decyzje ¿yciowe, ale i zadawali
pytania: po co to?, wyra¿ali s³owa
krytyki i niezrozumienia tematu.
JesusHouse i przygotowany przez
nas program WOLNOŒÆ-WYBÓRNADZIEJA by³ wspó³czesn¹ form¹
prezentacji treœci dotycz¹cych sensu
¿ycia cz³owieka za pomoc¹ telewizyjnego przekazu satelitarnego. Najwa¿niejszym celem programu by³o
pokazanie m³odemu cz³owiekowi,
¿yj¹cemu w Polsce, nadziei jak¹
niesie wyzwolenie w Jezusie Chrystusie.

Bo¿ena Giemza
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Rekolekcje dla studentów ChAT

J

u¿ po raz trzeci odby³y siê
w Warszawie rekolekcje dla
studentów pierwszego roku Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
W dniach od 26 do 29 wrzeœnia
2000r. kilkunastu studentów wydzia³u Teologii, Pedagogiki Szkolnej
i Korekcyjnej oraz Studium Pracy
Socjalnej przyjecha³o do stolicy, aby
lepiej poznaæ siê i przygotowaæ do
¿ycia w nowym mieœcie, na nowej
uczelni, z nowymi ludŸmi. Podczas
tych dni mieliœmy okazjê wspólnie
studiowaæ S³owo Bo¿e, œpiewaæ,
modliæ siê, rozmawiaæ o swoich
motywacjach i oczekiwaniach
zwi¹zanych ze studiowaniem
na ChAT.
Poniewa¿ wiêkszoœæ z nas by³a
zaanga¿owana w swoich rodzinnych
parafiach, dlatego te¿ bardzo istotne
okaza³y siê wskazówki zaproszonych
przez organizatorów goœci i studentów starszych lat, którzy zachêcali
nas do w³¹czenia siê w s³u¿bê.
Poznaliœmy dwie warszawskie

parafie: œw. Trójcy, o której opowiada³ jej proboszcz ks. W³odzimierz
Nast oraz Wniebowst¹pienia, której
historiê i dzia³alnoœæ przybli¿y³a nam
diakon Halina P³oszek.
Podczas naszego zgrupowania
spotkaliœmy siê z ks. bp. Janem
Szarkiem, który mówi³ o zadaniach
i odpowiedzialnoœci przysz³ych
pracowników naszego Koœcio³a.
Przedstawiono nam tak¿e now¹
dyrektor kancelarii Konsystorza,
pani¹ Ewê Œliwkê. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê ks. Waldemar
Preiss, (opiekun studentów), El¿bieta
Byrtek (pracownik biura Diakonii
Koœcio³a i Akademii), Joanna
Miko³ajczak (doktorantka w katedrze
Pracy Socjalnej), Wojciech Froelich
(pracownik diakonijny parafii œw.
Trójcy) oraz ks. Ireneusz Lukas,
który omówi³ plan spotkañ i imprez
organizowanych dla m³odzie¿y
i studentów. W wolnym czasie
zwiedziliœmy ogrody pa³acu
w Wilanowie, a jeden z wieczorów

zarezerwowany by³ na wyjœcie do
teatru „Kwadrat”.
Rekolekcje zakoñczyliœmy
w Konstancinie-Jeziornej, w Ewangelickim Oœrodku Diakonijnym
„Tabita”, gdzie ugoœci³ nas ks.
S³awomir Sikora. Tam obejrzeliœmy
archiwalny ju¿ film pt. „ Jest taka
Akademia”, którego bohaterami s¹
absolwenci i aktualni studenci ChAT.
Przy wspólnym grillu d³ugo jeszcze
dyskutowaliœmy i zastanawialiœmy
siê czy i jak stawimy czo³a naszym
studiom.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e by³ to bardzo
dobrze i po¿ytecznie zorganizowany
czas. Poznaliœmy trochê Warszawê
i wielu ciekawych ludzi, z którymi
przez najbli¿sze lata bêdziemy
spotykaæ siê i byæ mo¿e wspó³pracowaæ. Dziêki temu uniknê³am wielu
niepotrzebnych, stresuj¹cych
sytuacji, zwi¹zanych z zupe³nie
nowym miejscem.
Monika Bujok

Szkolenie dla Doradców 2°

J

ako wierz¹cy czêsto spotykamy
w swoim ¿yciu ludzi, którzy
zasypuj¹ nas trudnymi pytaniami.
Zwracaj¹ siê do nas, by otrzymaæ
prost¹, konkretn¹ odpowiedŸ. Pytaj¹
o sens swojego ¿ycia, o dowody na
istnienie Boga, nie radz¹ sobie z
problemem cierpienia. Jak¿e czêsto
s³yszymy s³owa: jak to mo¿liwe?,
dlaczego? Poniewa¿ brakuje nam
Bo¿ej m¹droœci w wielu problematycznych kwestiach, nie zawsze
jesteœmy w stanie zareagowaæ
odpowiednio do sytuacji, dlatego te¿
powsta³ pomys³ zorganizowania
specjalistycznych szkoleñ dla
doradców.

Spotkania te odbywaj¹ siê w Dziêgielowie (co dwa miesi¹ce przez ca³y
rok), rozpoczynaj¹ siê w pi¹tek
wieczorem, a koñcz¹ w niedzielne
popo³udnie. Program szkolenia
obejmuje m.in. tematykê z zakresu
poradnictwa, wiedzy biblijnej,
apologetycznej i psychologicznej. Do
udzia³u w prowadzeniu szkolenia
zosta³y zaproszone osoby duchowne
i œwieckie: teolodzy, lekarze, psycholodzy, dziennikarze, ewangeliœci i in.
Fachowe wyk³ady przeplatane s¹
æwiczeniami praktycznymi i dyskusjami. Jest tak¿e czas na dzielenie
siê w³asnym doœwiadczeniami s³u¿by
z osobami potrzebuj¹cymi pomocy
duchowej.
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Pierwsza sesja szkolenia poœwiêcona
by³a cierpieniu. Osoba Joba i jego
przyjació³, cierpienie w Biblii
i podejœcie do ludzi cierpi¹cych
w oparciu o klasyczne mechanizmy
psychologiczne - stanowi³y podstawê
tej sesji. Druga z kolei sesja by³a
przede wszystkim prób¹ odpowiedzi
na pytanie: Czy chrzeœcijanin mo¿e
¿yæ w stresie? A tak¿e: zaburzenia
osobowoœci, bariery komunikacyjne,
nakaz g³oszenia ewangelii na podst.
2 Tm 4,1-2.
Szkolenie jest czêœci¹ kszta³cenia
w ramach Zaocznej Szko³y Biblijnej
CME. W roku 2000 rozpoczê³o
je 40 osób.
Monika Bujok
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Musical Puzzle

N

asz œwiat podobny jest do
uk³adanki – takiej jak Puzzle –
trudno go zrozumieæ i dopasowaæ
wszystkie czêœci. Nasze dzieci
czêsto wychowuj¹ siê w warunkach biedy, g³odu, choroby alkoholowej, czy przemocy; same musz¹
stawiaæ czo³a samotnoœci, braku
bezpieczeñstwa, rozbiciu rodziny,
w której wyrastaj¹. Ich najwiêksza
potrzeba – potrzeba mi³oœci –
pozostaje niezaspokojona.
„Puzzle” to unikalne i bardzo
atrakcyjne przedstawienie skierowane w³aœnie do dzieci. Opowiada
ono o nadziei, mi³oœci Bo¿ej
i wielkim przyjacielu dzieci –
Jezusie Chrystusie. „Puzzle”
przeplatane s¹ piosenkami, okraszone œmiesznymi kolorowymi
rekwizytami i fantastyczn¹ choreografi¹. Opowiadaj¹ o Misi –
dziewczynce, która ma „bardzo z³y
dzieñ”. Pok³óci³a siê bowiem

z przyjació³mi i myœli, ¿e nikt jej nie
kocha ... dopóki ... nie znajduje
pud³a z zabawkami. Ogromna jak
cz³owiek latarka, lustro, samochodzik i kredki mówi¹ Misi coœ
bardzo wa¿nego. Swoje s³owa
ilustruj¹ elementami puzzli, które
uk³adaj¹ na wielkim ekranie. Jak
koñczy siê historia Misi i co
przedstawia u³o¿ony obrazek?
Musical wystawiony by³ w wielu
krajach (Polska – to 19. kraj
z kolei!). Tekst i muzyka zosta³y
napisane w kooperacji z australijsk¹ misj¹ wœród dzieci „Logosdoor”. W Polsce przedstawiany jest
przez trzy grupy: tzw. warszawsk¹,
pó³nocn¹ i po³udniow¹. Grupa
po³udniowa, która bezpoœrednio
wspó³pracuje z CME, to 10osobowy zespó³ pod nazw¹ „36
i pó³” z Bielska-Bia³ej. Spotyka siê
od 3 lat i zajmuje siê dram¹,
pantomim¹ i tañcem. Cz³onkowie

grupy to m³odzi œwiadomie
wierz¹cy chrzeœcijanie, zarówno
uczniowie, jak i osoby pracuj¹ce.
Celem dzia³alnoœci grupy jest
„g³oszenie ewangelii” korzystaj¹c
z przekazu jakim jest ruch, cia³o,
g³os i taniec. Forma przedstawienia
pozwala na dotarcie zarówno do
œrodowisk chrzeœcijañskich; parafii,
zborów, jaki i œwieckich, np. do
dzieci z przedszkoli, szkó³, œwietlic
œrodowiskowych, domów dziecka
i in.
W okresie od lipca 2000 do
stycznia 2001 grupa wystawi³a
spektakl „Puzzle” 27 razy, g³ównie
na po³udniu Polski (Dziegielów,
Wis³a, Gliwice, Bielsko-Bia³a,
¯ory) lecz tak¿e i w innych
miastach np.: Mr¹gowo, Olsztyn,
£ask, £ódŸ, Kutno, Warszawa,
Tomaszów Mazowiecki). Ogó³em
spektakl „Puzzle” ogl¹da³o 5
tysiêcy widzów.

Bezsenna noc

J

u¿ po raz trzeci m³odzi ludzie
mogli spêdziæ ca³¹ noc
z Wielkiej Soboty na Wielkanoc nie
gdzie indziej, jak w koœciele!
Spotkanie mia³o charakter ewangelizacyjny i podobnie jak rok
wczeœniej chcieliœmy dotrzeæ do
ludzi z ró¿nych grup i œrodowisk
spo³ecznych. Czarno-bia³e plakaty,
które zaprasza³y na pantomimê,
talk show, kwartet smyczkowy,
koncert Mate.o, nocny spacer
i jutrzniê m³odzie¿ow¹ wisia³y na
parafiach, w szko³ach i na s³upach
reklamowych w wielu miejscowoœciach Œl¹ska Cieszyñskiego.

W nocy koœció³ skoczowski
wype³ni³ siê po brzegi. 800 m³odych ludzi sta³o siê uczestnikami
konfrontacji w³asnych wyobra¿eñ
o Bogu i sensie œmierci Jezusa.
Zwiastuj¹cy S³owo Bo¿e ks.
Leszek Czy¿ mówi³ o tym, jak
wa¿ne jest wyznawanie grzechów,
przyznawanie siê do w³asnej
grzesznoœci i œwiadomoœæ Bo¿ego
przebaczenia. Wyrazem tego by³o
wypisanie na ma³ych karteczkach
rzeczy, które osobiœcie stanowi³y
przeszkodê w relacji z Bogiem.
PóŸniej kartki te zosta³y przyklejone do du¿ego drewnianego krzy¿a

jako publiczne, ale i bardzo
osobiste wyznanie m³odych. Du¿o
œpiewu, modlitwy, wideoprojekcja,
rozmowy, kubek gor¹cej herbaty
i radoœæ ze zmartwychwstania
Jezusa - to tylko niektóre z rzeczy,
które dzia³y siê w tê szczególn¹, bo
bezsenn¹ noc. OrzeŸwiaj¹cy spacer
do koœcio³a w B³adnicach, poetyckie sceny z historii wielkanocnej
przygotowane przez tamtejsz¹
m³odzie¿, jutrznia i œniadanie
wielkanocne zakoñczy³y to wspólne spotkanie.
BG
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Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej w Karpaczu

M

o¿emy ju¿ chyba bez ¿adnych w¹tpliwoœci napisaæ ¿e jak co roku na prze³omie lipca
i sierpnia nasz namiot staje
w Karpaczu, gdzie wspólnie
z Parafi¹ Ewangelicko-Augsbursk¹
Wang organizujemy Tydzieñ
Kultury Chrzeœcijañskiej. W tym
roku otrzymaliœmy tak¿e dofinansowanie z Urzêdu Miasta Karpacza. Impreza ma charakter otwarty
i adresowana jest zarówno do
dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych.
Nie tylko stadion miejski, na
którym sta³ namiot, by³ miejscem
prezentowania szeroko pojêtej
kultury chrzeœcijañskiej, ale tak¿e
parafia ewangelicka, koœcio³y
katolickie i galeria miejska.

Mieszkañcy Karpacza i turyœci nie
mogli przeoczyæ Tygodnia Kultury
Chrzeœcijañskiej. Nasza 10-osobowa
grupa rozwiesi³a banery i plakaty
w Karpaczu i okolicach. Na ulicach
rozdawa³a zaproszenia i ulotki
informacyjne.
Na koncertach goœciliœmy:
wokalistki - Beatê Bednarz
i Eleonorê Niemen, zespó³ Mate.O,
Jana Tomasza Adamusa i Marcina
Szelesta - muzyków organowych
oraz chór i orkiestrê dêt¹ z Wis³y.
Ka¿dy z nich przyci¹ga³ bardzo
ró¿n¹ publicznoœæ, a szeroki
wachlarz stylów muzycznych
powodowa³, ¿e ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Tydzieñ wzbogaci³

tak¿e Teatr Exodus 3.14 wystawiaj¹c przedstawienie „Mistycy
i narkomani”. Popo³udniami ks.
Grzegorz Giemza prowadzi³
spotkania, których frapuj¹ce tytu³y
mówi¹ same za siebie: „Czego nie
widaæ ze Œnie¿ki, czyli moje
wyobra¿enia o Bogu”, „Nieograniczona wolnoœæ, czyli gdzie mogê
siê schroniæ”, „Co gryzie p. Jana
Nowaka?”. Nie zapomnieliœmy
tak¿e o dzieciach. Codziennie rano,
od poniedzia³ku do soboty, prowadziliœmy spotkania, w których
uczestniczy³o po kilkadziesi¹t
dzieci.
Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê
tam znów za rok.
Pawe³ Go³uszko

Wyjazdy misyjne

W

yjazdy misyjne to ju¿ sta³y
punkt wpisany w harmonogram pracy Centrum Misji
i Ewangelizacji. Pomoc parafiom
w rozwijaniu pracy misyjnej,
rozwijanie pracy wœród dzieci
i m³odzie¿y, wsparcie w organizowaniu spotkañ dla parafian,
zacieœnianie przyjaŸni z ludŸmi
spotkanymi i poznanymi w czasie
comiesiêcznych wyjazdów oraz
wspólna spo³ecznoœæ to elementy
tych wyjazdów. W 2000 roku
wyjazdy skupi³y siê na trzech
miejscach: Karpacz i Cieplice,
Œwidnica i Jawor oraz Kutno.

Karpacz i Cieplice – w pierwszy
weekend miesi¹ca, mikrobus
z oœmioosobow¹ za³og¹ udawa³ siê
do Karpacza i Cieplic, aby tam,
zgodnie z za³o¿eniem wspomóc

miejscow¹ parafiê w jej pracy
misyjnej. Sta³ym punktem organizacyjnym w sobotê o 15.00 by³o
spotkanie w sanatorium Pneumatologii Dzieciêcej „Zarzecze”
w Karpaczu. Zajêcia najczêœciej
odbywa³y siê w 2 grupach wiekowych: I grupa – to dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, II grupa
– nastolatki. W spotkaniach bra³o
udzia³ 30 – 60 dzieci, w trakcie
których dzieci mog³y us³yszeæ
ewangeliê, uczestniczyæ we
wspólnym œpiewie, nauce wierszy
biblijnych, grach i zabawach.
Spotkania dla dzieci koñczy³y siê
niejednokrotnie ciekawymi
i cennymi rozmowami, tak¿e
z wychowawcami oraz z personelem sanatorium, dziêki którym
mieliœmy otwarte drzwi na kolejne
spotkania.
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PóŸnym popo³udniem (godz.
17.00) na parafii Wang odbywa³y
siê spotkania m³odzie¿owe,
w których chêtnie uczestniczy³a
tzw. m³odsza m³odzie¿ (przed
i zaraz po konfirmacji). Niedziela
by³a dniem, kiedy wspólnie uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie
w Karpaczu (œpiewanie pieœni,
œwiadectwa), b¹dŸ w Cieplicach,
gdzie tak¿e prowadzona by³a
szkó³ka niedzielna.
W okresie pasyjnym zosta³y
zorganizowanie Pasyjne Rekolekcje
dla dzieci i m³odzie¿y z parafii
Karpacz (uczestniczy³y w nich
równie¿ dzieci z filia³u Nowy
Koœció³) oraz Cieplice. W dniach
15 – 16 kwietnia dwudziestopiêcioosobowa grupa dzieci i m³odzie¿y
spotka³a siê w naszym oœrodku
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wypoczynkowym w Szklarskiej
Porêbie. Przy wspania³ej pogodzie,
rewelacyjnej atmosferze, wspólnie
przygotowywaliœmy siê na czas
Œwi¹t wielkanocnych. Has³em
spotkania by³ fragment biblijny:
„Jezus jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem”. Ca³e dwa dni poœwiêciliœmy
na wspólne studiowanie Pisma
Œwiêtego, naukê wersetów, œpiew,
gry, zabawy, zajêcia plastyczne,
a tak¿e wyjœcia na spacer oraz na
basen.

potrzeb i problemów. Im d³u¿ej
jeŸdziliœmy do tych parafii, tym
bardziej stawaliœmy siê czêœci¹
jednej spo³ecznoœci. Ekipy, które
udawa³y siê na Dolny Œl¹sk
stanowi³y raczej sta³y sk³ad.
Umo¿liwi³o to na tyle silne zintegrowanie siê, ¿e wszyscy mogli
o sobie mówiæ w kategorii „my”.
Wieczór stanowi³ tê czêœæ dnia,
kiedy mogliœmy prowadziæ rozmowy z ksiê¿mi, razem z nimi modliæ
siê i planowaæ.

Œwidnica i Jawor – w trzeci
weekend miesi¹ca misyjny mikrobus pokonywa³ podobn¹ trasê, tyle
¿e o 100 km krótsz¹. Tym razem 8
osób w sposób zgodny dzieli³o siê
na dwie czteroosobowe ekipy,
które równoczeœnie w tym samym
czasie prowadzi³y podobny program i w Œwidnicy i Jaworze. Tak
wiêc o godzinie 10.00 (w sobotê)
odbywa³y siê spotkania dla dzieci,
które zapraszane by³y listownie,
a znajomoœæ z nimi zosta³a zawarta
w trakcie letniej akcji obozu
misyjnego FILIP 1999 i 2000. Na
tych spotkaniach dzieci mog³y
pog³êbiæ swoj¹ znajomoœæ historii
biblijnych, ale równie¿ mog³y uczyæ
siê praktycznego zastosowania
prawd biblijnych w codziennym
¿yciu. Chêtnie uczestniczy³y
w naszych spotkaniach, zaprasza³y
kolegów i kole¿anki. Wiêkszoœæ
tych dzieci pochodzi z rodzin
patologicznych, gdzie wszelkie
przejawy okazywania im mi³oœci
i zainteresowania, nios¹ za sob¹
dowody wielkiego przywi¹zania
i oddania z ich strony. Wielkim
b³ogos³awieñstwem jest ogl¹danie
wszelkiego rodzaju zmian, jakie
zachodz¹ w ich zachowaniu.
Popo³udnie (godz. 15.00 – 16.00)
to czas na spotkanie z m³odzie¿¹,
gdzie wspólne studiowanie Bo¿ego
S³owa pozwala³o nam na coraz
lepsze poznawanie siebie, naszych

Niedziela by³ to czas aktywnego
uczestnictwa w nabo¿eñstwach
w Jaworze i Œwidnicy, ale równie¿
w filia³ach tych parafii: Bielawie,
Dzier¿oniowie oraz Boles³awcu.

Równie¿ w tych miejscach:
Œwidnicy oraz Jaworze odby³y siê
Wielkopostne Rekolekcje dla dzieci
i m³odzie¿y pod has³em: „Ja jestem
droga, prawda i ¿ycie”. Uczestniczy³y w nich wszystkie dzieci
i m³odzie¿ parafialna, jak i osoby
z poza.
Kutno - praca misyjna w tym
miejscu w samym œrodku Polski,
w naturalny sposób podzieli³a siê
na dwa etapy. Podzia³ ten zwi¹zany
by³ ze zmian¹ koncepcji oraz
prowadz¹cych. W pierwszym
etapie – od stycznia do czerwca pracowano g³ównie z dzieæmi.
Comiesiêcznie odbywa³y siê dwa
spotkania – jedno w sobotê oko³o
godziny 10.00, drugie w niedzielê
o 14.00. reszta czasu spêdzanego w
Kutnie pozwoli³a nam na wspólne
rozmowy zarówno
z przychodz¹cymi dzieæmi, jak
i z tamtejszym diakonem Marcinem
Pilchem. W tym okresie wyjazdy
misyjne organizowa³a grupa
studentów Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej z Warszawy.
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Drugi okres (od wrzeœnia do
czerwca) diametralnie ró¿ni³ siê od
pierwszej po³owy roku. W wyjazdy
misyjne zosta³a zaanga¿owana
m³odzie¿ z Cieszyna i okolic.
Równie¿ zmieni³a siê koncepcja
prowadzonej tam pracy. Od
wrzeœnia zosta³y w regularny
sposób wprowadzone spotkania dla
m³odzie¿y, któr¹ staraliœmy siê
zapraszaæ wychodz¹c na ulice
i rozdaj¹c wczeœniej przygotowane
zaproszenia. Dziêki pomocy Bo¿ej
uda³o nam siê zebraæ oœmioosobow¹ grupê m³odzie¿y, która regularnie spotyka³a siê z nami co miesi¹c.
Spotkania dla dzieci odbywa³y siê
nadal o tych samych porach.
Wspó³praca z tamtejszym diakonem uk³ada³a siê dobrze, dziêki
czemu wyjazdy do Kutna mog¹ byæ
równie¿ organizowanie w 2001
roku.

W wyjazdach uczestniczy³o wielu
m³odych ludzi (z Cieszyna
i okolic), którzy poœwiêcaj¹c swój
wolny czas i zdaj¹c sobie sprawê
z wielkiej odpowiedzialnoœci przed
Bogiem, dawali wyraz chêci
s³u¿eniu Bogu w ten sposób.
Ka¿dy taki wyjazd budowa³
i zacieœnia³ nie tylko relacje na
p³aszczyŸnie CME – Karpacz,
Œwidnica czy Jawor, ale równie¿
pozwala³ na powstanie wspania³ych
relacji i spo³ecznoœci wœród ekip,
które podró¿owa³y do tych miejsc.
Mo¿emy mówiæ o wielkim Bo¿ym
dzia³aniu i b³ogos³awieñstwie.

Lucyna Kajfosz
Pawe³ Fober
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Statystyka
Uczestnicy szkoleń, obozów, grup biblijnych prowadzonych
i organizowanych przez CME w 2000 roku
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Wolontariusze CME w roku 2000
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Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Duszpasterstwo wśród Kobiet
Duszpasterstwo wśród Dzieci
Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
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Razem 867 osób

Kontakt:
Centrum Misji i Ewangelizacji
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej
43-445 Dziêgielów 15
tel. /faks: (033) 852 97 81
e-mail: cme@cme.org.pl
http://www.cme.org.pl
Bank Œl¹ski SA w Katowicach
Oddzia³ w Cieszynie
nr konta:
10501083-105527154

Raport roczny 2000

