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Wizja kontra widmo
Te dwa s³owa najlepiej okreœlaj¹
to, co dzia³o siê w roku 2001
w Centrum Misji i Ewangelizacji.
Realizowane plany i trudna sytuacja, nowe przedsiêwziêcia i niezbyt dobra atmosfera wokó³, nadchodz¹ca recesja – widmo braku
œrodków i przekonanie o Bo¿ym
powo³aniu – wizja pracy. A jednak Bóg jest wierny i mogliœmy
tego doœwiadczaæ.
Rok 2001 nie by³ tylko rokiem
spraw finansowych. Przede
wszystkim by³ rokiem realizacji
wizji pomimo widma problemów.
Obok tradycyjnych imprez, spotkañ, obozów, Tygodni Ewangelizacyjnych, przebiega³ on pod
trzema has³ami:
Szkolenia - W roku 2001 bra³o
w nich udzia³ 252 osób. By³y to
szkolenia w ró¿nych dziedzinach
przydatnych w pracy parafialnej
z dzieæmi, m³odzie¿¹ i innymi
grupami: Szko³a Biblijna; zaoczna, dzienna, Szkolenie Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych, Kurs
Liderów M³odzie¿owych, Szko-

lenie Doradców, Przygotowania
do Godzin Biblijnych i Korespondencyjny Kurs Biblijny. Ten kierunek dzia³añ jest bardzo istotny,
gdy¿ jest przygotowaniem do
tego, co sta³o siê drugim has³em
roku, czyli wolontariatu.
Wolontariat - To oko³o 850 ochotników (nie sposób policzyæ dok³adnie) chêtnie, aczkolwiek sporadycznie pomagaj¹cych w dzia³aniach misyjnych. Ci wszyscy
odpowiedzieli na potrzebê wykonywania wielu prac – wiêkszych
i mniejszych, które pojawia³y siê
w trakcie akcji. Ochotnicy to osoby pomagaj¹ce w danym przedsiêwziêciu masowo. Druga grupa
wspó³pracowników to wolontariusze. Wolontariusze to osoby
maj¹ce okreœlone zadania do wykonania przez ca³y rok. Mniejsze
i wiêksze zadania, za które s¹
w pe³ni odpowiedzialni i rozliczani z ich wykonania. Wolontariusze to osoby stale wspó³pracuj¹ce z CME – w roku 2001 by³o ich
83. Bez jednych i drugich nasza
s³u¿ba by³aby niemo¿liwa.
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Po trzecie rok 2001 by³ rokiem
koñczenia. Od roku 1997 przygotowywaliœmy nowe projekty
ewangelizacyjne, zbieraliœmy
materia³y i doœwiadczenia. Nowe
pomys³y koñczy³y siê sukcesem
lub pora¿k¹. Pomagaliœmy parafiom, ale te¿ zawodziliœmy. By³a
to dla nas szko³a s³u¿by. Teraz
chcemy rozwin¹æ projekt: „Strategia dla rozwoju parafii”, który
ma byæ mottem roku 2002. Zanim
jednak przyjdzie nam przedstawiæ
jego realizacjê w przysz³orocznym Raporcie, oddajemy do r¹k
Raport 2001 z dzia³alnoœci Centrum Misji i Ewangelizacji.
Jesteœmy Bogu wdziêczni za Jego
wiernoœæ i przekonanie, ¿e je¿eli
jest taka wola Bo¿a, aby praca
misyjna i ewangelizacyjna prowadzona przez Centrum rozwija³a
siê, to Bóg poruszy serca wielu
ludzi, aby wspierali j¹ swoimi
modlitwami, zaanga¿owaniem
i finansami.
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Stanisław Czyż

Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
Duszpasterstwo, tak jak w latach
ubieg³ych, zajmowa³o siê prowadzeniem godzin biblijnych i domowych grup biblijnych. W roku
2001 obchodziliœmy jubileusz 50lecia prowadzenia godzin biblijnych. Dok³adnie 18 sierpnia 1951r.
rozpoczê³y siê regularne spotkania
przygotowawcze do godzin biblijnych w Dziêgielowie. Dlatego te¿
w czasie naszego spotkania 18
sierpnia 2001r. dziêkowaliœmy
Bogu w modlitwach za prowadzenie i b³ogos³awieñstwo w tej s³u¿bie. Pocz¹tki tej s³u¿by i jej szybki rozwój w diecezji cieszyñskiej
przedstawi³ ks. Tomasz Bruel1.
W 2001 roku zaanga¿owanych
w tej s³u¿bie by³o 54 braci ewangelistów. Do s³u¿by w godzinach
biblijnych zg³osi³o siê piêciu nowych braci, którzy s¹ s³uchaczami Zaocznej Szko³y Biblijnej.

Godziny biblijne
Godziny biblijne odbywa³y siê na
terenie diecezji cieszyñskiej
i katowickiej: B¹ków, Bia³a, Cieszyn, Cisownica, Dêbowiec, Drogomyœl, Goleszów, Leszna Górna, Koniaków, Krostoszowice,
Pszczyna, Salmopol, Skoczów,
Ustroñ, Ustroñ Polana, Wis³a
Centrum, Wis³a Czarne, Wis³a Jarzêbata, Wis³a Kamienny, Wis³a
Malinka, Wis³a Mróskow, Wis³a
Skolnity. Na tych spotkaniach
rozwa¿ane by³o S³owo Bo¿e
w oparciu o list œw. Jakuba i Dzieje Apostolskie.
Rozwa¿aj¹c wszystkie napomnienia i ostrze¿enia zawarte w liœcie
Jakuba zwracaliœmy uwagê na bycie wykonawcami S³owa. Zgodnie
ze s³owami z Jk.1,22: A b¹dŸcie
wykonawcami S³owa, a nie tylko

s³uchaczami, oszukuj¹cymi samych siebie. W niektórych parafiach godziny biblijne prowadzili
tak¿e miejscowi ksiê¿a.
Godziny biblijne prowadzone
przez Zespó³ Misyjny z Wis³y
urozmaicone by³y muzyk¹ i pieœni¹ chóru.
W godzinach biblijnych uczestniczy³o od 5 - 30 osób.

Przygotowania do godzin
biblijnych
Przygotowania do godzin biblijnych tradycyjnie odbywa³y siê dwa
razy w miesi¹cu, w ka¿d¹ pierwsz¹
i trzeci¹ sobotê miesi¹ca w Centrum
Misji i Ewangelizacji w DziêgieIowie. Na spotkaniach tych omawiane by³y tematy na godziny biblijne. Harmonogram tych spotkañ
opracowywany jest z wyprzedzeniem na okres szeœciu miesiêcy.
Wyk³ad S³owa na tych przygotowaniach prowadz¹ bracia ewangeliœci
i ksiê¿a.

Odwiedziny domowe
Niesienie pociechy ludziom chorym, starym i samotnym – to
g³ówny cel odwiedzin, które po³¹czone s¹ zawsze z rozwa¿aniem S³owa Bo¿ego i modlitw¹.
Tak, jak w latach ubieg³ych odwiedziny odbywa³y siê w miarê
otrzymywanych informacji
o chorych przebywaj¹cych
w domu lub w szpitalu.

Dni skupienia
Tradycyjnie ju¿ Duszpasterstwo
Godzin Biblijnych organizuje dwa
razy do roku Dni Skupienia dla
wszystkich pracowników misyjnych i osób zainteresowanych t¹
s³u¿b¹. W roku 2001 odby³y siê:
Wiosenne Dni Skupienia - 31 marca i 1 kwietnia oraz Jesienne Dni
Skupienia 27 i 28 paŸdziernika.
W Dniach bra³o udzia³ oko³o 80 s³uchaczy.

Zespół misyjny
Domowe grupy biblijne
Domowe grupy biblijne zajmuj¹
siê czytaniem i studiowanie S³owa Bo¿ego oraz jego praktycznym
zastosowaniem w codziennym
¿yciu. Takie grupy prowadzone
by³y w Cieszynie, Goleszowie,
Ustroniu, Wiœle, Wiœle Czarnem,
Wiœle Malince, najczêœciej raz
w tygodniu. Tematy tych spotkañ
przygotowuj¹ sami ich uczestnicy.
Domowe grupy biblijne licz¹ od
5 - 20 osób. W uroczystych spotkaniach na zakoñczenie roku by³o
od 50 do 100 osób.
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W ramach dzia³alnoœci Duszpasterstwa s³u¿y te¿ Zespó³ Misyjny, w sk³ad którego wchodzi orkiestra dêta i chór. Zespó³ s³u¿y
na godzinach biblijnych, ewangelizacjach parafialnych i innych
uroczystoœciach koœcielnych.
Cz³onkowie zespo³u to cz³onkowie parafii wiœlañskich.

Rada Braci
W roku 2001 dobieg³a koñca kadencja Rady Braci Ewangelistów,
która kieruje prac¹ Duszpasterstwa. Na kolejne piêæ lat zosta³a

R
wybrana nowa (Stanis³aw Czy¿,
Andrzej Cieœlar, Pawe³ Czernek,
Jerzy Marcol, Maciej Oczkowski,
Jan Œliwka, Jan Plinta, Micha³
Procner.). Rada Braci przygotowuje plany godzin biblijnych, organizuje przygotowania i Dni
Skupienia oraz przygotowuje tematy do ka¿dej prowadzonej
przez Duszpasterstwo s³u¿by.
W oparciu o Dzieje Apostolskie
naszym ¿yczeniem jest aby bracia ewangeliœci, jak i uczestnicy
godzin biblijnych byli œwiadkami
zgodnie z poleceniem naszego
Pana Jezusa Chrystusa: Ale weŸmiecie moc Ducha Œwiêtego, kiedy zst¹pi na was, i bêdziecie mi
œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej
Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce
ziemi (Dz 1,8).
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Sylwia Pszczółka

Duszpasterstwo wśród
Dzieci
W roku 2001 dzia³alnoœæ Duszpasterstwa wœród Dzieci, skierowana by³a zarówno w stronê dzieci, jak i nauczycieli, którzy s³u¿¹ im
w Koœciele. W ró¿nych miejscach Polski odbywa³y siê obozy dla
dzieci, szkolenia i konferencje dla nauczycieli, a tak¿e wystêpy
amatorskiego zespo³u teatralnego z musicalem „Puzzle”.
W naszej s³u¿bie odczuwaliœmy Bo¿e b³ogos³awieñstwo.

Styczeń
Ten miesi¹c wype³niony by³ przygotowaniami do Zimowej Konferencji dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych oraz przygotowaniem programu na zimowisko w Istebnej prowadzone wspólnie
z Misyjnym Duszpasterstwem M³odych. Zimowisko dla dzieci
z Diecezji warszawskiej odby³o siê w Istebnej, od 27 stycznia do
4 lutego. Bra³o w nim udzia³ ponad 30 dzieci. Na zimowisku rozwa¿aliœmy temat mi³oœci Bo¿ej i wspólnie zastanawialiœmy siê
w jaki sposób mo¿e ona byæ widoczna w ¿yciu ka¿dego z nas.
Oprócz tego by³ czas na zabawy i gry na œniegu, wieczorne spo³ecznoœci i œpiew.

Luty
Od 4 do 10 lutego w Jaworniku odby³a siê Zimowa Konferencja
dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych. Ponad 80 uczestników bra³o
udzia³ w wyk³adach przygotowuj¹cych do konkretnej pracy z dzieæmi, a tak¿e tych, które mia³y na celu budowanie wiary i pog³êbienie wiedzy biblijnej. Ze swoimi ciekawymi pomys³ami do pracy
wœród dzieci, przyjecha³a, pracuj¹ca w Berlinie, Amerykanka Karen Heimsoth. W prowadzeniu spo³ecznoœci pomagali nasi drodzy
przyjaciele pracuj¹cy w Polsce, równie¿ Amerykanie, Jon i Julie
Muhly.
14 lutego wspólnie z wolontariuszami z Ustronia prowadziliœmy
spotkanie dla dzieci w Wiœle Malince. Nowa lekcja biblijna, przedstawienie z udzia³em mapetów, œpiew i prace plastyczne sprawi³y
dzieciom du¿o radoœci.
Luty by³ tak¿e czasem pracy nad przygotowaniem materia³ów wielkanocnych.

Marzec
W marcu kontynuowaliœmy pracê nad materia³ami wielkanocnymi
i przygotowywaliœmy siê wspólnie ze studentami Szko³y Biblijnej
do prowadzenia w ró¿nych parafiach rekolekcji pasyjnych.
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Tematem rekolekcji wielkanocnych by³: Jezus Chrystus jako najwy¿szy Prorok, Kap³an i Król.
13-14 marca prowadziliœmy rekolekcje w Miko³owie. Uczestniczy³o w nich oko³o 25 dzieci.
W Wo³czynie 24 marca spotkaliœmy siê na rekolekcjach z oko³o
50 dzieæmi. Po po³udniu prowadziliœmy spotkanie dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych.
W niedzielne przedpo³udnie prowadzi³yœmy szkó³ki w Wo³czynie
(oko³o 15 dzieci) i Kluczborku
(oko³o 10 dzieci), a tak¿e uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie
w Wo³czynie.
Ju¿ nastêpnego dnia, po powrocie z Wo³czyna, rozpoczêliœmy
trzydniowy cykl spotkañ rekolekcyjnych dla dzieci i nastolatków
w parafii skoczowskiej. W dniach
26-28 marca, w dwóch grupach
zajêciowych wziê³o udzia³ ponad
160 osób.

Kwiecień
W tym miesi¹cu najwiêcej czasu
przeznaczyliœmy na prowadzenie
rekolekcji pasyjnych.
Od 2 do 4 kwietnia prowadziliœmy je w Tychach. Najpierw
uczestniczyliœmy wszyscy w nabo¿eñstwie, a póŸniej w salce parafialnej kontynuowaliœmy zajêcia dla grupy oko³o 30 dzieci.
W nastêpnych dwóch dniach –
5 i 6 kwietnia – prowadziliœmy rekolekcje w Zabrzu w dwóch grupach wiekowych: starszej i m³odszej (oko³o 30 dzieci).
Nastêpnego dnia – 7 kwietnia
byliœmy ju¿ w Szklarskiej Porêbie, gdzie przez dwa dni prowadziliœmy rekolekcje dla dzieci
i nastolatków z parafii w Karpaczu i Jeleniej Górze - Cieplicach.
(Oko³o 28 uczestników.)
W dniach 9-10 kwietnia w godzinach przedpo³udniowych prowadzi³yœmy rekolekcje w dwóch
grupach wiekowych, w Ustroniu
Polanie (oko³o 50 dzieci ze szkó³
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podstawowych i 36 z gimnazjów)
oraz w Ustroniu Centrum (w sumie ponad 230 dzieci).
W godzinach popo³udniowych,
równie¿ 9 i 10 kwietnia udaliœmy
siê do Orzesza, gdzie spotykaliœmy siê z grup¹ oko³o 45 dzieci.
W œrodê 11 kwietnia ca³y dzieñ
spêdziliœmy na rekolekcjach
w Drogomyœlu, gdzie w godzinach przedpo³udniowych prowadziliœmy zajêcia z oko³o 70 nastolatkami z gimnazjum, a po po³udniu z oko³o 100 dzieæmi ze szko³y podstawowej.

Maj
Prawie ca³y miesi¹c przygotowywaliœmy obszerne materia³y do
pracy z dzieæmi w czasie nadchodz¹cych wakacji. Tematem wakacji by³a „Bo¿a Zbroja”. Zawiera
on 8 ró¿nych lekcji biblijnych na
temat poszczególnych czêœci Bo¿ej zbroi, któr¹ opisuje w swoim
liœcie do Efezjan aposto³ Pawe³.
Ponadto w jego sk³ad wchodz¹
scenki, gry, ³amig³ówki, zajêcia
praktyczne oraz materia³y do
przestudiowania przez nauczyciela na temat fragmentu mówi¹cego o Bo¿ej zbroi.

Czerwiec
W po³owie czerwca uda³o nam siê
zorganizowaæ szkolenie dla aktorów - amatorów, bior¹cych udzia³
w musicalu „Puzzle”. M³odzi ludzie pracuj¹cy z dzieæmi – nasi
wolontariusze, w³¹czyli siê w ten
niecodzienny projekt.
„Puzzle” to przedstawienie muzyczne o miêdzynarodowym charakterze, którego celem jest przybli¿enie nauki Pana Jezusa dzieciom. Zosta³o opracowane w 1999
roku przez Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Grahama,
a udostêpnione zainteresowanym
koœcio³om i zborom w Polsce
w roku 2000.
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Po trzech dniach intensywnych
prób (od 14 do 16 czerwca) grupa by³a ju¿ gotowa do zaprezentowania swoich umiejêtnoœci
w niedzielê 17 czerwca. Wtedy
te¿ w Ustroniu Centrum, na uroczystym nabo¿eñstwie z okazji
zakoñczenia roku szkolnego wystawiliœmy „Puzzle”. By³ to dla
nas „chrzest bojowy”, który jeszcze bardziej zachêci³ nas do kolejnych prób i wystêpów.
W ostatnich dwóch tygodniach
czerwca nasze przygotowania
skupi³y siê wokó³ Tygodnia
Ewangelizacyjnego w Dziêgielowie. Od 25 do 30 czerwca z grup¹
oko³o 30 wolontariuszy przygotowaliœmy wszystkie potrzebne
pomoce do lekcji biblijnych, prac
plastycznych, opracowaliœmy tak¿e pod wzglêdem muzycznym
ewangelizacje dla dzieci.
W tym samym czasie piêciu wolontariuszy z naszego Duszpasterstwa pojecha³o na Mazury do Sorkwit, by pomóc w prowadzeniu
obozu dla dzieci z Diecezji mazurskiej. W obozie bra³o udzia³
oko³o 60 dzieci. Ka¿dego dnia by³
czas na wspólne spotkania
w miejscowym koœció³ku, zabawy, p³ywanie w pobliskim jeziorze, wieczorne spotkania przy
ognisku. W czasie obozu dzieci
dowiedzia³y siê wiele na temat
Bo¿ej zbroi, a podczas praktycznych zajêæ próbowa³y j¹ „zak³adaæ i nosiæ”.
W dniach od 23 do 29 czerwca
w okolicach Kalisza, na Sza³e, odbywa³ siê obóz letni dla dzieci
z parafii Kaliskiej i Turku. Ponad
60 dzieci i 20 opiekunów rozbi³o
swoje namioty nad jeziorem,
gdzie spêdzili tydzieñ pe³en przygód i niespodzianek.

Lipiec
Od 1 do 8 lipca przy pomocy oko³o
100 wolontariuszy prowadziliœmy
popo³udniowe ewangelizacje dla
dzieci w ramach Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dziêgielowie.

R
W ramach dopo³udniowych zajêæ
wyœwietlaliœmy filmy dla dzieci.
Tematem ewangelizacji by³a Bo¿a
zbroja. Zajêcia odbywa³y siê
w trzech namiotach, w ró¿nych
grupach wiekowych: dzieci
przedszkolne, szkolne i nastolatki. W sumie ka¿dego dnia w zajêciach uczestniczy³o oko³o 600
dzieci i nastolatków.
Po ka¿dej ewangelizacji odbywa³y siê odprawy dla prowadz¹cych
i opiekunów, gdzie mogliœmy
dzieliæ siê wra¿eniami z danego
dnia, modliæ siê razem i omawiaæ
plany dotycz¹ce nastêpnego spotkania.
W czasie kilku dni przerwy przeprowadziliœmy siê z Dziêgielowa
do Jawornika i przygotowywaliœmy siê do nastêpnej akcji: Letniego Szkolenia dla Nauczycieli
Szkó³ek Niedzielnych. W dniach
12-26 lipca ponad 50 osób uczestniczy³o w szkoleniu, w trzech grupach zaawansowania.
Dla jednych by³ to ostatni etap
szkolenia, inni pojawili siê tam po
raz pierwszy.
Spêdziliœmy dwa tygodnie w rodzinnej atmosferze nauki, pracy,
ale i wspólnego odpoczynku
w piêknej górskiej okolicy. Codziennie spotykaliœmy siê na
wspólnych wyk³adach, gdzie zastanawialiœmy siê jakie cechy powinien posiadaæ nauczyciel pracuj¹cy z dzieæmi. Omawialiœmy
przyk³ad Pana Jezusa jako doskona³ego nauczyciela. Wiele te¿ zainteresowania wzbudzi³y wyk³ady ks. A. Pod¿orskiego, podczas
których studiowaliœmy Objawienie Jana.
Mieliœmy okazjê dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej na temat psychologii dziecka, a tak¿e pracy
z dzieæmi w Domach Dziecka.
Dziêki filmom wideo podró¿owaliœmy z misjonarzami, którzy pracuj¹ w ró¿nych stronach œwiata
i odwiedziliœmy ludzi, do których
staraj¹ siê dotrzeæ z ewangeli¹.
W poszczególnych grupach zaawansowania zdobywaliœmy
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praktyczn¹ wiedzê na temat pracy z dzieæmi.
Szkolenie zakoñczone zosta³o pisemnym i ustnym egzaminem
sprawdzaj¹cym zdobyt¹ wiedzê.

Sierpień
W pierwszych dnia sierpnia grupa wystawiaj¹ca „Puzzle” uda³a
siê do Turku, Kutna i Jawora, by
zaprezentowaæ je dzieciom w tych
trzech miejscowoœciach, w ramach obozu misyjnego „Filip”.
A 4 sierpnia przyby³a do Polski
grupa 25 Amerykanów ze stanu
Oregon. Reprezentowali oni ró¿ne zbory z Luterañskiego Koœcio³a Synodu Oregon. Grupa podró¿owa³a przez dwa tygodnie po
ca³ej Polsce i dawa³a koncerty
muzyczne na dzwonkach i organach w ró¿nych parafiach naszego koœcio³a.
W dniach od 7 do 11 sierpnia pomagaliœmy w prowadzeniu obozu dla dzieci i nastolatków w Wiœle Czarnym. Codziennie prowadziliœmy lekcje biblijne i inne ciekawe zajêcia. Tak¿e przez kilka
dni w obozie tym uczestniczyli
Amerykanie. Prowadzili zajêcia
plastyczne i muzyczne. Dzieci
mia³y okazjê nauczyæ siê ró¿nych
nowych technik plastycznych, jak
równie¿ poznaæ tajniki gry na flecie i rêcznych dzwonkach.
Zaraz po obozie 12 sierpnia razem
z jedn¹ z wolontariuszek naszego Duszpasterstwa uda³yœmy siê
do Czech, gdzie zosta³yœmy zaproszone do wspó³pracy przy prowadzeniu obozu dla 40 dzieci
z polskiej parafii w Czeskim Cieszynie. Obóz odbywa³ siê w przepiêknej okolicy gór Beskidów,
w Tyrze. Spêdzi³yœmy tam wspania³y tydzieñ zajêæ z dzieæmi, które bardzo ¿ywo reagowa³y na
ewangeliê. ¯ywy œpiew dzieci,
ciekawe zajêcia sportowe, zabawy, wieczory przy ogniskach,
pozwoli³y wynieœæ nam z tego
obozu wiele nowych doœwiad-
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czeñ, które zabra³yœmy ze sob¹
do kraju.
Grupa wystawiaj¹ca „Puzzle” 17
sierpnia da³a dwa wystêpy: w Gliwicach i w Czechach – dla dzieci
z obozu w Tyrze.
Po powrocie do Dziêgielowa zabra³yœmy siê do porz¹dkowania
materia³ów wykorzystywanych
w czasie wakacji i we wrzeœniu
uda³yœmy siê na urlop.

Październik
Pe³ne nowych si³ wróci³yœmy do
pracy. Rozpocz¹³ siê okres przygotowywania materia³ów na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Nasz¹
radoœci¹ by³ fakt, ¿e do³¹czy³y do
nas dwie wolontariuszki – Ania
i Renia, które w tym roku szkolnym postanowi³y pomagaæ nam
w pracy. Ich pomoc okaza³a siê
bardzo potrzebna. Dziêki temu
mog³yœmy wczeœniej oddaæ do
r¹k nauczycieli Pakiet œwi¹teczny (materia³y metodyczne do pracy z dzieæmi).
W paŸdzierniku jeŸdzi³yœmy te¿ do
ró¿nych diecezji i prowadzi³yœmy
konferencje regionalne dla pracowników szkó³ek niedzielnych.
Spotka³yœmy siê tak¿e z przedstawicielami szkó³ki w Krakowie,
a póŸniej 10 paŸdziernika w Jaworniku odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami szkó³ek niedzielnych diecezji cieszyñskiej.
Na spotkaniu tym podzieliliœmy
siê planami i projektami, które
mamy nadziejê zrealizowaæ
w roku 2002.
21 paŸdziernika udaliœmy siê kolejny raz do Krakowa, gdzie
uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie
oraz szkó³ce niedzielnej dla dzieci z Krakowa i Pszczyny. Po
szkó³ce w koœciele wystawione
zosta³y „Puzzle”, które bardzo
serdecznie zosta³y przyjête przez
wszystkich ogl¹daj¹cych.
Prosto z Krakowa pojecha³yœmy
do Warszawy, gdzie jeszcze tego
samego dnia spotka³yœmy siê
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z kilkoma studentkami i studentami ChAT, którzy wczeœniej brali udzia³ w naszych szkoleniach.
Nastêpnego dnia – 22 paŸdziernika, wczeœnie rano, wyjecha³yœmy w stronê Mazur. W godzinach po³udniowych dotar³yœmy
do Mr¹gowa, gdzie odbywa³a siê
konferencja ksiê¿y Diecezji mazurskiej. Mia³yœmy mo¿liwoœæ
przybli¿enia ksiê¿om specyfiki
naszej pracy oraz podzielenia siê
planami zwi¹zanymi ze zorganizowaniem obozu dla dzieci mazurskich w Wiœle Jaworniku
w wakacje letnie 2002. Kolejne
dni spêdzone na Mazurach up³ynê³y nam pod znakiem spotkañ
z dzieæmi w parafii mr¹gowskiej,
a tak¿e odwiedzenia tych dzieci,
które uczestniczy³y ju¿ w naszych
obozach. Naszym zadaniem by³o
zrobienie dokumentacji zdjêciowej i filmowej Mazur, a tak¿e sfilmowanie i sfotografowanie dzieci, które spotka³yœmy i z którymi
rozmawia³yœmy. Chcia³yœmy zaprezentowaæ projekt na spotkaniach w innych czêœciach kraju,
by dzieci z mazurskich, bardzo
biednych ewangelickich rodzin,
mog³y przyjechaæ na obóz do
Wis³y Jawornika. Projekt ten zosta³ nazwany, jako akcja charytatywna, „Daj dzieciom nadziejê”.
25 paŸdziernika wyjecha³yœmy
z Mazur i uda³yœmy siê do Turku,
by odwiedziæ dwie osoby prowadz¹ce tam pracê wœród dzieci.
W rozmowach mog³yœmy lepiej
zapoznaæ siê ze specyfik¹ wykonywanej przez nich pracy oraz
z problemami, z jakimi siê spotykaj¹. 26 paŸdziernika grupa wolontariuszy uda³a siê z przedstawieniem „Puzzle” do Jawora,
gdzie w miejscowym teatrze da³a
dwa przedstawienia dla szkó³
i przedszkoli.
27 paŸdziernika uda³yœmy siê do
£odzi, gdzie odbywa³a siê Regionalna Konferencja dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych Diecezji
warszawskiej. Na spotkaniu omawialiœmy temat „Rangersi dla
Chrystusa”, dziêki któremu zasta-
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nawialiœmy siê, jak powinien postêpowaæ i jakie cechy powinien
posiadaæ ¿o³nierz Pana Jezusa.
Uczestnicy zapoznali siê tak¿e
z materia³ami œwi¹tecznymi, a na
koniec spotkania by³ czas na trochê praktycznych rzeczy, czyli
szycie mapetów. W niedzielê 28
paŸdziernika uczestniczy³yœmy
w nabo¿eñstwie i prowadzi³yœmy
szkó³kê niedzieln¹.

Listopad
Na pocz¹tku miesi¹ca rozprowadzaliœmy wœród zainteresowanych
pakiet z materia³ami na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Pakiet zawiera³
œwi¹teczne lekcje biblijne, przedstawienia i scenki, a tak¿e ciekawostki dotycz¹ce œwi¹t i pomys³y
plastyczne.
16 i 17 listopada wraz z 8 wolontariuszkami spotka³yœmy siê
w Dziêgielowie, by spêdziæ ten
czas na robieniu kartek œwi¹tecznych. Uda³o nam siê wykonaæ
oko³o 140 kartek, które postanowi³yœmy rozprowadziæ na Adwentowej konferencji dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych,
a uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹dze przeznaczyæ na charytatywny cel: „Daj dzieciom nadziejê”.
23 listopada uda³yœmy siê do
Szczecina. Odbywa³a siê tam
dwudniowa Regionalna Konferencja dla Nauczycieli Szkó³ek
Niedzielnych Diecezji wroc³awskiej. Konferencja zgromadzi³a
oko³o 20 osób, które zastanawia³y siê nad tym, jak lepiej s³u¿yæ
Bogu. Nauczyciele zaznajomili
siê równie¿ ze œwi¹tecznymi materia³ami. W niedzielê 25 listopada wziêliœmy udzia³ w nabo¿eñstwie i prowadzi³yœmy szkó³kê
niedzieln¹.

Grudzień
W dniach od 30 listopada do
2 grudnia w Wiœle Jaworniku odby³a siê Adwentowa Konferencja
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dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych. W czasie Konferencji s³uchaliœmy wyk³adu ks. A. Pod¿orskiego na temat „Proroctw biblijnych a obecnych wydarzeñ
w œwiecie”. Ksi¹dz Adam podzieli³ siê tak¿e swoim spojrzeniem na
temat filmu „Proroctwa Millenium”, który wczeœniej obejrzeliœmy. W kolejnym dniu s³uchaliœmy wyk³adów na temat owocu
Ducha, a tak¿e wyk³adu Tima
Hinrichsa o powo³aniu do s³u¿by.
Przedstawiliœmy tak¿e wszystkim
uczestnikom projekt „Daj dzieciom nadziejê”, który zamierzamy zrealizowaæ w 2002 roku.
Jego celem jest zorganizowanie,
przy wsparciu finansowym osób
zainteresowanych, dwutygodniowego obozu letniego w Wiœle Jaworniku dla 100 dzieci z najbiedniejszych rodzin mazurskich naszego koœcio³a. W sobotni wieczór wszyscy razem przyst¹piliœmy do Sto³u Pañskiego, a póŸniej wys³uchaliœmy koncertu adwentowego w wykonaniu naszych wolontariuszy - kwartetu
smyczkowego z Krakowa. W niedzielne przedpo³udnie uczestniczyliœmy w pierwszym nabo¿eñstwie adwentowym w parafii jawornickiej.
8 grudnia uda³yœmy siê do parafii
w Istebnej, gdzie prowadzi³yœmy
spotkania adwentowe dla dzieci
i doros³ych. Po spotkaniach
uczestniczy³yœmy w nabo¿eñstwie adwentowym.
Kolejne dni grudnia up³ynê³y nam
na wys³aniu œwi¹tecznej korespondencji do wszystkich uczestników szkoleñ, absolwentów, do
ksiê¿y i katechetów oraz do
wszystkich w kraju i za granic¹,
którzy w jakikolwiek sposób
wspieraj¹ nasz¹ pracê.
22 grudnia na zaproszenie Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego z Gliwic, wyst¹piliœmy w tamtejszym
zborze na œwi¹tecznym spotkaniu z przedstawieniem „Puzzle”,
które zgromadzi³o 400 dzieci ze
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zboru, a tak¿e dzieci zaproszone
z ulicy.
Jesteœmy Panu Bogu bardzo
wdziêczni za Jego opiekê i prowadzenie w roku 2001, za wszystkie zrealizowane projekty, za nowych uczestników szkoleñ, za
dzieci, które wziê³y udzia³ w obozach, ewangelizacjach, za wolontariuszy, którzy poœwiêcaj¹c swoje si³y i czas, z zapa³em w³¹czyli
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siê w akcje organizowane przez
nasze Duszpasterstwo.
Z nadziej¹ i zaufaniem pragniemy wejœæ w kolejny rok, pamiêtaj¹c o s³owach Pana: Albowiem
Ja wiem, jakie myœli mam o was
–mówi Pan – myœli o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotowaæ wam
przysz³oœæ i natchn¹æ nadziej¹
(Jr 29,11).

Musical „Puzzle”
„Puzzle” to muzyczne przedstawienie skierowane g³ównie 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.
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 ju¿
przez cztery grupy. Na po³udniu
Polski s¹ dwie takie grupy, jedna
z nich bezpoœrednio wspó³pracuje z CME. Tworz¹ j¹ g³ównie studenci i kilka osób ucz¹cych siê
w szko³ach œrednich – 11 osób.
Celem dzia³alnoœci grupy jest
mówienie innym o Jezusie. Forma przedstawienia pozwala na
dotarcie zarówno do œrodowisk
chrzeœcijañskich; parafii, zborów,

jak i œwieckich, np. do dzieci
z przedszkoli, szkó³, œwietlic œrodowiskowych, domów dziecka
i in.
W 2001 roku grupa wystawi³a
spektakl „Puzzle” osiem razy,
w ró¿nych miejscach (amfiteatr,
koœcio³y, teatr i in.), g³ównie na
po³udniu Polski: Dziêgielów, Wis³a, Gliwice, Turek, Kutno, Jawor,
Kraków oraz w Tyrze w Czechach. Ogó³em spektakl zobaczy³o 2 tysiêce widzów.

List z podziêkowaniem za wystawienie spektaklu „Puzzle”
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Paulina Szczeponek

Duszpasterstwo wśród Kobiet
Chcê bowiem (...) aby pocieszone by³y ich serca, a oni po³¹czeni
w mi³oœci zd¹¿ali do wszelkiego
bogactwa pe³nego zrozumienia,
do poznania tajemnicy Bo¿ej, to
jest Chrystusa, w którym s¹ ukryte wszystkie skarby m¹droœci
i poznania.
Kol 2,2-3
W roku 2001 praca Duszpasterstwa, tak jak w ubieg³ych latach,
prowadzona by³a na zasadzie
wolontariatu. O wiêkszych akcjach misyjnych decydowa³a rada
duszpasterstwa w sk³adzie: Lidia
Czy¿, Halina Gatner, Krystyna
Kubaczka, El¿bieta Pilch, Henryka Szarzec, Paulina Szczeponek.
Mniejsze spotkania planowa³
i prowadzi³ przy wspó³udziale
wspó³pracowników kierownik
Duszpasterstwa.

Spotkania dużych grup
Ogólnopolskie Dni Skupienia dla
kobiet w Jaworniku, 9-10 marca,
na temat: „Wierne Bogu - wierne
we wszystkim...”, przedstawiony
zosta³ w wyk³adach: „Wiernoœæ
w ¿yciu codziennym i s³u¿bie”
Anna Cieœlar, „Obraz Chrystusa
i Koœcio³a wzorem mi³oœci i wiernoœci ma³¿eñskiej” El¿bieta Cieœlar, „Piêkno i g³êbia Bo¿ej wiernoœci” Erna Heczko; „Niewiernoœæ a Bo¿a mi³oœæ” Mariola
i Roman Fengerowie. W sobotnie
popo³udnie odby³ siê koncert
LeszkaCzy¿a i Bogus³awa
Harê¿y.
(ok. 200 kobiet)
Tydzieñ Ewangelizacyjny w Dziêgielowie (lipiec) - przygotowanie
i prowadzenie wart modlitewnych,
seminariów dla kobiet i rozmów

duszpasterskich.
Tydzieñ Ewangelizacyjny w Mr¹gowie (sierpieñ) - przygotowanie
i przeprowadzenie seminariów dla
kobiet, rozmowy duszpasterskie.
Otwarte Spotkanie dla kobiet
w Jaworniku, 10 listopada, na temat: Porz¹dkowanie ¿ycia - sekret
prawdziwej radoœci. Wyk³ady:
„Gdy serce wysycha jak trawa”
i „By ¿ycie znowu odzyska³o radoœæ” przedstawi³ lekarz psychiatra Jerzy Czech. Spotkanie zakoñczy³o siê Koncertem i s³owem
Bogdana Pieczyraka.
(ok. 250 kobiet)

Spotkania małych grup
Kwartalne spotkanie dla liderek
diecezji cieszynskiej. Maj¹ one
charakter modlitewno-biblijny
i s¹ otwarte dla wszystkich, którym le¿y na sercu s³u¿ba kobiet
w koœciele i w spo³eczeñstwie.
W sumie uczestniczy³o w tych
spotkaniach ok.100 kobiet.
Pierwsze z nich odby³o siê w Goleszowie, 3 lutego, a wyk³ad na
temat jednoœci w spo³ecznoœciach
wierz¹cych kobiet poprowadzi³a
diakon Ma³gorzata Gaœ. Spora
czêœæ spotkania by³a poœwiêcona
dyskusji i modlitwom o siebie
...aby œwiat uwierzy³ i ...aby mieli w sobie moj¹ radoœæ w pe³ni
(J 17,13.21).
Drugie spotkanie kwartalne odby³o siê w kaplicy CME, 23 czerwca. Czym dla nas osobiœcie by³y
Tygodnie Ewangelizacyjne? Co
mo¿emy daæ tym, którzy przyjad¹
ju¿ za parê dni, mo¿e pierwszy raz
na TE? Te pytania postawiono
obecnym, aby motywowaæ siê do
wiêkszej aktywnoœci i modliæ sie
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o te akcje.
W trzecim kwartale roku, 1 wrzeœnia, zaproszono nas do cieszyñskiej „Pajty”. Pani Aniela Szarek
mówi³a o inspiruj¹cych poczynaniach chrzeœcijanek w Brazylii, ich
trosce o g³odne, bezdomne dzieci
i zagubione kobiety. Modlitw¹
nasz¹ by³o zachêcanie do wiary,
która jest czynna w mi³oœci.
Rok zakoñczy³yœmy adwentowym spotkaniem w Cisownicy,
1 grudnia. Ka¿da z obecnych
kobiet mog³a podzieliæ siê swoimi refleksjami o znaczeniu w
jej ¿yciu duchowej obietnicy powtórnego przyjœcia Pana Jezusa. Modlitwami w grupach zakoñczono spotkanie.
W Diecezji katowickiej z inicjatywy Duszpasterstwa wœród Kobiet zorganizowano:
Diecezjalne spotkanie dla kobiet
w Orzeszu, 24 czerwca, pod has³em: „Œwiêtowanie radoœci”.
Wyk³ad o radoœci w ¿yciu chrzeœcijanina przedstawi³a Barbara
Szczuka, która wraz z pastorow¹
Beat¹ Reske prowadzi³a ca³e
spotkanie.
(ok. 50 osób)
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
w ¯orach, 2 marca
W koœciele ewangelickim zgromadzi³o siê ok. 30 osób z ró¿nych
wyznañ. Wys³uchano rozwa¿ania
Marii Czudek z Gliwic i razem
modlono siê w intencji sióstr
z Wysp Samoa, które na 2001 rok
przygotowa³y liturgiê. Œpiewem
us³u¿y³a uczennica liceum, przy
akompaniamencie gitarowym
swojego kolegi.
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Otwarte spotkanie dla matek
w ¿orskiej szkole muzycznej,
30 maja.
„Byæ matk¹ dzisiaj...” o istocie
macierzyñstwa, roli domu i ciep³a rodzinnego, dyscyplinie, jak
radziæ sobie w trudnych sytuacjach - powo³uj¹c siê na Bibliê
jako sprawdzony poradnik ludzkich spraw, mówi³a prawnik Ilona Hajewska z Bielska. Koncertem i œwiadectwem swojego ¿ycia
i mocy Bo¿ej podzieli³a siê Joanna Rzyczniok, przy fortepianie
zasiad³a Sylwia Horeszko.
(ok. 40 kobiet)
W minionym roku kontynuowano
spotkania weekendowe dla samotnych lub czuj¹cych siê samotnie
kobiet.
W dniach 18-20 maja w dziêgie-
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lowskim „Salem” przebywa³o 12
kobiet, które cieszy³y siê ze
wspólnego czasu przy S³owie
Bo¿ym, œpiewie, modlitwach
i niekoñcz¹cych siê rozmowach.
O samotnoœci mówi³a Henryka
Szarzec, a rozmyœlania biblijne
prowadzi³y Zofia Wojtas i Paulina Szczeponek. W niedziele kobiety uczestniczy³y w „za³o¿eniu”
w Puñcowie.
We wrzeœniu (28-30) goszczono
nas w Istebnej. Pani pastorowa
Ewa Londzin opowiedzia³a o tajemnicy prawdziwej mocy, któr¹
jest modlitwa. Rozmyœlanie wieczorne i poranne prowadzili: Krystyna Brudny i ks. Marek Londzin. W sobotnie s³oneczne popo³udnie odby³yœmy wêdrówkê po
lasach w poszukiwaniu grzybów,

a w niedzielny poranek uczestniczy³yœmy w nabo¿eñstwie. Kobiety, które uczestniczy³y
w weekendzie postanowi³y byæ
zachêceniem dla innych kobiet do
wspólnego spotkania w Istebnej
na wiosnê 2002 r.
Na zakoñczenie chcia³am jeszcze
wspomnieæ o ciekawej dla mnie
wycieczce do dalekiego Bia³egostoku. Zaproszona przez „Polska
YWCE”, która organizowa³a we
wrzeœniu konferencjê pod has³em:
„Kobiece debaty milenijne” wziê³am udzia³ w seminarium na temat kobiet w kulturach ró¿nych
religii i przedstawi³am temat: Kobieta w kulturze protestanckiej.
Dziêkujê wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przy³¹czyli siê do s³u¿by Duszpasterstwa
wœród Kobiet.

Rok 2002 i nowa koncepcja:
STRATEGIA DLA ROZWOJU PARAFII
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Elżbieta i Marek Cieślarowie

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Konferencje
W pierwszej po³owie 2001 zorganizowaliœmy dwa du¿e spotkania.
Konferencja dla rodziców w Dziêgielowie, w marcu, by³a czasem intensywnego studiowania tematu:
„Dziecko - jak je kochaæ, jak wychowywaæ...” Opowiemy krótko jak
przebiega³o owo szkoleniowo-kondycyjne zgrupowanie dla oko³o setki rodziców i przysz³ych rodziców.
Najpierw stworzyliœmy „listê pragnieñ”, czyli spis cech, którymi powinny charakteryzowaæ siê nasze
dzieci, gdy osi¹gn¹ wiek dojrza³y.
Czego na liœcie tej nie by³o! Okaza³o siê, ¿e pragniemy, by nasz dzieciak, kiedy opuœci dom, by³: samodzielny, twórczy, sumienny, pracowity, odpowiedzialny, zaradny, m¹dry, wykszta³cony, pobo¿ny, skromny, zadbany, towarzyski, pogodny,
mi³y, dobry, zrównowa¿ony... - to
tylko niektóre spoœród wielu cech
naszego „idea³u”, które zapisaliœmy
w swoich notatkach. Odwo³ywaliœmy siê do tej listy w czasie ca³ej
konferencji, zadaj¹c sobie pytanie,
jak teoretyczna, dobro¿yczeniowa
wizja ma byæ realizowana w rzeczywistoœci, w ¿yciu? Wyk³adowcy:
Magda i Wiesiek Grabowscy
z Warszawy, zaproponowali nam
krótk¹ i prost¹ odpowiedŸ: Musimy
sami takie cechy posiadaæ, osi¹gaæ
i staæ siê ¿ywym, „modelowym”
przyk³adem dla naszych dzieci.
Spotkanie kwartalne w Wiœle Jaworniku nt. „Szko³a dzieci, rodziców i nauczycieli”. G³ównym wyk³adowc¹ by³a Jolanta Piekut, wychowawca klasy integracyjnej
w Cieszynie. Wyk³ad o wspó³dzia³aniu nauczycieli i rodziców w procesie nauczania i wychowywania
dzieci by³ wstêpem do dyskusji: jak
nauczyciele mog¹ pomóc rodzicom

a jak rodzice nauczycielom? co jest
potrzebne, by dzieci czu³y siê w
szkole bezpiecznie, by prawid³owo
siê rozwija³y, dobrze uczy³y?
Równolegle DwM inicjowa³o lub
wspiera³o spotkania dla ma³¿eñstw w grupach domowych
i w kilku parafiach Diecezji cieszyñskiej i katowickiej.

Konto
„Rodzina Rodzinie”

Œrodki pochodzi³y z konta „Rodzina Rodzinie”, na którym od
kilku lat gromadzone s¹ fundusze
pochodz¹ce z ofiar ok. trzydziestu ma³¿enstw. Na przestrzeni ca³ego roku, dziêki systematycznym
wp³atom ofiarodawców udzielamy regularnej pomocy finansowej
czterem rodzinom w wysokoœci
800z³ miesiêcznie (³¹cznie).

Spotkania kwartalne

Regularna pomoc czterem rodzinom w bardzo trudnej sytuacji
(problemy porzucenia, straty ma³¿onka, bezrobocie, sytuacje losowe). Jednorazowa pomoc wakacyjna: dofinansowanie wypoczynku dwom rodzinom wielodzietnym i jednorazowe wsparcie
finansowe dla czterech innych
rodzin w sytuacji kryzysowej.
Pomoc ta wynios³a oko³o 1 200z³
miesiêcznie (14 000 w skali roku).

Poradnictwo rodzinne
W zakresie poradnictwa rodzinnego, kierownicy Duszpasterstwa: El¿bieta i Marek Cieœlarowie udzielili porad kilkunastu
parom ma³¿eñskim i dwom parom
narzeczeñskim. W lipcu w ramach
Tygodnia Ewangelizacyjnego
Mariola i Roman Fengerowie oraz
Cieœlarowie prowadzili seminaria
i porady duszpasterskie.
W lipcu i sierpniu pomogliœmy
kilku rodzinom w wyjeŸdzie na
urlop. Dwóm rodzinom wielodzietnym w ca³oœci pokryliœmy
koszty podró¿y i wypoczynku,
czterem innym ofiarowaliœmy
kwotê po 500z³, jako pomoc
w zorganizowaniu wakacji.
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Tradycyjnie ju¿ w paŸdzierniku
i grudniu odby³y siê dwa ostatnie
w roku spotkania kwartalne
w Wiœle Jaworniku. W paŸdzierniku mówiliœmy o tym, jak docieraæ z ewangelia do zapracowanych, obci¹¿onych wielu obowi¹zkami ma³¿enstw (wyk³ad
Marioli i Romka Fengerów) oraz
o tym jak troszczyæ siê o emocjonaln¹ i seksualn¹ intymnoœæ
w ma³¿enstwie (wyk³ad Eli i Marka Cieœlarów).
Natomiast 15 grudnia w czasie
spotkania adwentowego wspólnie
kolêdowaliœmy, s³uchaliœmy koncertu m³odzie¿owego chóru gospel, przyst¹piliœmy te¿ do Sto³u
Pañskiego, ws³uchuj¹c siê przedtem w s³owa wyk³adu ks. Adama
Pod¿orskiego „Wieczerza Pañska
jako znak ¿ycia wiecznego”. By³o
to dla wszystkich wspania³e i radosne „wejœcie” w okres Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
W tym roku zakoñczyliœmy kurs
w Szkole Poradnictwa Rodzinnego w Warszawie. W ca³ym roku,
a szczególnie w czasie wakacji,
rozmawialiœmy z kilkunastoma parami ma³¿eñskimi, zmagaj¹cymi
siê z powa¿nymi problemami. Widzimy wielk¹ potrzebê zorganizowania Chrzeœcijañskiego Oœrodka
Poradnictwa Rodzinnego.

R
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Mariola i Roman Fengerowie

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk
Styczeń
Od stycznia mamy mo¿liwoœæ kontynuowania i rozwijania pracy na
Górnym Œl¹sku. Systematycznie
odbywaj¹ siê spotkania grup domowych w Tychach, dwie grupy starszych osób (jedna 20 osób; druga
10), a tak¿e grupa m³odsza (10
osób).
21 stycznia odby³o siê spotkanie
miesiêczne w Tychach na temat
„Chrzeœcijanin a filozofia”, który
przygotowa³ Janusz Kucharczyk.
Spotkania te adresowane s¹ do
wszystkich wierz¹cych, a szczególnie do uczestników grup domowych. Tym razem wziê³o w nim
udzia³ oko³o 40 osób.
22 stycznia grupa domowa w Chorzowie
27 stycznia prowadziliœmy spotkanie m³odzie¿owe w Miko³owie
na temat „Wybór partnera”. Studiowaliœmy z m³odzie¿¹ biblijny
przyk³ad wyboru ¿ony dla Izaaka.

Luty
Oprócz dotychczasowych spotkañ w Tychach od lutego rozpoczêliœmy spotkania biblijne
w Miko³owie (5 osób).
23 lutego - spotkanie niewiast
w Bytomiu,
25 lutego - spotkanie miesiêczne
w Tychach i wyk³ad na temat:
„Alkoholizm niechlubne dziedzictwo”, który przedstawi³ Adam
Piecha. (25 osób) Wyk³adowca
przybli¿y³ nam problem ludzi
uzale¿nionych i uœwiadomi³, ¿e
bez Bo¿ej pomocy, cz³owiek

o w³asnych si³ach nie ma szans na
uwolnienie siê z tego b³êdnego
ko³a.

Marzec
Kolejne spotkania grup w Tychach i Miko³owie.
10-11 marca - udzia³ w konferencji dla kobiet organizowanej przez
CME w Wiœle Jaworniku, gdzie
poruszaliœmy temat wiernoœci
Boga. Wszystkie wyk³ady tego
spotkania koncentrowa³y siê na
tym w³aœnie atrybucie Boga.

Kwiecień
Spotkania grup domowych
w Tychach i Miko³owie.
19 kwietnia - spotkanie dla ma³¿eñstw w Bytomiu (Oprócz nas
i ksiêdza nikt nie przyszed³, przyjêliœmy to od Pana jako lekcjê
pokory.)
22 kwietnia - spotkanie miesiêczne w Tychach na temat: „Zwyciê¿anie w Bo¿ym stylu”, wyk³ad
prowadzi³a Barbara Szczuka (30
osób). Basia skupi³a nasz¹ uwagê na tym byœmy koncentrowali
swój wzrok na Jezusie i d¹¿yli do
celu, a nie skupiali siê na codziennych trudnoœciach i pozwalali by
nas przyt³acza³y.

Maj
Od 30 kwietnia do 6 maja zorganizowaliœmy wyjazd do Œmi³owic
dla 35 osób. Zastanawialiœmy siê
podczas tych dni nad ¿yciem

13

Józefa syna Jakuba. To szczegó³owe studium relacji rodzinnych
w domu Jakuba przygotowane
przez Romka i podzielone na kilka spotkañ by³o naprawdê pasjonuj¹ce. Staraliœmy siê tak¿e k³aœæ
nacisk na wspólne spêdzanie czasu - dyskutuj¹c, ucz¹c siê nowych
pieœni, spaceruj¹c, graj¹c w ró¿ne gry.
15-20 maja - odby³y siê ewangelizacje i spotkania z Gerdem Hennebohle z Janz Teamu:
15 maja - spotkanie z uczniami liceum w Jaworznie. Zaskoczy³o
nas to, ¿e uczniowie s³uchali
z zainteresowaniem w prosty sposób przedstawionej ewangelii. Po
spotkaniu dwunastu nastolatków
postanowi³o oddaæ swoje ¿ycie Jezusowi.
16 maja - ewangelizacja w Byczynie. Tutaj spotkaliœmy siê z oporem
ze strony ewangelików, którzy
dawno wyjechali z kraju, ale wracaj¹ do „swojej” parafii, odwiedzaj¹ j¹ i nie zgadzaj¹ siê z tym, ¿e
na co dzieñ trzeba dbaæ o spo³ecznoœæ z Panem Jezusem, bo ka¿dy
cz³owiek jest grzeszny i potrzebuje Bo¿ego przebaczenia.
17 maja - spotkanie w Bielsku
Bia³ej. Parafia w Bia³ej bardzo
licznie odpowiedzia³a na zaproszenie do udzia³u w spotkaniu
z Gerdem. Wyk³adowca porusza³
temat jak ewangelizowaæ, byæ zachêceniem i œwiadectwem Bo¿ej
mi³oœci.
18 maja - ewangelizacja w Katowicach w Koœciele EwangelickoMetodystycznym. W ewangelizacji uczestniczy³ chór z mniejszoœci niemieckiej. Nasz¹ radoœci¹
by³o oddanie swojego ¿ycia

R
Jezusowi przez 15 cz³onków chóru. Sam Pan przekona³ nas o tym,
¿e jest Bogiem wszechmog¹cym
i zadziwiaj¹cym.
19-20 maja - spotkania i ewangelizacja w Tychach. Uczyliœmy siê
jak byæ ambasadorami Jezusa na
ziemi. Œpiewaliœmy pieœni, braliœmy udzia³ w seminariach, a popo³udniu spotkaliœmy siê na ewangelizacji, na któr¹ zaprosiliœmy
mieszkañców z Tych i z wszystkich okolicznych miast. W niedzielê Gerd przemawia³ w trakcie
nabo¿eñstwa. Oko³o 40 osób potwierdzi³o chêæ odnowienia swojej relacji z Bogiem, a popo³udniu
w ramach spotkañ miesiêcznych
powtórzy³ temat: Jak ewangelizowaæ, byæ zachêceniem i œwiadectwem Bo¿ej mi³oœci?
W miêdzyczasie odby³y siê planowe spotkania w Tychach i Miko³owie.

Czerwiec
Spotkania w Tychach i Miko³owie, a tak¿e grupa w Chorzowie.

Lipiec
Jak co roku ten miesi¹c to przede
wszystkim Dziêgielów gdzie mieliœmy dwa seminaria:
- Ma³¿eñstwo – biblijne podstawy,
- Komunikacja w ma³¿eñstwie.
W trakcie ca³ego Tygodnia prowadziliœmy rozmowy. Ludzie
przychodzili do nas, aby podzieliæ siê swoimi problemami lub
sposobami rozwi¹zañ, które odkrywali s³uchaj¹c wyk³adów.
Dziêgielów to czas radoœci przebywania z wierz¹cymi, znajomymi, ale tak¿e spo³ecznoœci z Chrystusem, nauki p³yn¹cej z wszystkich wyk³adów i œwiadectw.
To by³ dla nas dobry czas.
Po³owa lipca to pocz¹tek pracy
Marioli w Duszpasterstwie wœród
Ma³¿eñstw.
Od 18 do 22 lipca uczestniczyliœmy w konferencji modlitewnej
w E³ku, gdzie przygotowaliœmy
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seminarium na temat: „Modlitwa
w ¿yciu Nehemiasza”. Ten czas,
obfitowa³ w radoœæ spo³ecznoœci
z Panem i wys³uchanych modlitw,
ale tak¿e by³ mo¿liwoœci¹ pog³êbiania relacji z przyjació³mi.

Sierpień
2 sierpnia - prowadziliœmy seminarium dla m³odzie¿y w Studzionce na temat: „Dlaczego
mamy czekaæ?”. Wiedzieliœmy, ¿e
uczestnikami tego spotkania bêd¹
nastolatkowie g³ównie z domów
patologicznych, wiêc skupiliœmy
siê na omówieniu problemu seksu
przedma³¿eñskiego i zwi¹zków
pozama³¿eñskich. Staraliœmy siê
mówiæ konkretnie i prosto.
W dniach 6-13 sierpnia uczestniczyliœmy w Spotkaniach w Œwidnicy, gdzie prowadziliœmy seminaria:
Ma³¿eñstwo – biblijne podstawy,
czyli o tym jak sam twórca i pomys³odawca ma³¿eñstwa wszystko zaplanowa³. Dok³adnie staraliœmy siê
omówiæ wiersz z I M¿ 2,24.
Komunikacja w ma³¿eñstwie;
tutaj skupiliœmy siê na tym, ¿e
wszystko co wydaje siê atrakcyjne na pocz¹tku ma³¿eñstwa przemija, ale relacje ma³¿onków s¹ tym
co jest wa¿ne niezale¿nie od sta¿u
ma³¿eñskiego i wieku.

Mi³oœæ Boga i bliŸniego fundamentem wszystkich relacji. Omawialiœmy Paw³owy hymn o mi³oœci w kontekœcie ma³¿eñstwa i rodziny. Rozmawialiœmy o przyk³adach z ¿ycia, zastanawiaj¹c siê
równoczeœnie co mogê ja sam
poprawiæ w mojej rodzinie.

Biblijne wzorce mê¿a i ¿ony. To
seminarium tworzyli sami s³uchacze poniewa¿ ka¿dy cz³owiek ma
jakieœ wyobra¿enia na temat jaki
powinien byæ jego wspó³ma³¿onek. Nastêpnie razem zastanawialiœmy siê nad tym jak te nasze
oczekiwania maj¹ siê do wierszy
z Ef 5,22-6,4.
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Po spotkaniach prowadziliœmy ciekawe rozmowy z uczestnikami seminariów. Wielu z nich (chocia¿
uczestniczy³o w seminariach od
10-15 osób) by³o poruszonych
nowym spojrzeniem na „instytucjê ma³¿eñstwa”.
W dniach od 17 – 30 sierpnia wykorzystaliœmy te same tematy seminariów na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mr¹gowie. Tutaj jednak by³a zupe³nie inna atmosfera
ni¿ w Œwidnicy. Na seminaria
przychodzili generalnie mieszkañcy Mr¹gowa, czêsto z „pokiereszowanym ¿yciorysem”. Mogliœmy
wys³uchaæ ich i nadal trwamy
w modlitwie o ich problemy. Byliœmy tak¿e odpowiedzialni za
wieczorne spo³ecznoœci z ludŸmi,
którzy nie czuli siê nastolatkami.
Rozwa¿ane S³owo, rozmowy, dyskusje spowodowa³y, ¿e nawi¹za³y
siê nowe przyjaŸnie.

Wrzesień
Po wakacjach rozpoczynamy spotkania w Tychach (3 grupy) i Miko³owie (po wakacjach jest ju¿
8 osób). Mariola ma grupê w Katowicach (7 osób).
23 wrzeœnia odby³o siê spotkanie
miesiêczne w Tychach na temat:
„Co to jest prawda?”, który przygotowa³ Janusz Kucharczyk. (By³o
oko³o 30 osób.) Tym razem nasz
wyk³adowca - absolwent filozofii
i filologii klasycznej dok³adnie
uœwiadomi³ nam, co to jest fa³sz
i kto siê za nim kryje, a tak¿e to,
¿e Jezus Chrystus da³ œwiadectwo
Prawdy.
Od 28-30 wrzeœnia uczestniczyliœmy w Ogólnopolskim ZjeŸdzie
M³odzie¿y Ewangelickiej w Œwidnicy, gdzie prowadziliœmy seminarium na temat: „Wybór na ca³e
¿ycie”, w którym uczestniczy³o
oko³o 100 osób. Nasze podejœcie
do sprawy ma³¿eñstwa jest w du¿ej mierze zale¿ne od naszego sposobu myœlenia i osobistej relacji
z Bogiem. Próbowaliœmy zwróciæ
uwagê m³odych ludzi na odpowie-

R
dzialnoœæ jak¹ bierze na siebie cz³owiek sk³adaj¹c przyrzeczenie ma³¿eñskie, czy wchodz¹c w zwi¹zki
pozama³¿eñskie. Dawaliœmy tak¿e
przyk³ady tematów rozmów dla narzeczonych, które dobrze by by³o
poruszyæ zanim m³odzi stan¹ siê
mê¿em i ¿on¹.
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wiana by³ starotestamentowy Naaman i jego wyobra¿enie rozwi¹zania w³asnego problemu. Mówca wskazywa³ na potrzebê zdania
sobie sprawy z tego, ¿e musimy
zaufaæ Bogu, który jest wszechmog¹cy!

Listopad
Październik
W paŸdzierniku dochodz¹ spotkania biblijne w Bytomiu. Jest to dla
nas nowy teren i bardzo nas cieszy ta mo¿liwoœæ. Uczestniczy
w nich ok. 7 osób.
5 – 7 paŸdziernik braliœmy udzia³
w ewangelizacjach: w Kole, Turku, Koninie, Sompolnie i Zagórowie, gdzie dzieliliœmy siê œwiadectwem ¿ycia z Bogiem i zachêcaliœmy uczestników do sta³ej
spo³ecznoœci z Bogiem i ze sob¹
nawzajem w parafiach. Ten wyjazd by³ dla nas dobr¹ lekcj¹ o tym
czym jest diaspora. Mogliœmy bli¿ej przyjrzeæ siê ludziom i ich sytuacji.
14 paŸdziernika odby³o siê parafialne spotkanie dla ma³¿eñstw
w Gliwicach (by³o nas 2,5 ma³¿eñstwa). Zamiast podzieliæ siê
przygotowanym tematem skupiliœmy siê na prze¿yciach zwi¹zanych z pobytem w Koninie. To
by³ wieczór, który przypomnia³
nam, ¿e naprawdê warto pielêgnowaæ relacje z ludŸmi z koœcio³a, by nie musieæ byæ „samotnym
w t³umie”.
20 paŸdziernika na kwartalnym
spotkaniu w Jaworniku prowadziliœmy seminarium na temat:
„Ewangelizacja wœród ma³¿eñstw
na Górnym Œl¹sku”. Tutaj usi³owaliœmy daæ œwiadectwo Bo¿ego
B³ogos³awieñstwa i naszej pracy
na Górnym Œl¹sku.
28 paŸdziernika odby³o siê spotkanie miesiêczne w Tychach na
temat problemów. Wyk³ad poprowadzi³ Jan Broda. W spotkaniu
tym uczestniczy³o 25 osób.
G³ówn¹ postaci¹, która by³a oma-

Planowe spotkania w Tychach,
Miko³owie, Bytomiu i Katowicach.
6 listopada Romek sk³ada³ œwiadectwo w czasie ewangelizacji
w Orzeszu. Mówi³ o tym, jak wa¿ne jest mówienie o swojej wierze
i burzenie mitu, ¿e „wiara jest
moj¹ prywatn¹ spraw¹”.
18 listopada odby³o siê pierwsze
kwartalne spotkanie dla ma³¿eñstw z Górnego Œl¹ska w Gliwicach. Tematem: „Intymnoœæ
ma³¿eñska, czyli o emocjonalnej
i seksualnej bliskoœci” podzielili
siê El¿bieta i Marek Cieœlarowie.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o
60 osób. Po wyk³adzie zaprosiliœmy pary ma³¿eñskie do zajêcia
miejsc przy wczeœniej przygotowanych dwuosobowych stolikach, aby przy blasku œwiec, kawie, mogli omówiæ sprawy zwi¹zane z tematem. Ma³¿eñstwa, które pozosta³y, mówi³y nam, ¿e to
by³ dobry pomys³ i ¿e ten czas by³
im potrzebny, aby z dala od dzieci i codziennoœci móc rozmawiaæ
o intymnej sferze ma³¿eñstwa.

Grudzień
Planowe spotkania w Tychach,
Miko³owie, Bytomiu i Katowicach.
1 grudnia na spotkaniu m³odzie¿owym w Orzeszu dzieliliœmy siê
tematem: „Wybór wspó³partnera”. W spotkaniu wziê³o udzia³ 17
osób. Zachêcaliœmy m³odych ludzie, aby modlili siê o swoich
przysz³ych wspó³ma³¿onków.
Staraliœmy siê omówiæ przyk³ad
Abrahama i jego poszukiwañ sy-
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nowej, a tak¿e ostrzec naszych
s³uchaczy przed pójœciem na skróty w œwietle I M¿ 2,24.
9 grudnia prowadziliœmy spotkanie dla ma³¿eñstw w Gliwicach na
temat œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Omawiaj¹c wspólnie wspomnienia i skojarzenia zwi¹zane z tymi
œwiêtami. Zwróciliœmy uwagê na
sens i g³ówn¹ przyczynê tych
œwi¹t, czyli Pana Jezusa. Wspólnie postanowiliœmy, ¿e nie damy
siê zwariowaæ i przyjmuj¹c œwi¹tecznych goœci, czy sami nimi bêd¹c bêdziemy mówiæ o Zbawicielu i Bo¿ej Mi³oœci.
16 grudnia odby³o siê spotkanie
adwentowe w Tychach. Goœæmi
by³a rodzina Królów z Gliwic
i Wis³y. Dowiedzieliœmy siê jak
wa¿ne jest rodzinne muzykowanie w okresie œwi¹tecznym i nie
tylko. Sami dostrzegliœmy, ¿e
³atwiej jest w³¹czyæ telewizor lub
magnetofon zamiast samemu
z rodzin¹ po prostu zabraæ siê do
œpiewania.
28 grudnia – 1 stycznia 2002r.
zorganizowaliœmy wyjazd sylwestrowy dla 35 osób do Istebnej.
Oprócz zabaw na œwie¿ym powietrzu, spêdziliœmy czas na „spotkaniach przy kawie”, gdzie tradycyjnie poruszaliœmy tematy biblijne. W trakcie naszego pobytu
w Istebnej poprowadziliœmy tak¿e spotkanie dla ma³¿eñstw z parafii. Na to spotkanie przygotowaliœmy temat : „I ¿yli d³ugo i szczêœliwie...”. Poruszyliœmy sprawê
naszych wyobra¿eñ na temat rodziny, domu i wspó³ma³¿onka
w momencie zawierania ma³¿eñstwa, i jak to zostaje skorygowane przez czas.

R
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Paweł Gumpert

Misyjne Duszpasterstwo Młodych
Styczeń i Luty
To dla m³odych ludzi czas ferii po
skoñczonym semestrze, a dla pracowników i wspó³pracowników
MDM czas ostatnich przygotowañ
i realizacji zimowych obozów.
W Istebnej ponad 30 nastolatków
spêdzi³o 8 dni ferii korzystaj¹c
z zimowej pogody (jedyne dni kiedy by³y warunki do jazdy na nartach przypad³y na nasz obóz). Jak
zawsze wczesne przedpo³udnie
i póŸne popo³udnie oraz wieczór
by³y czasem zarezerwowanym na
lekcje biblijne, naukê piosenek, gry
i zabawy, a s³oneczne po³udnie na
korzystanie z uroków gór.
W Dziêgielowie kontynuowano
Kurs Liderów M³odzie¿owych,
gdzie na zimowej sesji pojawi³o siê
kilku nowych uczestników.

siê tam, gdzie doroœli s¹ zaanga¿owani – nie tylko do pilnowania.

Maj
I wreszcie ostatnia przerwa przed
finiszowaniem w szko³ach – czyli
pocz¹tek maja. To cudowny czas
– kwitn¹ kasztany, a w Dziêgielowie po prostu chce siê ¿yæ. Dlatego dwadzieœcia kilkoro m³odych
ludzi, w wiêkszoœci z £odzi i okolic przygotowywa³o siê tam do
egzaminu konfirmacyjnego. Czasu starczy³o i na czytanie Biblii,
i na naukê, i na chodzenie po górach. Wszak Jezus czêsto naucza³
w³aœnie podczas wêdrówki ze swoimi uczniami. Przebojem by³y wieczorne spotkania w ogrodowej altance – œciœniêci do granic mo¿liwoœci œpiewaliœmy, modliliœmy siê
i s³uchaliœmy wyk³adów.

Marzec i Kwiecień
To czas na przygotowywanie letnich obozów i konferencji, dopracowywanie programów, ustalanie
szczegó³ów organizacyjnych, negocjacje. To tak¿e czas spotkañ
w ramach projektu „Pomocnik”.
Zosta³y zaplanowane takie dwa
spotkania – w Gliwicach i Olsztynie. To pierwsze zosta³o odwo³ane. Na drugie pomimo zimna
i trzymaj¹cej zimy na Mazury dojecha³o 11 osób. Ten projekt rozwija siê bardzo wolno, g³ównie
chyba ze wzglêdów finansowych
i merytorycznych – trudno znaleŸæ
ludzi chc¹cych i mog¹cych poœwiêciæ swój czas dla nastolatków.
Ci¹gle chyba borykamy siê ze stereotypem, ¿e praca m³odzie¿owa
jest domen¹ – no w³aœnie czyj¹?
Obserwacje i badania dowodz¹, ¿e
ten rodzaj pracy koœcio³a rozwija

Wakacje
Wakacje zaczê³y siê 21 czerwca
i wtedy te¿ ruszy³a machina wakacyjnych imprez. Tradycyjnie
zaczyna siê od tygodnia przygotowawczego do Tygodnia Ewangelizacyjnego, gdzie kilkudziesiêciu m³odych ludzi pracuje fizycznie buduj¹c ca³e „miasteczko” ewangelizacyjne. TE 2001
mia³o swój trak dla nastolatków.
Jest to najliczniejsza grupa wiekowa wœród sta³ych uczestników.
Trak sk³ada³ siê z cyklu przedpo³udniowych seminariów,
warsztatów, np. chór gospel –
ponad 100 uczestników – zakoñczone koncertem fina³owym
w niedzielê, fotograficznych –
ponad 20 uczestników – zakoñczone wystaw¹ prac, pantomi-
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micznych, Dyskusyjny Klub Filmowy, graffiti i in. Oczywiœcie
by³o te¿ du¿o sportu w wykonaniu siatkarzy, koszykarzy i pi³karzy. Szlagierem warsztatowym
by³a gazeta „TE-press” ukazuj¹ca
siê w nak³adzie 800 egzemplarzy
ka¿dego dnia przed œniadaniem
i niepodzielnie króluj¹ca w czasie
œniadania. W tworzenie gazety zaanga¿owanych by³o 11 osób.
Kilka dni po zakoñczeniu TE,
12 lipca, rozpoczê³a siê przygoda
namiotowa czyli „Obuzury”.
Czterdziestu dwóch nastolatków
z Polski i dziesiêciu z Wielkiej
Brytanii wspólnie spêdzi³o 10 dni
nad brzegiem jednego z najbardziej malowniczych jezior na Mazurach – Jeziorem Nidzkim. Omawiano tematy: „Co jest najwa¿niejsze w moim ¿yciu?”, „ Jezus zmienia priorytety w moim ¿yciu”, by³y
tak¿e grupy dyskusyjne, p³ywanie
wp³aw i na kajakach, by³y wêdrówki po okolicznej puszczy –
podchody, nauka rzeŸby, d³ugie
wieczorne rozmowy i œpiew do
bólu gard³a, by³y chwile grozy
podczas silnych podmuchów wiatru. To wszystko pod czujnym
okiem 16 wolontariuszy odpowiedzialnych za program, zaopatrzenie, gotowanie, bezpieczeñstwo
i dobre samopoczucie. W prowadzeniu grup dyskusyjnych jako
pomocnicy grupowych by³y zaanga¿owane dwie osoby z 16- letnich
uczestników.
Czworo spoœród wspó³pracowników prosto z Mazur pojecha³o na
wymianê miêdzynarodow¹ do Estonii. Przez tydzieñ 26 osób
z Polski, Danii i Estonii do 30 lipca poznawa³o kulturê tego ba³tyckiego kraju, warunki ¿ycia i funkcjonowania koœcio³a, wspólnie
studiowa³o Bibliê.

R
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Lucyna Kajfosz

Obóz misyjny
Równolegle z tym projektem rozpocz¹³ swoje ¿ycie obóz misyjny
Filip.
Kiedy siedem lat temu niewielka
grupa m³odzie¿y cieszyñskiej wyjecha³a na wakacje do Karpacza,
aby spêdziæ wakacje g³osz¹c
ewangeliê na ulicach miasta, nikt
nie przypuszcza³, ¿e rozwinie siê
to w systematyczn¹, coroczn¹ letni¹ akcjê misyjn¹, pod has³em:
Obóz misyjny „Filip”. W ci¹gu
tych lat wykszta³towa³ siê schemat
organizacyjny tego obozu i przybra³ on okreœlone ramy. Ca³y obóz
sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza, to tygodniowe warsztaty,
szkolenia, podczas których m³odzi
ludzie ucz¹ siê ró¿nych, czasem
bardzo nowatorskich, technik
przekazywania S³owa Bo¿ego,
apologetyki, czyli umiejêtnoœci
obrony w³asnej wiary oraz nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi. Druga czêœæ i drugi tydzieñ, to praktyczne zastosowanie zdobytych
wiadomoœci i umiejêtnoœci w ró¿nych parafiach naszego Koœcio³a
na terenie ca³ej Polski. Jest to czas
pracy w ma³ych 6 – 8 osobowych
grupach. I trzecia czêœæ, czyli podsumowanie ca³ej akcji. Wspólne
dzielenie siê uwagami, planowanie pracy na nastêpny rok.
Filip 2001 (22.07 – 6.08) nie odbiega³ od tego schematu (sprawdzonego i zdaj¹cego egzamin).
Tydzieñ przygotowawczy odby³
siê w Dziêgielowie. W ramach
warsztatów prowadzone by³y zajêcia z mapetów przez Halinkê
Przeczek, skeczbord przez ks.
Bogdana Wawrzeczkê i z pantomimy, której uczy³ Artur Fryda. Zajêcia warsztatowe odbywa³y siê do
po³udnia i po po³udniu. Wszyscy
uczestnicy, których w tym roku
by³o 44, mieli mo¿liwoœæ wyboru
i sprawdzenia, która forma ewan-

gelizowania bardziej im odpowiada. W poniedzia³ek by³y ju¿ ustalone 6-osobowe grupy wyjazdowe, co u³atwia³o podzia³ pracy na
nastêpny tydzieñ i wybór warsztatów. Poza warsztatami prowadzone by³y poranne studia biblijne dotycz¹ce kszta³towania charakteru chrzeœcijanina. Wieczorami odbywa³y siê wyk³ady na temat podstaw doktrynalnych Koœcio³a Luterañskiego (ks. Bogdan
Wawrzeczko); pracy w grupie –
roz³adowywanie napiêæ i konfliktów (Lucyna Kajfosz); zarz¹dzania czasem (Pawe³ Gumpert); odpowiedzialnoœci za s³owa i czyny
– integralnoœæ ¿ycia (Aniela i Bogdan Wawrzeczkowie). Pi¹tkowe
popo³udnie przeznaczone by³o na
wspólne nabo¿eñstwo spowiednio–komunijne, po³¹czone z rozes³aniem. Ka¿da z siedmiu grup
otrzyma³a S³owo Bo¿e i b³ogos³awieñstwo do pracy na nastêpny tydzieñ.

nie przychodzi³y, by wspólnie
œpiewaæ piosenki, bawiæ siê, s³uchaæ historii biblijnych, ogl¹daæ
przygotowane scenki z mapetami
oraz skeczbord, ale równie¿ m³odzie¿ i osoby starsze. Wielkim zaskoczeniem, ale te¿ i radoœci¹ by³
fakt, ¿e wszyscy s³uchaj¹cy odnosili siê do grupy prowadz¹cej ¿yczliwie i bardzo przyjaŸnie. Popo³udniami wychodziliœmy przed dom,
w którym mieszkaliœmy. Dzieci,
widz¹c, ¿e chodzimy z mapetami
zainteresowa³y siê tym, co robimy.
By³a to dobra okazja do spotkania
siê z nimi. Tutaj przychodzi³o wiêcej dzieci, ich liczba dochodzi³a do
30. Mieliœmy równie¿ okazjê spotykaæ siê z m³odzie¿¹, która przyjê³a nas i nasze „gadanie” bardzo
sympatycznie. W ci¹gu ca³ego pobytu w Bielawie mo¿na by³o odczuwaæ Bo¿e prowadzenie, Jego
b³ogos³awieñstwo we wszystkim,
co robiliœmy i mówiliœmy.

Sobota by³a dniem, kiedy wszyscy
mieli czas na dojechanie do wyznaczonych parafii. W tym roku
by³o ich siedem w ró¿nych czêœciach Polski. Kolejny tydzieñ, to
praca ewangelizacyjna w parafiach. W planach wszystkie miejsca prowadzi³y prawie tak¹ sam¹
pracê, jednak ka¿de z nich odznacza³o siê czymœ specyficznym.

Elbl¹g
W tym roku do Elbl¹ga wyruszy³a
szeœcioosobowa grupa (Ania, Natalka, Rachela, Jurek, Marcin
i Tomek). W sobotê 28.07 grupa
dotar³a na miejsce i mog³a odespaæ
trudy podró¿y, po czym zabra³a siê
do pracy zwi¹zanej z przygotowywaniem plakatów i zaproszeñ. Zainteresowanie dzieciaków przesz³o
nasze najœmielsze oczekiwania.
W ci¹gu dwóch dni rozesz³o siê ok.
dwustu zaproszeñ, a na spotkania
przychodzi³o codziennie oko³o 30
- 40 dzieci. Na spotkaniach na
„Wyspie Skarbów”, bo tak nazywa³ siê namiot - imituj¹cy statek,
na przyk³adzie „marynarskich”
przygód mapeta Robinsona i nie
tylko, dzielono siê z dzieæmi
prawd¹ o Jezusie Chrystusie. Uczono wierszy biblijnych i piosenek,
opowiadano historiê misyjn¹, by³
te¿ czas na zabawy i ma³e co nieco
dla ka¿dego dziecka.

Bielawa
W tym mieœcie akcja ewangelizacyjna odby³a siê po raz pierwszy.
Bielawa to ma³a miejscowoœæ na
Dolnym Œl¹sku, która nale¿y do
parafii w Œwidnicy. Za³o¿ono, ¿e
nasza praca polegaæ bêdzie na akcjach ulicznych. Szeœæ osób (Ala,
Ania K., Bogdan, Ewa, Dominika
i Lucyna) ka¿dego dnia wyrusza³o na osiedle XXV-lecia, aby tam
prowadziæ spotkania dla dzieci na
wolnym powietrzu. Ku wielkiemu
zaskoczeniu, nie tylko dzieci chêt-
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Popo³udnia grupa spêdza³a na rozmowach z dzieciakami i przygotowywaniu siê do nastêpnego dnia.
Ostatnim wspólnym spotkaniem
w Elbl¹gu by³o niedzielne nabo¿eñstwo dla dzieci i rodziców. Namiot by³ pe³ny i wszyscy chyba zadowoleni. Modlitw¹ jest, aby Bóg
raczy³ b³ogos³awiæ temu miastu,
da³ wzrost tym wszystkim, którzy
mogli s³yszeæ ewangeliê, a tak¿e
przyzna³ siê do pracy jak¹ na co
dzieñ wykonuj¹ tam Kasia i ks.
Wojtek Rudkowscy.
Jawor
To ju¿ trzecia akcja letnia w tym
mieœcie. Tym razem przyjecha³o
tam szeœæ osób (Monika, Basia,
Karolina, Sabina, Marta i Tadek),
aby prowadziæ pracê przede
wszystkim z dzieæmi. Ka¿dego
dnia odbywa³y siê spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, w których
uczestniczy³o œrednio 30 – 35 dzieci. Po po³udniu w Parku Pokoju
odbywa³y siê akcje uliczne.
W trakcie tych akcji przedstawiano pantomimê i sketchboard, jak
równie¿ muzyczne uk³ady. Ka¿dego dnia widownia sk³ada³a siê
z dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Po
prezentacji rozdawano broszurki
„Droga do pokoju z Bogiem”.
W trakcie zosta³ tak¿e wystawiony musical „Puzzle” na rynku
w Jaworzu o godz. 15.00 za spraw¹
Jaworskiego Oœrodka Kultury.
Wypo¿yczono nag³oœnienie, sprzêt
CD, udostêpniono miejsce. Powiadomiono tak¿e dziennikarkê
z Gazety Wroc³awskiej, która
umieœci³a reklamê „Puzzli” w gazecie. Widownia liczy³a ok. 70 –
80 dzieci. JOK zaprosi³ grupê
„Puzzle” na wrzesieñ. Pad³a propozycja, by wystawiæ je
w teatrze dla dzieci z przedszkoli
i szkó³ podstawowych.
W sobotê zaplanowane by³o
spotkanie m³odzie¿owe, które
siê odby³o pomimo, ¿e przysz³a tylko jedna osoba. W niedzielê czynnie uczestniczono
na nabo¿eñstwach w Jaworze
i Legnicy.
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Karpacz
Siedmioosobowa grupa filipowców (Estera, Katka, Dawid, Marek W., Marek M., Jacek K. i drugi Jacek) do³¹czy³a do odbywaj¹cego siê w tym mieœcie Tygodnia
Kultury Chrzeœcijañskiej. Ka¿dego ranka prowadzone by³y spotkania dla dzieci w du¿ym namiocie.
Na spotkania przychodzi³o od 10
do 100 dzieci. Po po³udniami wychodzono na Wang, gdzie przed
koœció³kiem g³oszono ewangeliê
turystom wykorzystuj¹c skeczbord, pantomimê, mapety. Program trwa³ ok. 2 godz. Od czwartku wspó³pracowano z ludŸmi
z „Bibelmobil”, w którym znajdowa³a siê wystawa poœwiêcona historii Biblii. W autobusie prowadzono rozmowy ze zwiedzaj¹cymi, by³a to równie¿ okazja i w tym
przypadku do dzielenia siê Dobr¹
Nowin¹ o Jezusie Chrystusie.
Kutno
Do tego miejsca zawita³a piêcioosobowa grupa (Agnieszka, Ela,
Kinga, Pawe³ i Piotrek), która mia³a sporo pracy, ale dawa³a sobie
œwietnie radê. Codziennie o godz.
10.30 odbywa³y siê spotkania dla
dzieci, w których uczestniczy³o 12
– 22 dzieci. Jak we wszystkich
miejscach spotkania przebiega³y
po has³em „Wyspa Skarbów”.
Dzieciaki chêtnie przychodzi³y
i s³ucha³y tego, co dla nich przygotowano. U³atwieniem pracy
by³o to, ¿e w ci¹gu minionego roku
odbywa³y siê tam regularne wyjazdy misyjne i wiêkszoœæ dzieciaków by³a znana grupie prowadz¹cej. Do godz. 18.00, kiedy by³ kolejny punkt programu, wcale nie
siedziano bezczynnie. By³ to czas,
kiedy wyruszano na miasto i rozdawano zaproszenia, przygotowywano wieczorne spotkania i spotkania dla dzieci na nastêpny
dzieñ. Wieczorami odbywa³y siê
koncerty (Tomasz ¯ó³tko, zespó³
Pytki Doœæ), spektakle („Mistycy
i narkomani”, „Puzzle”) oraz
ewangelizacja na zakoñczenie ca³ego tygodnia. Filipowcy tworzy-
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li wspania³¹ grupê. Nasz¹ nadziej¹
jest, aby ogl¹daæ plony tego, co
siano przez ten tydzieñ.
Ostróda
Po raz drugi zawitano do tego mazurskiego miasta. Szeœæ osób (Iza,
Ewa, Magda, Natalia, Ela i Robert)
mog³o przez tydzieñ przebywaæ
w tym miejscu pracuj¹c i s³u¿¹c
Bogu. Codziennie do po³udnia odbywa³y siê spotkania dla dzieci
w specjalnej sali, znajduj¹cej siê
w piwnicach koœcio³a. Stale
uczestniczy³a w zajêciach grupka
16 – 20 dzieciaków (z tego tylko
3 z parafii). Poza spotkaniami dla
dzieci wychodzono równie¿ na
akcje uliczne, na deptak nad jeziorem. W pierwsz¹ niedzielê pobytu
w Ostródzie czynnie uczestniczono w nabo¿eñstwie œpiewaj¹c pieœni i przedstawiaj¹c pantomimê.
W kolejn¹ niedzielê – dzieñ wyjazdu, po¿egnano siê z parafianami. Bogu nale¿y siê wdziêcznoœæ
za mo¿liwoœæ g³oszenia Jego S³owa i za to, ¿e On nas wybra³ do tej
s³u¿by. Zadaniem dla nas teraz jest
modlitwa o to miejsce i o ksiêdza,
pe³ni¹cego tam s³u¿bê.
Turek
Po kilkuletniej przerwie, znowu
grupa m³odych (dosyæ liczna –
Ula N., Ula M., Hania, Ola, Monika, Agnieszka, ks. Bogdan
i Dawid) zawita³a w goœcinne progi tej parafii. Ju¿ na stacji w Poddêbiu czeka³a na nich mi³a niespodzianka, w osobach dwóch parafian z Turka, którzy zawieŸli grupê na miejsce. Kolejne niespodzianki czeka³y na miejscu. Filipowcy zostali bardzo serdecznie
przyjêci przez koœcielnych – Izabelê i Macieja Ptaków. Do³o¿yli
oni wszelkich starañ, aby praca
by³a jak naj³atwiejsza: za³atwili
namiot na spotkania, sprzêt nag³aœniaj¹cy, zatroszczyli siê o wy¿ywienie. Ponadto pani Iza z jeszcze jedn¹ parafiank¹ – pani¹ Marylk¹, osobiœcie pomaga³y w prowadzeniu spotkañ. Codziennie
pocz¹wszy od poniedzia³ku,
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a skoñczywszy na sobocie, prowadzone by³y dwa cykle zajêæ
przeznaczonych dla dzieci, na
który przychodzi³o z regu³y ok.
50 dzieci. Rekordem by³o 70 dzieciaków upchanych w wojskowej
„beczce”! Dodatkowo w œrodê,
na placu przy Domu Kultury
odby³ siê musical dla dzieci
„Puzzle”, który obejrza³o ok. 70
osób. Czas pomiêdzy spotkaniami spêdzany by³ na wspólnym
przygotowywaniu siê do kolejnych zajêæ, œpiewaniu, studiowaniu Bo¿ego S³owa.
Mimo, ¿e w Turku nie organizowano ¿adnych akcji ulicznych,
czêœæ czasu poœwiêcono osobom
starszym. Zorganizowano dwa
wieczory, na które zaproszono rodziców dzieci i parafian. W niedzielê, po nabo¿eñstwie „zwiniêto ¿agle i odp³yniêto do Wroc³awia”, ¿egnaj¹c goœcinny i sympatyczny Turek.
Ostatnia czêœæ obozu odby³a siê
ju¿ we Wroc³awiu, do którego zjecha³y siê wszystkie grupy, aby
wspólnie spêdziæ dwa dni. Niedziela (5.08), by³a dniem indywidualnych rozmów, dzielenia siê
wra¿eniami. Wieczór niedzielny
poœwiêcono na uwielbianie Boga
i dziêkowanie Mu za wszystkie
dowody ³aski, mi³oœci i b³ogos³awieñstwa, którymi obdarza³ grupy w ci¹gu ca³ego obozu. I tak jak
rozpoczynano s³u¿bê przychodz¹c
przed Jego O³tarz, tak i z wdziêcznoœci¹ zrobiono to na zakoñczenie
akcji. W dziêkczynno-uwielbiaj¹cym nabo¿eñstwie poprowadzi³
nas ks. Grzegorz Giemza. Poza refleksjami, znalaz³ siê równie¿
czas na plany zwi¹zane z przysz³ym rokiem. Jedynie Bogu nale¿y siê czeœæ i chwa³a za to, ¿e
daje mo¿liwoœci s³u¿enia. To On
powo³uje i wyposa¿a w zdolnoœci i umiejêtnoœci potrzebne
w Jego s³u¿bie. Po podsumowaniu akcji i podliczeniu miejsc,
w które moglibyœmy wyjechaæ
w przysz³ym roku, okaza³o siê, ¿e
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liczba z 7 wzros³a dwukrotnie.
Je¿eli taka jest wola Boga, da On
nie tylko chcenie, ale i wykonanie. Nasz¹ modlitw¹ jest, aby
wszyscy ludzie us³yszeli ewangeliê i doszli do poznania prawdy.

Dla nastolatków
Od 8 do 19 sierpnia m³odsze nastolatki (10-13 lat) mia³y swój
obóz w Wiœle Czarnym. Ponad 50
m³odych ludzi przez pierwsze trzy
dni pracowa³o pod czujnym
okiem amerykañskich wolontariuszy, którzy uczyli ich gry na
flecie, dzwonkach, prowadzili zajêcia z plastyki i prac rêcznych.
Kartki do rodziców kosztowa³y
bud¿et obozowy tyle co materia³
(gwoŸdzie, drut, koraliki, karton ...).
Lekcje biblijne, w tym roku na
temat „Zbroi Bo¿ej”, prowadzi³y
wspólnie osoby z MDM i DwD.
W sumie 8 osób by³o zaanga¿owanych w prowadzenie tego obozu.

Wspólne projekty z EC
Istebna – obóz dla dzieci i nastolatków prowadzony przez wspó³pracowników MDM i EC. Razem
32 uczestników i 7 prowadz¹cych. Ta grupa przez 7 dni mia³a
okazjê poznaæ siê wzajemnie, podyskutowaæ nad uprzedzeniami,
tymi w ogóle i tymi niemieckopolskimi, popracowaæ wspólnie
przy prowadzeniu zajêæ dla najm³odszych.
2-7 paŸdziernika,
Christival Creativ Congress,
Kassel
To impreza przygotowuj¹ca du¿¹,
bo dla ponad 20 000 uczestników
konferencjê, jaka ma siê odbyæ
w roku 2002 w Kassel w Niemczech. Dwie osoby z MDM wziê³y udzia³ w warsztatach. Zaowocowa³o to wieloma pomys³ami,
niektóre z nich ju¿ zaczê³y byæ
realizowane.
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25-28 paŸdziernika,
Kinder Jugend Congress,
Marburg
Wydelegowana zosta³a w ramach
wzajemnej wymiany z EC jedna
osoba jako obserwator.
W 2001 roku MDM samodzielnie zorganizowa³ 8 imprez, w których wziê³o udzia³ oko³o 270
osób. Przy organizowaniu, planowaniu, realizowaniu powy¿szych
zaanga¿owanych by³o ponad 40
wolontariuszy i wspó³pracowników. Kolejne 4 imprezy odby³y
siê przy udziale MDM w ich realizacji. W tych uczestniczy³o
ponad 4 tysi¹ce osób. Nastêpnych
10 lokalnych spotkañ mia³o miejsce przy wspó³pracy z MDM.
Uczestniczy³o w nich od 15 do 30
osób ka¿dorazowo i mia³y one
charakter cykliczny.
Odby³y siê te¿ 3 wyjazdowe spotkania robocze w Krakowie oraz
9 w Dziêgielowie; wszystkie poœwiêcone planowaniu i przygotowaniu powy¿szych projektów.
Uczestniczy³o w nich 11 osób œciœle wspó³pracuj¹cych z Misyjnym
Duszpasterstwem M³odych.

R
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Jerzy Kłoda

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
W roku 2001 przyjecha³o do
Dziêgielowa 889 sta³ych uczestników. Has³o TE brzmia³o: „Po
drugiej stronie”. Jakie mam skojarzenia myœl¹c o tym haœle? Jak
je rozumiem? Takie pytania
i odpowiedzi na nie mo¿na by³o
sobie zadaæ w trakcie pobytu na
Tygodniu Ewangelizacyjnym.
Jednak przede wszystkim pytanie:
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
by³o najwa¿niejsze i najczêœciej
zadawane w czasie wyk³adów, seminariów i ewangelizacji.
Wyk³adowc¹ by³ Mark Walker
z Niemiec, którego wyk³ady do-

tyczy³y tematyki: Jak odnieœæ
sukces? Sukces poprzez w³aœciwy obraz samego siebie, wys³uchane modlitwy, w³aœciw¹ perspektywê, wychowanie czy w³aœciwe motywy.
Ewangelist¹ by³ Stuard McAllister – regularnie zaanga¿owany
w zwiastowanie i nauczanie
w swoim kraju, jak i za granic¹.
Ewangelizacje dotyczy³y zagadnieñ zwi¹zanych z pluralizmem,
postmodernizmem i materializmem w czasach obecnych.
Poruszane tematy i problemy na
codziennych spotkaniach by³y

z pewnoœci¹ dla wszystkich sposobnoœci¹ do pog³êbienia swojej
wiary, poznania Bo¿ego S³owa,
a przede wszystkim skonfrontowania swojego ¿ycia z jedyn¹
Prawd¹, któr¹ jest Jezus Chrystus.
Wiele osób prze¿y³o w tym szczególnym czasie Bo¿¹ moc objawiaj¹c¹ siê w rzeczywistej zmianie
¿ycia. Œwiadomoœæ tego, ¿e ludzie
bez Boga s¹ zgubieni i nie ma
¿adnej innej drogi do wiecznoœci,
jak przez œmieræ Jezusa Chrystusa sta³a siê udzia³em, mamy nadziejê, wszystkich uczestników
Tygodnia.
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Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
W dniach od 19 do 26 sierpnia ju¿
po raz czwarty w Mr¹gowie odby³
siê Tydzieñ Ewangelizacyjny zorganizowany wspólnie z Diecezj¹
mazursk¹ naszego Koœcio³a. Program zosta³ tak przygotowany,
aby móg³ zaspokoiæ oczekiwania
i potrzeby uczestników TE – dzieci, m³odzie¿y, starszych – daj¹c
wszystkim radoœæ z wspólnego
przebywania ze sob¹ w Bo¿ej
obecnoœci.
Wyk³adowc¹, tak jak i w poprzednim roku, by³ ks. Grzegorz

Giemza, który przeprowadzi³
cykl wyk³adów dotycz¹cych podstaw ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Ewangelist¹ by³ ks. Leszek Czy¿
(tak¿e w roku 2000). Ka¿da
ewangelizacja dotyka³a problemów wspó³czesnego ¿ycia cz³owieka w konfrontacji z ewangeli¹ o Jezusie Chrystusie.
Namiot, który by³ strategicznym
miejscem TE, by³ w tym czasie
najbardziej wype³niony - byli
i stali uczestnicy TE i turyœci oraz
mieszkañcy Mr¹gowa oraz osoby

z pobliskich parafii mazurskich.
Popo³udniami ka¿dego dnia odbywa³y siê seminaria, a wieczory
zarezerwowane by³y na koncerty
muzyczne.
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. W TE wziê³o udzia³ 150
sta³ych uczestników.

Lucyna Kajfosz

Spotkania – Świdnica 2001
Centrum Misji i Ewangelizacji
oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Œwidnicy wspólnie zorganizowa³y w dniach 8-12 sierpnia 2001r. Dni Kultury Chrzeœcijañskiej pod nazw¹ „Spotkania”.
Program odbywa³ siê w rozstawionym w samym centrum miasta namiocie i by³ tak zaplanowany, aby ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ interesuj¹cego dla siebie. Celem zorganizowania tego typu
akcji, by³o przybli¿enie ludziom
wartoœci chrzeœcijañskich,
a przede wszystkim ich praktyczne zastosowanie w codziennym
¿yciu. Pokazanie innego sposobu rozwi¹zywania problemów
dnia codziennego, ani¿eli uciekanie siê w przemoc, alkohol,
czy narkotyki.
Od œrody do soboty program przebiega³ wed³ug takiego samego

schematu. Przed po³udniem odbywa³y siê spotkania dla dzieci.
O godz. 10.00 zapraszano dzieci
do wspania³ej podró¿y na „Wyspê Skarbów”. Wspólnie z prowadz¹cymi odnajdywano wskazówki w S³owie Bo¿ym do dobrej
i bezpiecznej podró¿y przez ¿ycie,
uczono siê wierszy biblijnych,
które wskazywa³y na cel podró¿y, czyli Chrystusa. Nie zabrak³o
równie¿ czasu na wspólny œpiew,
konkursy oraz gry. Ka¿dego dnia
w tê podró¿ wyrusza³o ok. 20-50
dzieci. Du¿¹ atrakcj¹ cieszy³ siê
dmuchany zamek, który zaprasza³
wszystkich do wspania³ej zabawy.
Mo¿na by³o bezpiecznie skakaæ,
robiæ przewroty i salta w powietrzu, bez obawy o jakiekolwiek
uszkodzenie cia³a. W oczekiwaniu na swoj¹ kolejkê dzieci mog³y zagraæ w ciekawe gry zrêcznoœciowe lub skorzystaæ z biblij-
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nych programów komputerowych. Tych atrakcji dostarczyli
goœcie, którzy przyjechali z Niemiec z organizacji EC, aby wspólnie z polsk¹ ekip¹ stworzyæ ca³y
ten program. Chêtnych do tej zabawy nie brakowa³o. Setka dzieci to by³a norma, a czêsto nawet
o wiele wiêcej. Z dzieæmi czêsto
przychodzili doroœli, z którymi
prowadzono rozmowy i dzielono
siê Bo¿ym S³owem.
Po po³udniu, o godz. 16.00 zapraszano nie tylko dzieci na dalsze
przygody ze S³owem Bo¿ym, ale
równie¿ doros³ych. W trakcie
wyk³adów dla rodziców, prowadzonych przez Mariolê i Romana
Fengerów, poruszano tematy
zwi¹zane z problemami jakie napotykaj¹ na swojej drodze wspó³czesne ma³¿eñstwa i rodziny.
Konfrontowano biblijny obraz
ma³¿eñstwa, rodziny z rzeczywi-

R
stoœci¹. Zastanawiano siê jak
w œwietle Bo¿ych przykazañ
utrzymaæ prawid³owe relacje
wœród cz³onków rodziny, zw³aszcza kiedy pojawiaj¹ siê problemy
zwi¹zane z alkoholem, przemoc¹,
czy zdrad¹. Dzielono siê swoimi
doœwiadczeniami, odpowiadano
na pytania. I chocia¿ liczba s³uchaczy by³a niewielka (4-8), to
by³ to czas na podejmowanie wa¿nych ¿yciowych decyzji (dwie
osoby powierzy³y swoje ¿ycie
Chrystusowi).
Dzieci w tym samym czasie mog³y dalej poznawaæ prawdy biblijne poprzez opowiadania misyjne,
skeczbord, a tak¿e uczestniczyæ
w grach, zabawach i konkursach
na œwie¿ym powietrzu. Frekwencja nie zawiod³a – codziennie
w tym czasie przebywa³o oko³o
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100 dzieci, jak równie¿ spora grupa rodziców.
W ca³oœci programu nie zapomniano tak¿e o m³odzie¿y, do której przede wszystkim skierowany
by³ program wieczorny, czyli
koncerty. Trzy wieczory wype³nione by³y dobr¹ muzyk¹, œpiewem i Bo¿ym S³owem. Wykonawcy – zespó³ SELA, Tomek
¯ó³tko i Beata Bednarz z zespo³em AmenBand, dzielili siê swoimi doœwiadczeniami codziennego ¿ycia z Bogiem. Muzycy potrafili w jasny i przekonywuj¹cy
sposób przekazaæ swoje œwiadectwo, jak Bóg zmieni³ i codziennie zmienia ich ¿ycie. Podczas
wystêpów cz³onkowie zespo³ów
wskazywali na inny styl ¿ycia,
ani¿eli lansowany przez media,
na ¿ycie zgodne z Bo¿ym wzor-

cem. Wœród s³uchaczy koncertów
byli nie tylko m³odzi ludzie, ale
tak¿e starsi, którzy z wielk¹
uwag¹ przys³uchiwali siê temu,
co by³o mówione. W czwartkowy
wieczór zaproponowano zamiast
koncertu projekcjê filmu „Jezus”
wg Ew. £ukasza. Podczas wszystkich wieczorów ok. 600 osób
mog³o us³yszeæ ewangeliê.
„Spotkania” da³y mo¿liwoœæ
wszystkim, którzy brali w nich
udzia³ do zastanowienia siê nad
w³asnym ¿yciem i podjêciem decyzji, co dalej. Dni Kultury Chrzeœcijañskiej zosta³y zakoñczone
uroczystym nabo¿eñstwem
w œwidnickim koœciele Pokoju.
Modlitw¹ nasz¹ jest, aby Bóg b³ogos³awi³ wszystkim, którzy
uczestniczyli w „Spotkaniach”.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
i Warsztaty muzyczne w Karpaczu
Na prze³omie lipca i sierpnia nasz
namiot stan¹³ w Karpaczu, gdzie
wspólnie z Parafi¹ EwangelickoAugsbursk¹ Wang zorganizowaliœmy kolejny Tydzieñ Kultury
Chrzeœcijañskiej. Impreza ma
charakter otwarty i adresowana
jest zarówno do dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych. W 2001 roku
stadion miejski, sta³ siê miejscem
prezentowania szeroko pojêtej
kultury chrzeœcijañskiej.
Codzienne spotkania dla dzieci,
wieczorne koncerty oraz wysta-

wa rzeŸby Ryszarda Zaj¹ca i prezentacja Biblii z „Bibelmobile”
z Niemiec by³y podstaw¹ programu ca³ego Tygodnia.
Po raz pierwszy czêœæ Tygodnia
Kultury Chrzeœcijañskiej stanowi³y Warsztaty muzyczne, w których uczestnikami byli g³ównie
m³odzi ludzie. Prowadzone by³y
one przez profesjonalnych muzyków: Beatê Bednarz i Andrzeja
Cudzicha. Zajêcia odbywa³y siê
w dwóch grupach: instrumentalnej i wokalnej oraz prowadzone
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by³y tak¿e indywidualne zajêcia
dla solistów. Warsztaty zakoñczy³y siê wspólnym wystêpem z zespo³em AmenBand podczas jednego z koncertów TKCH oraz
krótkim koncertem w czasie uroczystoœci 800-lecia koœcio³a
„Wang”.
Muzyka i Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie po³¹czy³a wszystkich uczestników, zarówno Warsztatów, jak i Tygodnia Kultury
Chrzeœcijañskiej.
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Renata Hinrichs

Szkoła Biblijna
Albowiem ³aska jego jest mo¿na
nad nami,
A wiernoœæ jego trwa na wieki.”
Ps 117,2

Trymest zimowy
Rok 2001 potwierdzi³ prawdziwoœæ tego wiersza w ¿yciu Szko³y Biblijnej. Pan okaza³ nam wiele ³ask i b³ogos³awieñstw. Rok
szkolny zacz¹³ siê pracowicie, jak
w ka¿dej szkole, zajêciami, wyk³adami, nauk¹ do egzaminów.
Plan zimowego trymestru obejmowa³ poza przedmiotami biblijnymi, kilka przedmiotów o charakterze praktycznym: praca
z m³odzie¿¹, praca z dzieæmi, poradnictwo biblijne. Zajêcia z tych
przedmiotów mia³y przygotowaæ
studentów do ich praktyki w czasie pasyjnym. W okresie przedœwi¹tecznym studenci mieli mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z ró¿nymi
rodzajami s³u¿by w trakcie wyjazdów misyjnych. Jedna grupa na
Mazurach, a druga na Œl¹sku pomaga³a w prowadzeniu rekolekcji dla dzieci i m³odzie¿y w wielu parafiach oraz, w niektórych
miejscach, spotkañ dla starszych.
M. in. w: Ostródzie, Kêtrzynie,
Rynie, Miko³ajkach, Mr¹gowie,
Olsztynku, Olsztynie, Lasowicach Ma³ych i Wlk., Oleœnie, Lipnie i W³oc³awku.

Wykłady gościnne
Trymestr wiosenny uatrakcyjni³y
goœcinne wyk³ady ks. Fredericka
Burklina ze Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny prowadzi³ on
zajêcia z Listu do Rzymian.

Zakończenie roku
Po pomyœlnym zdaniu egzaminów dyplom ukoñczenia Szko³y
Biblijnej otrzyma³y:
Andrea Halkova z Czeskiego
Cieszyna,
Alicja Kucharska z Drogomyœla,
Dorota Pod¿orska ze Skoczowa,
Aleksandra Pszczó³ka ze Skoczowa,
Magdalena Tyrna z B³adnic.
Dyplomy wrêczono 8 lipca 2001
podczas nabo¿eñstwa koñcz¹cego Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie.
Wiêkszoœæ absolwentek jest nadal zaanga¿owana w ró¿ne formy
s³u¿by CME, a tak¿e aktywnie
udziela siê w swoich parafiach.

Nowi studenci
Jesteœmy Bogu wdziêczni, ¿e pozwoli³ nam na rozpoczêcie kolejnego roku szkolnego 1 paŸdziernika 2001. Na poœwiêcenie roku
studiowaniu Biblii zdecydowa³y
siê cztery osoby:
Bartosz Cieœlar z Ustronia,
Karin Noga z Ligotki Kameralnej,
Ewa Stebel z Chorzowa,
Kinga WoŸniak z Cieszyna .
Dla wielu ta ma³a liczba studentów jest zniechêceniem. My zaœ
opieraj¹c siê na S³owie Bo¿ym,
czujemy siê zmotywowani do
tego, aby byæ wiernym w ma³ym
(£k 19,17). Powodem do radoœci
jest ogl¹danie potêgi dzia³ania
Bo¿ego w ¿yciu tej garstki studentów.

Wyjazd misyjny
Jak co roku, tak i w tym, w okresie adwentowym zosta³ zorgani-
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zowany wyjazd misyjny. W ramach praktyk grupa studentów
pod przewodnictwem ks. Grzegorza Giemzy spêdzi³a dwa tygodnie „w drodze” us³uguj¹c s³owem, pieœni¹, modlitw¹ m.in.
w: Miko³owie, Dzia³dowie, Sorkwitach, Ostródzie, Olsztynie,
Gi¿ycku, Mr¹gowie, Kêtrzynie,
Nidzicy, Suwa³kach, Drogomyœlu
i Pruchnej.

Zaoczna Szkoła Biblijna
Szczególnym wydarzeniem w ¿yciu
szko³y by³o wprowadzenie w paŸdzierniku nowej formy kszta³cenia – szko³y zaocznej. W roku
szko³nym 2001/2002 naukê ropoczê³o 26 studentów w tym 7
uczestnicz¹cych w zajêciach
z wybranych przedmiotów. Grupa ta jest bardzo zró¿nicowana
pod wzglêdem wiekowym i zawodowym. Mimo przynale¿noœci
do ró¿nych parafii czêsto znacznie od siebie oddalonych (Bielsko, Bia³a, Brenna, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Dziêgielów, Hawirzów, Pszczyna, Trzyniec, Ustroñ,
Wodzis³aw, ¯yrardów), studenci
tworz¹ spo³ecznoœæ wspieraj¹c
jedni drugich w modlitwach.
Chwalimy Pana s³ysz¹c wypowiedzi studentów, którzy modlili
siê o powstanie takiej w³aœnie
szko³y. Cieszymy siê, ¿e Pan odpowiedzia³ na te proœby i dzisiaj
mo¿emy doznawaæ b³ogos³awieñstwa tej s³u¿by.
Program Zaocznej Szko³y Biblijnej trwa dwa lata i obejmuje szczegó³owe studium ksi¹g Starego
i Nowego Testamentu. Studenci
spotykaj¹ siê na zajêciach dwa
razy w miesi¹cu (pierwsza
i trzecia sobota ka¿dego miesi¹ca).

R
Program Zaocznej Szko ły Biblijnej:
I rok nauczania
Wstêp do Starego Testamentu,
Wstêp do Nowego Testamentu
Piêcioksi¹g Moj¿eszowy
Ksiêga Jozuego
Ksiêga Sêdziów i Ksiêga Rut
Religia Izraela
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
Doktryny biblijne

Program Dziennej Szko ły Biblijnej:
Stary Testament:
Wstêp do Starego Testamentu
Piêcioksi¹g Moj¿eszowy
I, II Ksiêga Samuela
Religia Izraela
Wielcy prorocy
Ksiêgi poetyckie
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Zarys historii koœcio³a
Przebudzenie w Starym Testamencie
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
Osobiste ¿ycie duchowe
Pneumatologia
Poradnictwo biblijne
Praca z dzieæmi
Praca z mlodzie¿¹
Psychologia ogólna
Wiedza o wyznaniach

Wykładowcy:
mgr Marek Cieœlar
ks. Leszek Czy¿
Janina Gazda
mgr Bo¿ena Giemza
ks. Grzegorz Giemza
mgr Renata Hinrichs
ks. Timothy Hinrichs
ks. Marek Londzin
mgr Maciej Oczkowski
ks. Adam Pod¿orski
ks. Jerzy Samiec
ks. dr Piotr Szarek

Goście:
ks. Frederick Burklin
(Greater Europe Mission)
ks. Don Richman
(East European Missions Network)
mgr Alina Wieja
(Instytut Poradnictwa Chrzeœcijañskiego Chrzeœcijañskiej Fundacji „¯ycie i Misja”)

Szkolenie dla Doradców drugiego stopnia
Szkolenie to skierowane jest do
wszystkich osób zainteresowanych poradnictwem biblijnym.
Program obejmuje m.in. tematykê z zakresu duszpasterstwa, wiedzy biblijnej, apologetycznej
i psychologicznej. Do udzia³u
w prowadzeniu szkolenia zosta³y

zaproszone osoby duchowne
i œwieckie: teolodzy, lekarze, psycholodzy, dziennikarze, ewangeliœci i inne.
Fachowe wyk³ady przeplatane s¹
æwiczeniami praktycznymi i dyskusjami. Jest tak¿e czas na dzielenie siê w³asnym doœwiadczenia-
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mi s³u¿by z osobami potrzebuj¹cymi pomocy duchowej.
Szkolenie jest czêœci¹ kszta³cenia
w ramach Zaocznej Szko³y Biblijnej CME.
W roku 2001 uczestniczy³o w nim
systematycznie 20 osób.

R
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Korespondencyjny Kurs Biblijny
Od kilku lat prowadzimy studia
biblijne w formie pisanej. Dla niektórych osób prowadzone przez
nas akcje ewangelizacyjne i spotkania s¹ impulsem do uczestniczenia w tym Kursie. Inni trafiaj¹
do nas przez strony internetowe
Centrum i kwartalnik misyjny
„Warto”. Liczba tych, którzy chc¹
studiowaæ S³owo Bo¿e zwiêksza
siê, 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.
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 Kursie regularnie uczestniczy
47 osób.
KKB mo¿na otrzymaæ przesy³aj¹c nam swój adres poczt¹, faksem lub skorzystaæ z gotowego
formularza na naszej stronie internetowej.

Paweł Gumpert

Akcja „Prezent pod choinkę”
Pod koniec paŸdziernika zosta³a zainicjowana akcja „Prezent
pod choinkê”. Zachêca³a ona
przede wszystkim cz³onków naszych parafii, m³odzie¿ z grup
m³odzie¿owych i szkó³, dzieci
ze szkó³ek niedzielnych oraz
osoby z ró¿nych œrodowisk do
przygotowania paczek œwi¹tecznych. Paczki te przeznaczone
by³y dla dzieci i m³odzie¿y
w wieku od 4 do 14 lat z Ukrainy (powiat Mukaczewo).
Efekty przeros³y nasze oczekiwania. Baliœmy siê, ¿e nie bêdziemy
w stanie zape³niæ jednego samochodu, tymczasem dwa wype³nione by³y po dach. Razem zebraliœmy 1800 paczek. Akcja poruszy³a serca wielu ludzi. W œrednim
i starszym pokoleniu wzbudzi³a
wspomnienia pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, kiedy do Polski przyje¿d¿a³y transporty z zachodu.
By³a to bardzo wymierna pomoc,
ale tak¿e œwiadectwo, ¿e s¹ gdzieœ

¿yczliwi ludzie, czêsto daleko
i zupe³nie nieznajomi. To dawa³o
nadziejê, by³o zachêt¹, pokazywa³o, ¿e jest œwiat, w którym
mo¿na normalnie ¿yæ. Tak¹ odrobinê normalnoœci i nadziei zabraliœmy mikrobusami na Ukrainê.
Jakie s¹ korzyœci z tego, ¿e anga¿ujemy siê w tego rodzaju dzia³ania?
Radoœæ - ¿e mo¿emy zrobiæ
komuœ niespodziankê. By³em pod
wra¿eniem, gdy na nasz apel tak
spontanicznie zareagowa³a m³odzie¿ ze szkó³. Myœlê, ¿e poza
nami m³odzie¿ zaskoczy³a swoim
zaanga¿owaniem tak¿e wychowawców i dyrektorów. Szko³y
z, wydawa³oby siê, biednych
wiejskich terenów przygotowa³y
po kilkadziesi¹t paczek.
Pracê – szacujê, ¿e oko³o 30 do
50 osób by³o zaanga¿owanych
w przeprowadzenie ca³ej akcji,
nie licz¹c tych, którzy robili paczki. W czasach, gdy wiêkszoœæ
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m³odego pokolenia narzeka na
nudê pojawi³a siê œwietna okazja,
by zosta³a wyzwolona inicjatywa
i pomys³owoœæ. Mamy w³aœciw¹
motywacjê, by nieœæ pomoc i nadziejê innym – jest ni¹ mi³oœæ
Chrystusa. Nie jesteœmy najbogatszym spo³eczeñstwem, ale
wystarczaj¹co bogatym, by zacz¹æ dawaæ.
Satysfakcjê – widz¹c radoœæ na
twarzach obdarowywanych i daj¹cych.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
w³¹czyli siê do tej akcji. Wasz trud
nie by³ daremny, a Wasze podarunki najczêœciej jedynymi, jakie
ukraiñskie dzieci dosta³y z okazji
Œwi¹t Ñarodzenia Zbawiciela.
Mamy nadziejê, ¿e przed nami
kolejne akcje nios¹ce pomoc najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom
z Europy Wschodniej.

R
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Paweł Fober

Wyjazdy misyjne
Integraln¹ czêœci¹ pracy misyjnej
Centrum s¹ tak¿e tzw. wyjazdy
misyjne. Celem tych wyjazdów
jest pomoc parafiom w prowadzeniu pracy wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Wyjazdy te, to nie
tylko wykonywanie konkretnych
zadañ, ale przede wszystkim
stworzenie wspólnoty, w której
wszyscy stajemy siê jednoœci¹
w Chrystusie. Praca ta ma dwa
wymiary: po pierwsze umo¿liwia
parafiom wyjœcie na zewn¹trz
w swojej pracy duszpasterskiej,
a tak¿e pozwala na pos³uszne wype³nianie polecenia Jezusa, ¿e
mamy iœæ i g³osiæ ewangeliê
wszystkiemu stworzeniu.
W roku 2001 moglibyœmy odkryæ, ¿e praca misyjna mo¿e dawaæ wiele radoœci. Co miesi¹c bus
z wolontariuszami wyrusza³ do
Kutna oraz Jawora i Œwidnicy.
Kutno
W Kutnie zajêæ nie brakowa³o.
Odbywa³y siê spotkania dla dzieci, na których by³o du¿o zabaw,
gier, uœmiechu, a przede wszystkim uczenia siê o Jezusie Chry-

stusie. Staraliœmy siê pokazywaæ
dzieciom mi³oœæ – Bo¿¹ i ludzk¹,
której tak s¹ spragnieni, a której
niestety nie znajduj¹ w swoich
domach. O sensie ¿ycia, który jest
mo¿liwy tylko dziêki Chrystusowi opowiadaliœmy tak¿e naszym
rówieœnikom. Na spotkaniach
m³odzie¿owych zatar³a siê granica „my” i „wy”. Staliœmy siê
grup¹ dobrych znajomych,
a mo¿e nawet przyjació³. Grupa
m³odzie¿owa w Kutnie zyska³a
nie tylko na jakoœci, iloœæ jej
cz³onków tak¿e wzros³a. Z tego
powodu przenieœliœmy siê do koœcio³a, bo w salce przestawaliœmy
siê mieœciæ.

siê pos³uszeñstwa Bogu, poznawania nowych ludzi i dzielenia siê
w³asnymi prze¿yciami z codziennego ¿ycia z Bogiem. Ka¿dy wyjazd to równie¿ inna grupa osób,
która przyjê³a na siebie s³u¿bê
dzielenia siê S³owem Bo¿ym z innymi ludŸmi. Wa¿nym momentem
wyjazdów misyjnych by³y rekolekcje pasyjne, które odbywa³y siê
w dniach 30.03-01.04.2001r. Trzy
spotkania dla ró¿nych grup wiekowych pod has³em: Jezus Chrystus
Kap³an, Król, Prorok, da³y mo¿liwoœæ g³êbszego prze¿ycia czasu
pasyjnego nie tylko tym, którzy
s³uchali, ale równie¿ tym, którzy
mówili.

Jawor i Œwidnica
To miejsca, w których praca przebiega³a spokojnie i systematycznie. Spotkania z dzieæmi, m³odzie¿¹, aktywny udzia³ w nabo¿eñstwach - to sta³e punkty wyjazdów. Nie mo¿na jednak mówiæ
o rutynie i przyzwyczajeniu. Ka¿dy wyjazd by³ inny. Ka¿dy wyjazd
dawa³ mo¿liwoœæ zdobywania nowych doœwiadczeñ wiary, uczenia

Rok 2001 mo¿emy zaliczyæ do
pracowitych i b³ogos³awionych.
W ka¿dej chwili naszych wyjazdów wiedzieliœmy, ¿e nasza s³u¿ba jest potrzebna, co sprawia³o
nam wielk¹ radoœæ i zmusza³o do
szczerego reprezentowania wartoœci, w które wierzymy, a tak¿e
jeszcze gorêtszej modlitwy
o miejsca, w których s³u¿yliœmy.

Monika Mendroch

Zespół muzyczny CME
To grupa m³odych ludzi, która
prowadzi œpiew na comiesiêcznych spotkaniach dziêgielowskich, Bezsennej nocy, Tygodniach Ewangelizacyjnych
w Dziêgielowie i Mr¹gowie. Pocz¹tki zespo³u siêgaj¹ paŸdziernika 2000 roku. Wtedy to, zrodzi³
siê pomys³ stworzenia kilkunastoosobowego chóru, którego zada-

niem by³oby poprowadzenie œpiewu podczas Ogólnopolskiego
Zjazdu M³odzie¿y Ewangelickiej.
Jako, ¿e idea wspólnego œpiewania przypad³a do gustu wielu osobom, na OZME siê nie skoñczy³o. Wrêcz przeciwnie - postanowiono stworzyæ zespó³ muzyczny, z³o¿ony z zapaleñców i dzia³aj¹cy pod egid¹ CME. I tak, parê
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miesiêcy póŸniej, w marcu, odby³y siê przes³uchania, które pozwoli³y wy³oniæ oficjalny ju¿ sk³ad
zespo³u. Nied³ugo potem rozpoczê³y siê próby do pierwszej wa¿nej „imprezy”- Bezsennej nocy,
odbywaj¹cej siê zawsze w czasie
Œwi¹t Wielkanocnych w Skoczowie. D³ugie, niekiedy i ca³onocne próby stanowi³y œwietn¹ oka-

R
zjê do lepszego poznania siê, co
mia³o nie tylko ogromny wp³yw
na przebieg koncertu uwielbiaj¹cego, ale i du¿e znaczenie dla ca³ej dzia³alnoœci zespo³u.
Obecnie zespó³ liczy ok. 40 osób,
które muzykuj¹c s³u¿¹ Bogu.
S³u¿¹, gdy¿ w³aœnie w taki sposób g³osimy Bo¿e S³owo. Prowadzimy œpiew podczas Tygodni
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Ewangelizacyjnych, spotkañ
dziêgielowskich, jak i rodzinnych
spotkañ œwi¹tecznych oraz w czasie specjalnych imprez misyjnych. Chc¹c robiæ to jak najlepiej
(w koñcu s³u¿ba dla Pana to sprawa niezwykle wa¿na, aczkolwiek
wcale nie taka prosta), bierzemy
udzia³ w ró¿nego rodzaju warsz-

tatach muzycznych prowadzonych przez specjalistów. To daje
nam okazjê nie tylko do æwiczenia, ale równie¿ do spo³ecznoœci
ze sob¹ i lepszego poznania Tego,
który daje nam si³ê i zapa³ do tej
s³u¿by. Tego, któremu oddajemy
chwa³ê, czeœæ i uwielbienie –
prawdziwemu Bogu.

Nocy i w³asnym ¿yciem. Program
by³ kola¿em ró¿nych form artystycznych - od samorodnego teatru do koncertu muzycznego.
Teatr 36,5 z Bielska-Bia³ej i koncert zespo³u Sela by³y dla wszystkich osobistym wyznaniem swojej wiary w Jezusa Chrystusa, zarówno przez aktorów, jak i muzyków. O trzeciej nad ranem czêœæ
osób wyruszy³a do koœcio³a
w Pierœccu; mg³a i mrozik nie
przeszkadza³y w gor¹cych rozmowach i dyskusjach. Po nocnym
spacerze wszyscy mogli posiliæ
siê – œwie¿a bu³eczka i gor¹ca her-

bata zdzia³a³y „cuda”. Jutrznia
m³odzie¿owa zakoñczy³a tê noc.
Wszyscy byli œwiadkami wschodz¹cego s³oñca i uczestnikami
radoœci p³yn¹cej ze zmartwychwstania Chrystusa. W Bezsennej
nocy uczestniczy³o ponad 800
m³odych osób z po³udniowego
regionu Polski (Diecezja cieszyñska i katowicka), a tak¿e dwie
osoby z Mazur.
Spotkanie by³o wspó³organizowane z Parafi¹ Ewangelick¹ w Skoczowie.

Bezsenna noc
Ju¿ po raz czwarty w okresie pasyjnym, choæ liczby tu nie s¹ najwa¿niejsze, odby³o siê niecodzienne spotkanie m³odych ludzi.
Parafia w Skoczowie by³a miejscem, w którym 14 kwietnia rozpoczê³a siê Bezsenna noc. Muzykowanie, wspólny œpiew, zwiastowanie S³owa Bo¿ego przez ks.
Marka Londzina, œwiadectwa
wiary z³o¿one przez Monikê
i Roberta, to tylko niektóre
z punktów w dziewiêciogodzinnym programie. Spotkanie to mia³o zachêciæ m³odych ludzi do refleksji nad istot¹ Œwi¹t Wielkiej

Kwartalnik misyjny „Warto”
i działalność wydawnicza
Poprzez „Warto” chcemy zachêcaæ czytelników do biblijnego
spojrzenia na trudne i nierzadko
kontrowersyjne tematy zwi¹zane
z ¿yciem chrzeœcijañskim, informowaæ o dzia³alnoœci misyjnej
i ewangelizacyjnej. Chcemy dzieliæ siê tym, jak Bóg dzia³a i zmienia cz³owieka.
W roku 2001 „Warto” zmieni³o
siê pod wzglêdem graficznym,
wprowadziliœmy cykle obejmuj¹ce ró¿ne formy i obszary tematyczne, np. studia biblijne, ewan-

gelizacja, psychologia, dziecko,
rozmowa i inne. Do grona pisz¹cych do³¹czy³y nowe osoby.
Planujemy internetow¹ wersjê
kwartalnika w naszym serwisie.
Jak w ka¿dym roku naszej dzia³alnoœci organizowanie ró¿nego
rodzaju imprez zwi¹zane jest
z przygotowywaniem zaproszeñ,
plakatów, listów informacyjnych.
Do ich tworzenia wykorzystujemy autorskie zdjêcia i grafiki, których twórcami s¹ wolontariusze
i wspó³pracownicy Centrum.
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Zachêcamy wszystkich do korzystania z naszych materia³ów
w swojej pracy i s³u¿bie!
Istnieje mo¿liwoœæ otrzymywania
naszego czasopisma. Zachêcamy
do zamawiania go (indywidualnie, zbiorowo, np. parafie, grupy
m³odzie¿owe itp.) oraz sk³adania
dobrowolnych ofiar na jego wydawanie i kolporta¿. Otrzymywanie kwartalnika poza prenumerat¹
jest ograniczone.

R
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Paweł Fober

Internet
Przez ca³y rok 2001 œwiat stawa³ na
g³owie, ¿eby tylko rozwin¹æ mo¿liwoœci korzystania z Internetu. My
nie mogliœmy pozostaæ w tyle – nasz
serwis – www.cme.org.pl musia³
równie¿ siê rozwijaæ.
Przede wszystkim w 2001 roku
poprawiliœmy czytelnoœæ naszej
strony, tak aby ka¿dy, niezale¿nie
od stopnia obycia z komputerem
móg³ odnaleŸæ interesuj¹ce go
informacje. Dlatego na pierwszej
stronie umieœciliœmy krótkie opisy i linki do aktualnych spotkañ
i imprez oraz banery reklamuj¹ce
najgorêtsze wydarzenia.

Ale www.cme.org.pl to nie tylko
serwis informacyjny. Na naszych
stronach oprócz formularzy zg³oszeñ, terminów i reklam obozów,
mo¿na znaleŸæ interesuj¹ce teksty
– œwiadectwa innych o ich relacji
z Bogiem.
Oczywiœcie nasze strony nie by³y
sztuk¹ dla sztuki – w roku 2001
odwiedzi³o nas ponad 3300 osób.
Goœciliœmy internautów praktycznie z ca³ego œwiata – chocia¿by
z Chin, Rosji, Brazylii, Estonii, najwiêcej obcokrajowców pochodzi³o z Czech, Niemiec oraz z USA.
Jednak przede wszystkim Polacy

odwiedzali nasz serwis – najwiêcej
goœci mieliœmy z Bielska–Bia³ej,
Katowic i Warszawy. Ca³a Polska
spotyka³a siê na stronach Centrum
Misji i Ewangelizacji.
W roku 2002 te¿ postawiliœmy
sobie ambitne zadania – codzienne umieszczanie krótkich rozwa¿añ biblijnych, bardzo czêsta aktualizacja strony, dziêki czemu
zamieszczane informacje bêdê
œwie¿e i aktualne.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych stron, aby osobiœcie
przekonaæ siê, jak bardzo zmieni³
siê nasz serwis przez ostatni rok.

Renata Świder

Biblioteka
Rok 2001 up³yn¹³ w naszej bibliotece bardzo pracowicie.
Zgromadziliœmy prawie wszystkie egzemplarze „Zwiastuna”,
które kiedykolwiek siê ukaza³y
i „Stra¿nicy Ewangelicznej” z lat
50-tych oraz inne czasopisma.
Wiele osób spontanicznie zareagowa³o na nasz¹ akcjê kompletowania wszystkich roczników
„Zwiastuna”. Po usystematyzowaniu ich, sporo kompletnych
roczników bardzo chêtnie udostêpnimy bibliotekom parafialnym lub ksiê¿om.
Podstawowe prace biblioteczne

dotyczy³y komputerowego opracowywania ksiêgozbioru.
W tym roku otrzymaliœmy równie¿ wyj¹tkowo du¿o darów
w postaci ksi¹¿ek, g³ównie klasyki. Za³o¿yliœmy tak¿e zeszyt do
rejestru czytelników w czytelni
i opracowujemy materia³y konferencyjne.
Biblioteka jest czynna tak¿e
w soboty dla studentów zaocznej
szko³y biblijnej. W wypo¿yczaniu
ksi¹¿ek na sta³e pomaga nam wolontariusz.
Obecnie mamy zapisanych 125
czytelników.

Biblioteka Dzięgielowska
Godziny otwarcia:
wtorek, piątek 11.30 - 18.00
środa, czwartek 8.00 - 16.00

Public relations
W tym dziale Centrum przede
wszystkim redagowane s¹ materia³y informacyjne i publikacje
o charakterze ewangelizacyjnym,
bezpoœrednio zwi¹zane z organizowanymi przez nas imprezami
i akcjami.

G³ównym celem PR w Centrum
jest utrzymywanie dobrych kontaktów ze œrodowiskami lokalnymi, koœcielnymi, parafialnymi itp.
Dbanie o w³aœciwy wizerunek
CME jako placówki koordynuj¹cej dzia³ania misyjno-ewangeliza-
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cyjne w Polsce oraz opracowywanie strategii akcji misyjnych
i utrzymywanie kontaktów z mediami – to wa¿niejsze zadania,
którymi zajmuje siê ten dzia³ na
co dzieñ.

