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Te dwa s³owa najlepiej okre�laj¹
to, co dzia³o siê w roku 2001
wCentrumMisji i Ewangelizacji.
Realizowane plany i trudna sytu-
acja, nowe przedsiêwziêcia i nie-
zbyt dobra atmosfera wokó³, nad-
chodz¹ca recesja � widmo braku
�rodków i przekonanie o Bo¿ym
powo³aniu � wizja pracy. A jed-
nak Bóg jest wierny i mogli�my
tego do�wiadczaæ.

Rok 2001 nie by³ tylko rokiem
spraw finansowych. Przede
wszystkim by³ rokiem realizacji
wizji pomimowidma problemów.
Obok tradycyjnych imprez, spo-
tkañ, obozów, Tygodni Ewange-
lizacyjnych, 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; zaocz-
na, dzienna, Szkolenie Nauczy-
cieli Szkó³ek Niedzielnych, Kurs
Liderów M³odzie¿owych, Szko-

lenie Doradców, Przygotowania
doGodzin Biblijnych i Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Ten kie-
runek dzia³añ jest bardzo istotny,
gdy¿ jest przygotowaniem do
tego, co sta³o siê drugim has³em
roku, czyli wolontariatu.

Wolontariat - To oko³o 850 ochot-
ników (nie sposób policzyæ do-
k³adnie) chêtnie, aczkolwiek spo-
radycznie pomagaj¹cych w dzia-
³aniach misyjnych. Ci wszyscy
odpowiedzieli na potrzebê wyko-
nywania wielu prac � wiêkszych
i mniejszych, które pojawia³y siê
w trakcie akcji. Ochotnicy to oso-
by pomagaj¹ce w danym przed-
siêwziêciu masowo. Druga grupa
wspó³pracowników to wolonta-
riusze. Wolontariusze to osoby
maj¹ce okre�lone zadania do wy-
konania przez ca³y rok. Mniejsze
i wiêksze zadania, za które s¹
w pe³ni odpowiedzialni i rozlicza-
ni z ich wykonania. Wolontariu-
sze to osoby stale wspó³pracuj¹-
ce z CME � w roku 2001 by³o ich
83. Bez jednych i drugich nasza
s³u¿ba by³aby niemo¿liwa.

Po trzecie rok 2001 by³ rokiem
koñczenia. Od roku 1997 przygo-
towywali�my nowe projekty
ewangelizacyjne, zbierali�my
materia³y i do�wiadczenia. Nowe
pomys³y koñczy³y siê sukcesem
lub pora¿k¹. Pomagali�my para-
fiom, ale te¿ zawodzili�my. By³a
to dla nas szko³a s³u¿by. Teraz
chcemy rozwin¹æ projekt: �Stra-
tegia dla rozwoju parafii�, który
ma byæmottem roku 2002. Zanim
jednak przyjdzie nam przedstawiæ
jego realizacjê w przysz³orocz-
nym Raporcie, oddajemy do r¹k
Raport 2001 z dzia³alno�ci Cen-
trum Misji i Ewangelizacji.

Jeste�my Boguwdziêczni za Jego
wierno�æ i przekonanie, ¿e je¿eli
jest taka wola Bo¿a, aby praca
misyjna i ewangelizacyjna prowa-
dzona przez Centrum rozwija³a
siê, to Bóg poruszy serca wielu
ludzi, aby wspierali j¹ swoimi
modlitwami, zaanga¿owaniem
i finansami.

Wizja kontra widmo

ks. Grzegorz Giemza
Ogólnopolski Duszpasterz
Misyjno-Ewangelizacyjny
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Duszpasterstwo, tak jak w latach
ubieg³ych, zajmowa³o siê prowa-
dzeniemgodzin biblijnych i domo-
wych grup biblijnych. W roku
2001 obchodzili�my jubileusz 50-
lecia prowadzenia godzin biblij-
nych.Dok³adnie 18 sierpnia 1951r.
rozpoczê³y siê regularne spotkania
przygotowawcze do godzin biblij-
nych wDziêgielowie. Dlatego te¿
w czasie naszego spotkania 18
sierpnia 2001r. dziêkowali�my
Boguwmodlitwach za prowadze-
nie i b³ogos³awieñstwo w tej s³u¿-
bie. Pocz¹tki tej s³u¿by i jej szyb-
ki rozwój w diecezji cieszyñskiej
przedstawi³ ks. Tomasz Bruel1.
W 2001 roku zaanga¿owanych
w tej s³u¿bie by³o 54 braci ewan-
gelistów. Do s³u¿by w godzinach
biblijnych zg³osi³o siê piêciu no-
wych braci, którzy s¹ s³uchacza-
mi Zaocznej Szko³y Biblijnej.

Godziny biblijne

Godziny biblijne odbywa³y siê na
terenie diecezji cieszyñskiej
i katowickiej: B¹ków, Bia³a, Cie-
szyn, Cisownica, Dêbowiec, Dro-
gomy�l, Goleszów, Leszna Gór-
na, Koniaków, Krostoszowice,
Pszczyna, Salmopol, Skoczów,
Ustroñ, Ustroñ Polana, Wis³a
Centrum,Wis³a Czarne,Wis³a Ja-
rzêbata, Wis³a Kamienny, Wis³a
Malinka, Wis³a Mróskow, Wis³a
Skolnity. Na tych spotkaniach
rozwa¿ane by³o S³owo Bo¿e
w oparciu o list �w. Jakuba i Dzie-
je Apostolskie.
Rozwa¿aj¹c wszystkie napomnie-
nia i ostrze¿enia zawarte w li�cie
Jakuba zwracali�my uwagê na by-
ciewykonawcami S³owa. Zgodnie
ze s³owami z Jk.1,22: A b¹d�cie
wykonawcami S³owa, a nie tylko

s³uchaczami, oszukuj¹cymi sa-
mych siebie. W niektórych para-
fiach godziny biblijne prowadzili
tak¿e miejscowi ksiê¿a.
Godziny biblijne prowadzone
przez Zespó³ Misyjny z Wis³y
urozmaicone by³y muzyk¹ i pie-
�ni¹ chóru.
W godzinach biblijnych uczestni-
czy³o od 5 - 30 osób.

Przygotowania do godzin
biblijnych

Przygotowania do godzin biblij-
nych tradycyjnie odbywa³y siê dwa
razywmiesi¹cu,wka¿d¹ pierwsz¹
i trzeci¹ sobotêmiesi¹cawCentrum
Misji i EwangelizacjiwDziêgieIo-
wie. Na spotkaniach tych omawia-
ne by³y tematy na godziny biblij-
ne. Harmonogram tych spotkañ
opracowywany jest z wyprzedze-
niem na okres sze�ciu miesiêcy.
Wyk³adS³owana tychprzygotowa-
niach prowadz¹ bracia ewangeli�ci
i ksiê¿a.

Domowe grupy biblijne

Domowe grupy biblijne zajmuj¹
siê czytaniem i studiowanie S³o-
waBo¿ego oraz jego praktycznym
zastosowaniem w codziennym
¿yciu. Takie grupy prowadzone
by³y w Cieszynie, Goleszowie,
Ustroniu, Wi�le, Wi�le Czarnem,
Wi�le Malince, najczê�ciej raz
w tygodniu. Tematy tych spotkañ
przygotowuj¹ sami ich uczestnicy.
Domowe grupy biblijne licz¹ od
5 - 20 osób. W uroczystych spo-
tkaniach na zakoñczenie roku by³o
od 50 do 100 osób.

Odwiedziny domowe

Niesienie pociechy ludziom cho-
rym, starym i samotnym � to
g³ówny cel odwiedzin, które po-
³¹czone s¹ zawsze z rozwa¿a-
niem S³owa Bo¿ego i modlitw¹.
Tak, jak w latach ubieg³ych od-
wiedziny 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 misyj-
nych i osób zainteresowanych t¹
s³u¿b¹. W roku 2001 odby³y siê:
WiosenneDni Skupienia - 31mar-
ca i 1 kwietnia oraz Jesienne Dni
Skupienia 27 i 28 pa�dziernika.
WDniachbra³oudzia³ oko³o80s³u-
chaczy.

Zespół misyjny

W ramach dzia³alno�ci Duszpa-
sterstwa s³u¿y te¿ Zespó³ Misyj-
ny, w sk³ad którego wchodzi or-
kiestra dêta i chór. Zespó³ s³u¿y
na godzinach biblijnych, ewange-
lizacjach parafialnych i innych
uroczysto�ciach ko�cielnych.
Cz³onkowie zespo³u to cz³onko-
wie parafii wi�lañskich.

Rada Braci

W roku 2001 dobieg³a koñca ka-
dencja Rady Braci Ewangelistów,
która kieruje prac¹ Duszpaster-
stwa. Na kolejne piêæ lat zosta³a

Duszpasterstwo Godzin Biblijnych

Stanisław Czyż
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wybrana nowa (Stanis³aw Czy¿,
Andrzej Cie�lar, Pawe³ Czernek,
JerzyMarcol, Maciej Oczkowski,
Jan �liwka, Jan Plinta, Micha³
Procner.). Rada Braci przygoto-
wuje plany godzin biblijnych, or-
ganizuje przygotowania i Dni
Skupienia oraz przygotowuje te-
maty do ka¿dej prowadzonej
przez Duszpasterstwo s³u¿by.
W oparciu o Dzieje Apostolskie
naszym ¿yczeniem jest aby bra-
cia ewangeli�ci, jak i uczestnicy
godzin biblijnych byli �wiadkami
zgodnie z poleceniem naszego
Pana Jezusa Chrystusa: Ale we-
�miecie moc Ducha �wiêtego, kie-
dy zst¹pi na was, i bêdziecie mi
�wiadkami w Jerozolimie i w ca³ej
Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce
ziemi (Dz 1,8).

W roku 2001 dzia³alno�æ Duszpasterstwa w�ród Dzieci, skierowa-
na by³a zarówno w stronê dzieci, jak i nauczycieli, którzy s³u¿¹ im
w Ko�ciele. 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 odczuwali�my Bo¿e b³ogos³awieñstwo.

Styczeń

Ten miesi¹c wype³niony by³ przygotowaniami do Zimowej Kon-
ferencji dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych oraz przygotowa-
niem 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 roz-
wa¿ali�my temat mi³o�ci Bo¿ej i wspólnie zastanawiali�my siê
w jaki sposób mo¿e ona byæ widoczna w ¿yciu ka¿dego z nas.
Oprócz tego by³ czas na zabawy i gry na �niegu, wieczorne spo-
³eczno�ci i �piew.

Luty

Od 4 do 10 lutego w Jaworniku odby³a siê Zimowa Konferencja
dla Nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych. Ponad 80 uczestników bra³o
udzia³ wwyk³adach przygotowuj¹cych do konkretnej pracy z dzieæ-
mi, a tak¿e tych, które mia³y na celu budowanie wiary i pog³êbie-
nie wiedzy biblijnej. Ze swoimi ciekawymi pomys³ami do pracy
w�ród dzieci, przyjecha³a, pracuj¹ca w Berlinie, Amerykanka Ka-
ren Heimsoth. W prowadzeniu spo³eczno�ci pomagali nasi drodzy
przyjaciele pracuj¹cy w Polsce, równie¿ Amerykanie, Jon i Julie
Muhly.
14 lutego wspólnie z wolontariuszami z Ustronia prowadzili�my
spotkanie dla dzieci wWi�leMalince. Nowa lekcja biblijna, przed-
stawienie z udzia³em mapetów, �piew i prace plastyczne sprawi³y
dzieciom du¿o rado�ci.
Luty by³ tak¿e czasem pracy nad przygotowaniemmateria³ówwiel-
kanocnych.

Marzec

Wmarcu kontynuowali�my pracê nad materia³ami wielkanocnymi
i przygotowywali�my siê wspólnie ze studentami Szko³y Biblijnej
do prowadzenia w ró¿nych parafiach rekolekcji pasyjnych.

Duszpasterstwo wśród
Dzieci

Sylwia Pszczółka
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Tematem rekolekcji wielkanoc-
nych by³: Jezus Chrystus jako naj-
wy¿szy Prorok, Kap³an i Król.
13-14marca prowadzili�my reko-
lekcje w Miko³owie. Uczestni-
czy³o w nich oko³o 25 dzieci.
WWo³czynie 24 marca spotkali-
�my siê na rekolekcjach z oko³o
50 dzieæmi. Po po³udniu prowa-
dzili�my spotkanie dla Nauczy-
cieli Szkó³ek Niedzielnych.
W niedzielne przedpo³udnie pro-
wadzi³y�my szkó³ki wWo³czynie
(oko³o 15 dzieci) i Kluczborku
(oko³o 10 dzieci), a tak¿e uczest-
niczyli�my w nabo¿eñstwie
wWo³czynie.
Ju¿ nastêpnego dnia, po powro-
cie z Wo³czyna, rozpoczêli�my
trzydniowy cykl spotkañ rekolek-
cyjnych dla dzieci i nastolatków
w parafii skoczowskiej.Wdniach
26-28 marca, w dwóch grupach
zajêciowych wziê³o udzia³ ponad
160 osób.

Kwiecień

W tym miesi¹cu najwiêcej czasu
przeznaczyli�my na prowadzenie
rekolekcji pasyjnych.
Od 2 do 4 kwietnia prowadzili-
�my je w Tychach. Najpierw
uczestniczyli�my wszyscy w na-
bo¿eñstwie, a pó�niej w salce pa-
rafialnej kontynuowali�my zajê-
cia dla grupy oko³o 30 dzieci.
W nastêpnych dwóch dniach �
5 i 6 kwietnia � prowadzili�my re-
kolekcje w Zabrzu w dwóch gru-
pach wiekowych: starszej i m³od-
szej (oko³o 30 dzieci).
Nastêpnego dnia � 7 kwietnia
byli�my ju¿ w Szklarskiej Porê-
bie, gdzie przez dwa dni prowa-
dzili�my rekolekcje dla dzieci
i nastolatków z parafii w Karpa-
czu i Jeleniej Górze - Cieplicach.
(Oko³o 28 uczestników.)
W dniach 9-10 kwietnia w godzi-
nach przedpo³udniowych prowa-
dzi³y�my rekolekcje w dwóch
grupach wiekowych, w Ustroniu
Polanie (oko³o 50 dzieci ze szkó³

podstawowych i 36 z gimnazjów)
oraz w Ustroniu Centrum (w su-
mie ponad 230 dzieci).
W godzinach popo³udniowych,
równie¿ 9 i 10 kwietnia udali�my
siê do Orzesza, gdzie spotykali-
�my siê z grup¹ oko³o 45 dzieci.
W �rodê 11 kwietnia ca³y dzieñ
spêdzili�my na rekolekcjach
w Drogomy�lu, gdzie w godzi-
nach przedpo³udniowych prowa-
dzili�my zajêcia z oko³o 70 nasto-
latkami z gimnazjum, a po po³u-
dniu z oko³o 100 dzieæmi ze szko-
³y podstawowej.

Maj

Prawie ca³y miesi¹c przygotowy-
wali�my obszerne materia³y do
pracy z dzieæmi w czasie nadcho-
dz¹cych wakacji. Tematemwaka-
cji by³a �Bo¿a Zbroja�. Zawiera
on 8 ró¿nych lekcji biblijnych na
temat poszczególnych czê�ci Bo-
¿ej zbroi, któr¹ opisuje w swoim
li�cie do Efezjan aposto³ Pawe³.
Ponadto w jego sk³ad wchodz¹
scenki, gry, ³amig³ówki, zajêcia
praktyczne oraz materia³y do
przestudiowania przez nauczycie-
la na temat fragmentu mówi¹ce-
go o Bo¿ej zbroi.

Czerwiec

Wpo³owie czerwca uda³o nam siê
zorganizowaæ szkolenie dla akto-
rów - amatorów, bior¹cych udzia³
w musicalu �Puzzle�. M³odzi lu-
dzie pracuj¹cy z dzieæmi � nasi
wolontariusze, w³¹czyli siê w ten
niecodzienny projekt.
�Puzzle� to przedstawienie mu-
zyczne o miêdzynarodowym cha-
rakterze, którego celem jest przy-
bli¿enie nauki Pana Jezusa dzie-
ciom. Zosta³o opracowanew 1999
roku przez Ewangelizacyjne Sto-
warzyszenie Billy Grahama,
a udostêpnione zainteresowanym
ko�cio³om i zborom w Polsce
w roku 2000.

Po trzech dniach intensywnych
prób (od 14 do 16 czerwca) gru-
pa by³a ju¿ gotowa do zaprezen-
towania swoich umiejêtno�ci
w niedzielê 17 czerwca. Wtedy
te¿ w Ustroniu Centrum, na uro-
czystym nabo¿eñstwie z okazji
zakoñczenia roku szkolnego wy-
stawili�my �Puzzle�. By³ to dla
nas �chrzest bojowy�, który jesz-
cze bardziej zachêci³ nas do ko-
lejnych prób i wystêpów.
W ostatnich dwóch tygodniach
czerwca nasze przygotowania
skupi³y siê wokó³ Tygodnia
Ewangelizacyjnego wDziêgielo-
wie. Od 25 do 30 czerwca z grup¹
oko³o 30 wolontariuszy przygo-
towali�my wszystkie potrzebne
pomoce do lekcji biblijnych, prac
plastycznych, opracowali�my tak-
¿e pod wzglêdem muzycznym
ewangelizacje dla dzieci.
W tym samym czasie piêciu wo-
lontariuszy z naszegoDuszpaster-
stwa pojecha³o naMazury do Sor-
kwit, by pomóc w prowadzeniu
obozu dla dzieci z Diecezji ma-
zurskiej. W obozie bra³o udzia³
oko³o 60 dzieci. Ka¿dego dnia by³
czas na wspólne spotkania
w miejscowym ko�ció³ku, zaba-
wy, p³ywanie w pobliskim jezio-
rze, wieczorne spotkania przy
ognisku. W czasie obozu dzieci
dowiedzia³y siê wiele na temat
Bo¿ej zbroi, a podczas praktycz-
nych zajêæ próbowa³y j¹ �zak³a-
daæ i nosiæ�.
W dniach od 23 do 29 czerwca
w okolicachKalisza, na Sza³e, od-
bywa³ 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 przy-
gód i niespodzianek.

Lipiec
Od 1 do 8 lipca przy pomocy oko³o
100 wolontariuszy prowadzili�my
popo³udniowe ewangelizacje dla
dzieciw ramachTygodniaEwange-
lizacyjnegowDziêgielowie.
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Wramach dopo³udniowych zajêæ
wy�wietlali�my filmy dla dzieci.
Tematem ewangelizacji by³a Bo¿a
zbroja. Zajêcia odbywa³y siê
w trzech namiotach, w ró¿nych
grupach wiekowych: dzieci
przedszkolne, szkolne i nastolat-
ki. W sumie ka¿dego dnia w za-
jêciach uczestniczy³o oko³o 600
dzieci i nastolatków.
Po ka¿dej ewangelizacji odbywa-
³y siê odprawy dla prowadz¹cych
i opiekunów, gdzie mogli�my
dzieliæ siê wra¿eniami z danego
dnia, modliæ siê razem i omawiaæ
plany dotycz¹ce nastêpnego spo-
tkania.
W czasie kilku dni przerwy prze-
prowadzili�my siê z Dziêgielowa
do Jawornika i przygotowywali-
�my siê do nastêpnej akcji: Let-
niego Szkolenia dla Nauczycieli
Szkó³ek Niedzielnych. W dniach
12-26 lipca ponad 50 osób uczest-
niczy³ow szkoleniu, w trzech gru-
pach zaawansowania.
Dla jednych by³ to ostatni etap
szkolenia, inni pojawili siê tam po
raz pierwszy.
Spêdzili�my dwa tygodnie w ro-
dzinnej atmosferze nauki, pracy,
ale i wspólnego odpoczynku
w piêknej górskiej okolicy. Co-
dziennie spotykali�my siê na
wspólnych wyk³adach, gdzie za-
stanawiali�my siê jakie cechy po-
winien posiadaæ nauczyciel pra-
cuj¹cy z dzieæmi. Omawiali�my
przyk³ad Pana Jezusa jako dosko-
na³ego nauczyciela.Wiele te¿ za-
interesowania wzbudzi³y wyk³a-
dy ks. A. Pod¿orskiego, podczas
których studiowali�my Objawie-
nie Jana.
Mieli�my okazjê dowiedzieæ siê
czego� wiêcej na temat psycho-
logii dziecka, a tak¿e pracy
z dzieæmi w Domach Dziecka.
Dziêki filmomwideo podró¿owa-
li�my zmisjonarzami, którzy pra-
cuj¹ w ró¿nych stronach �wiata
i odwiedzili�my ludzi, do których
staraj¹ siê dotrzeæ z ewangeli¹.
W poszczególnych grupach za-
awansowania zdobywali�my

praktyczn¹ wiedzê na temat pra-
cy z dzieæmi.
Szkolenie zakoñczone zosta³o pi-
semnym i ustnym egzaminem
sprawdzaj¹cym zdobyt¹ wiedzê.

Sierpień

W pierwszych dnia sierpnia gru-
pa wystawiaj¹ca �Puzzle� uda³a
siê do Turku, Kutna i Jawora, by
zaprezentowaæ je dzieciomw tych
trzech miejscowo�ciach, w ra-
mach obozu misyjnego �Filip�.
A 4 sierpnia przyby³a do Polski
grupa 25 Amerykanów ze stanu
Oregon. Reprezentowali oni ró¿-
ne zbory z Luterañskiego Ko�cio-
³a Synodu Oregon. Grupa podró-
¿owa³a przez dwa tygodnie po
ca³ej Polsce i dawa³a koncerty
muzyczne na dzwonkach i orga-
nach w ró¿nych parafiach nasze-
go ko�cio³a.
W dniach od 7 do 11 sierpnia po-
magali�my w prowadzeniu obo-
zu dla dzieci i nastolatków wWi-
�le Czarnym. Codziennie prowa-
dzili�my lekcje biblijne i inne cie-
kawe 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 fle-
cie i rêcznych dzwonkach.
Zaraz po obozie 12 sierpnia razem
z jedn¹ z wolontariuszek nasze-
go Duszpasterstwa uda³y�my siê
do Czech, gdzie zosta³y�my za-
proszone dowspó³pracy przy pro-
wadzeniu obozu dla 40 dzieci
z polskiej parafii w Czeskim Cie-
szynie. Obóz odbywa³ siê w prze-
piêknej okolicy gór Beskidów,
w Tyrze. Spêdzi³y�my tam wspa-
nia³y tydzieñ zajêæ z dzieæmi, któ-
re bardzo ¿ywo reagowa³y na
ewangeliê. ¯ywy �piew dzieci,
ciekawe zajêcia sportowe, zaba-
wy, wieczory przy ogniskach,
pozwoli³y wynie�æ nam z tego
obozu wiele nowych do�wiad-

czeñ, które zabra³y�my ze sob¹
do kraju.
Grupa wystawiaj¹ca �Puzzle� 17
sierpnia da³a dwa wystêpy: w Gli-
wicach i w Czechach � dla dzieci
z obozu w Tyrze.
Po powrocie do Dziêgielowa za-
bra³y�my siê do porz¹dkowania
materia³ów wykorzystywanych
w czasie wakacji i we wrze�niu
uda³y�my siê na urlop.

Październik

Pe³ne nowych si³ wróci³y�my do
pracy. Rozpocz¹³ siê okres przy-
gotowywania materia³ów na
�wiêta Bo¿egoNarodzenia. Nasz¹
rado�ci¹ by³ fakt, ¿e do³¹czy³y do
nas dwie wolontariuszki � Ania
i Renia, które w tym roku szkol-
nym postanowi³y pomagaæ nam
w pracy. Ich pomoc okaza³a siê
bardzo potrzebna. Dziêki temu
mog³y�my wcze�niej oddaæ do
r¹k nauczycieli Pakiet �wi¹tecz-
ny (materia³y metodyczne do pra-
cy z dzieæmi).
Wpa�dzierniku je�dzi³y�my te¿ do
ró¿nych diecezji i prowadzi³y�my
konferencje regionalne dla pra-
cowników szkó³ek niedzielnych.
Spotka³y�my siê tak¿e z przedsta-
wicielami szkó³ki w Krakowie,
a pó�niej 10 pa�dziernika w Ja-
worniku odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami szkó³ek nie-
dzielnych diecezji cieszyñskiej.
Na spotkaniu tym podzielili�my
siê planami i projektami, które
mamy nadziejê zrealizowaæ
w roku 2002.
21 pa�dziernika udali�my siê ko-
lejny raz do Krakowa, gdzie
uczestniczyli�myw nabo¿eñstwie
oraz szkó³ce niedzielnej dla dzie-
ci z Krakowa i Pszczyny. Po
szkó³ce w ko�ciele wystawione
zosta³y �Puzzle�, które bardzo
serdecznie zosta³y przyjête przez
wszystkich ogl¹daj¹cych.
Prosto z Krakowa pojecha³y�my
do Warszawy, gdzie jeszcze tego
samego dnia spotka³y�my siê
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z kilkoma studentkami i studen-
tami ChAT, którzy wcze�niej bra-
li udzia³ w naszych szkoleniach.
Nastêpnego dnia � 22 pa�dzier-
nika, wcze�nie rano, wyjecha³y-
�my w stronê Mazur. W godzi-
nach po³udniowych dotar³y�my
do Mr¹gowa, gdzie odbywa³a siê
konferencja ksiê¿y Diecezji ma-
zurskiej. Mia³y�my mo¿liwo�æ
przybli¿enia ksiê¿om specyfiki
naszej pracy oraz podzielenia siê
planami zwi¹zanymi ze zorgani-
zowaniem obozu dla dzieci ma-
zurskich w Wi�le Jaworniku
w wakacje letnie 2002. Kolejne
dni spêdzone na Mazurach up³y-
nê³y 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 zdjêcio-
wej i filmowejMazur, a tak¿e sfil-
mowanie i sfotografowanie dzie-
ci, które spotka³y�my i z którymi
rozmawia³y�my. Chcia³y�my za-
prezentowaæ projekt na spotka-
niach w innych czê�ciach kraju,
by dzieci z mazurskich, bardzo
biednych ewangelickich rodzin,
mog³y przyjechaæ na obóz do
Wis³y Jawornika. Projekt ten zo-
sta³ nazwany, jako akcja charyta-
tywna, �Daj dzieciom nadziejê�.
25 pa�dziernika wyjecha³y�my
zMazur i uda³y�my siê do Turku,
by odwiedziæ dwie osoby prowa-
dz¹ce tam pracê w�ród dzieci.
W rozmowach mog³y�my lepiej
zapoznaæ siê ze specyfik¹ wyko-
nywanej przez nich pracy oraz
z problemami, z jakimi siê spoty-
kaj¹. 26 pa�dziernika grupa wo-
lontariuszy uda³a siê z przedsta-
wieniem �Puzzle� do Jawora,
gdzie wmiejscowym teatrze da³a
dwa przedstawienia dla szkó³
i przedszkoli.
27 pa�dziernika uda³y�my siê do
£odzi, gdzie odbywa³a siê Regio-
nalna Konferencja dla Nauczycie-
li Szkó³ek Niedzielnych Diecezji
warszawskiej. Na spotkaniu oma-
wiali�my temat �Rangersi dla
Chrystusa�, dziêki któremu zasta-

nawiali�my siê, jak powinien po-
stêpowaæ i jakie cechy powinien
posiadaæ ¿o³nierz Pana Jezusa.
Uczestnicy zapoznali siê tak¿e
z materia³ami �wi¹tecznymi, a na
koniec spotkania by³ czas na tro-
chê praktycznych rzeczy, czyli
szycie mapetów. W niedzielê 28
pa�dziernika uczestniczy³y�my
w nabo¿eñstwie i prowadzi³y�my
szkó³kê niedzieln¹.

Listopad

Na pocz¹tku miesi¹ca rozprowa-
dzali�myw�ród zainteresowanych
pakiet zmateria³ami na �wiêtaBo-
¿ego Narodzenia. Pakiet zawiera³
�wi¹teczne lekcje biblijne, przed-
stawienia i scenki, a tak¿e cieka-
wostki dotycz¹ce �wi¹t i pomys³y
plastyczne.
16 i 17 listopada wraz z 8 wolon-
tariuszkami spotka³y�my siê
w Dziêgielowie, by spêdziæ ten
czas na robieniu kartek �wi¹tecz-
nych. Uda³o nam siê wykonaæ
oko³o 140 kartek, które postano-
wi³y�my rozprowadziæ na Ad-
wentowej konferencji dla Na-
uczycieli Szkó³ek Niedzielnych,
a uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹-
dze przeznaczyæ na charytatyw-
ny cel: �Daj dzieciom nadziejê�.
23 listopada uda³y�my siê do
Szczecina. Odbywa³a siê tam
dwudniowa Regionalna Konfe-
rencja dla Nauczycieli Szkó³ek
Niedzielnych Diecezji wroc³aw-
skiej. Konferencja zgromadzi³a
oko³o 20 osób, które zastanawia-
³y siê nad tym, jak lepiej s³u¿yæ
Bogu. Nauczyciele zaznajomili
siê równie¿ ze �wi¹tecznymi ma-
teria³ami.W niedzielê 25 listopa-
da wziêli�my udzia³ w nabo¿eñ-
stwie i prowadzi³y�my szkó³kê
niedzieln¹.

Grudzień

W dniach od 30 listopada do
2 grudnia wWi�le Jaworniku od-
by³a siêAdwentowa Konferencja

dla Nauczycieli Szkó³ekNiedziel-
nych. W czasie Konferencji s³u-
chali�my wyk³adu ks. A. Pod¿or-
skiego na temat �Proroctw biblij-
nych a obecnych wydarzeñ
w �wiecie�. Ksi¹dzAdam podzie-
li³ siê tak¿e swoim spojrzeniem na
temat filmu �Proroctwa Mille-
nium�, który wcze�niej obejrze-
li�my.W kolejnym dniu s³uchali-
�my wyk³adów na temat owocu
Ducha, a tak¿e wyk³adu Tima
Hinrichsa o powo³aniu do s³u¿by.
Przedstawili�my tak¿e wszystkim
uczestnikom projekt �Daj dzie-
ciom nadziejê�, który zamierza-
my zrealizowaæ w 2002 roku.
Jego celem jest zorganizowanie,
przy wsparciu finansowym osób
zainteresowanych, dwutygodnio-
wego obozu letniego wWi�le Ja-
worniku dla 100 dzieci z najbied-
niejszych rodzin mazurskich na-
szego ko�cio³a. W sobotni wie-
czór wszyscy razem przyst¹pili-
�my do Sto³u Pañskiego, a pó�-
niej wys³uchali�my koncertu ad-
wentowego w wykonaniu na-
szych wolontariuszy - kwartetu
smyczkowego z Krakowa.Wnie-
dzielne przedpo³udnie uczestni-
czyli�my w pierwszym nabo¿eñ-
stwie adwentowym w parafii ja-
wornickiej.
8 grudnia uda³y�my siê do parafii
w Istebnej, gdzie prowadzi³y�my
spotkania adwentowe dla dzieci
i doros³ych. Po spotkaniach
uczestniczy³y�my w nabo¿eñ-
stwie adwentowym.
Kolejne dni grudnia up³ynê³y nam
na wys³aniu �wi¹tecznej kore-
spondencji do wszystkich uczest-
ników 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 Ko-
�cio³a Zielono�wi¹tkowego z Gli-
wic, wyst¹pili�my w tamtejszym
zborze na �wi¹tecznym spotka-
niu z przedstawieniem �Puzzle�,
które zgromadzi³o 400 dzieci ze
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zboru, a tak¿e dzieci zaproszone
z ulicy.
Jeste�my Panu Bogu bardzo
wdziêczni za Jego opiekê i pro-
wadzenie w roku 2001, za wszyst-
kie zrealizowane projekty, za no-
wych uczestników szkoleñ, za
dzieci, które wziê³y udzia³ w obo-
zach, ewangelizacjach, za wolon-
tariuszy, którzy po�wiêcaj¹c swo-
je si³y i czas, z zapa³em w³¹czyli

siê w akcje organizowane przez
nasze Duszpasterstwo.
Z nadziej¹ i zaufaniem pragnie-
my wej�æ w kolejny rok, pamiê-
taj¹c o s³owach Pana: Albowiem
Ja wiem, jakie my�li mam o was
�mówi Pan � my�li o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotowaæwam
przysz³o�æ i natchn¹æ nadziej¹
(Jr 29,11).

�Puzzle� to muzyczne przedsta-
wienie skierowane g³ównie do
dzieci. Opowiada ono o nadziei,
mi³o�ci Bo¿ej i wielkim przyja-
cielu dzieci � Jezusie Chrystusie.
�Puzzle� przeplatane s¹ piosenka-
mi, okraszone �miesznymi kolo-
rowymi rekwizytami i fanta-
styczn¹ choreografi¹.

Musical wystawiony by³ w wielu
krajach (Polska � to 19 kraj z ko-
lei!). Tekst i muzyka zosta³y na-
pisane w kooperacji z australijsk¹

misj¹ w�ród dzieci �Logosdoor�.
W Polsce przedstawiany jest ju¿
przez cztery grupy. Na po³udniu
Polski s¹ dwie takie grupy, jedna
z nich bezpo�rednio wspó³pracu-
je z CME. Tworz¹ j¹ g³ównie stu-
denci i kilka osób ucz¹cych siê
w szko³ach �rednich � 11 osób.

Celem dzia³alno�ci grupy jest
mówienie innym o Jezusie. For-
ma przedstawienia pozwala na
dotarcie zarówno do �rodowisk
chrze�cijañskich; parafii, zborów,

Musical „Puzzle”
jak i �wieckich, np. do dzieci
z przedszkoli, szkó³, �wietlic �ro-
dowiskowych, domów dziecka
i in.

W 2001 roku grupa wystawi³a
spektakl �Puzzle� osiem razy,
w ró¿nych miejscach (amfiteatr,
ko�cio³y, teatr i in.), g³ównie na
po³udniu Polski: Dziêgielów,Wi-
s³a, Gliwice, Turek, Kutno, Jawor,
Kraków oraz w Tyrze w Cze-
chach. Ogó³em spektakl zobaczy-
³o 2 tysiêce widzów.

List z podziêkowaniem za wystawienie spektaklu �Puzzle�
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Chcê bowiem (...) aby pocieszo-
ne by³y ich serca, a oni po³¹czeni
w mi³o�ci zd¹¿ali do wszelkiego
bogactwa pe³nego zrozumienia,
do poznania tajemnicy Bo¿ej, to
jest Chrystusa, w którym s¹ ukry-
te wszystkie skarby m¹dro�ci
i poznania.
Kol 2,2-3

W roku 2001 praca Duszpaster-
stwa, tak jak w ubieg³ych latach,
prowadzona by³a na zasadzie
wolontariatu. O wiêkszych ak-
cjachmisyjnych decydowa³a rada
duszpasterstwa w sk³adzie: Lidia
Czy¿, Halina Gatner, Krystyna
Kubaczka, El¿bieta Pilch, Henry-
ka 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: �Wierno�æ
w ¿yciu codziennym i s³u¿bie�
Anna Cie�lar, �Obraz Chrystusa
i Ko�cio³a wzoremmi³o�ci i wier-
no�ci ma³¿eñskiej� El¿bieta Cie-
�lar, �Piêkno i g³êbia Bo¿ej wier-
no�ci� Erna Heczko; �Niewier-
no�æ a Bo¿a mi³o�æ� Mariola
i Roman Fengerowie.W sobotnie
popo³udnie odby³ siê koncert
LeszkaCzy¿a i Bogus³awa
Harê¿y.
(ok. 200 kobiet)

Tydzieñ EwangelizacyjnywDziê-
gielowie (lipiec) - przygotowanie
i prowadzeniewartmodlitewnych,
seminariów dla kobiet i rozmów

duszpasterskich.
Tydzieñ EwangelizacyjnywMr¹-
gowie (sierpieñ) - przygotowanie
i przeprowadzenie seminariów dla
kobiet, rozmowy duszpasterskie.

Otwarte Spotkanie dla kobiet
w Jaworniku, 10 listopada, na te-
mat: Porz¹dkowanie ¿ycia - sekret
prawdziwej rado�ci. Wyk³ady:
�Gdy serce wysycha jak trawa�
i �By ¿ycie znowu odzyska³o ra-
do�æ� przedstawi³ lekarz psychia-
tra Jerzy Czech. Spotkanie zakoñ-
czy³o 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, któ-
rym le¿y na sercu s³u¿ba kobiet
w ko�ciele i w spo³eczeñstwie.
W sumie uczestniczy³o w tych
spotkaniach ok.100 kobiet.

Pierwsze z nich odby³o siê w Go-
leszowie, 3 lutego, a wyk³ad na
temat jedno�ci w spo³eczno�ciach
wierz¹cych kobiet poprowadzi³a
diakon Ma³gorzata Ga�. Spora
czê�æ spotkania by³a po�wiêcona
dyskusji i modlitwom o siebie
...aby �wiat uwierzy³ i ...aby mie-
li w sobie moj¹ rado�æ w pe³ni
(J 17,13.21).

Drugie spotkanie kwartalne odby-
³o siê w kaplicy CME, 23 czerw-
ca. Czym dla nas osobi�cie 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 aktywno�ci i modliæ sie

o te akcje.
W trzecim kwartale roku, 1 wrze-
�nia, zaproszono nas do cieszyñ-
skiej �Pajty�. Pani Aniela Szarek
mówi³a o inspiruj¹cych poczyna-
niach chrze�cijanekwBrazylii, ich
trosce o g³odne, bezdomne dzieci
i zagubione kobiety. Modlitw¹
nasz¹ by³o zachêcanie do wiary,
która jest czynna w mi³o�ci.

Rok zakoñczy³y�my adwento-
wym spotkaniem w Cisownicy,
1 grudnia. Ka¿da z obecnych
kobiet mog³a podzieliæ siê swo-
imi refleksjami o znaczeniu w
jej ¿yciu duchowej obietnicy po-
wtórnego przyj�cia Pana Jezu-
sa. Modlitwami w grupach za-
koñczono spotkanie.

W Diecezji katowickiej z inicja-
tywy Duszpasterstwa w�ród Ko-
biet zorganizowano:

Diecezjalne spotkanie dla kobiet
w Orzeszu, 24 czerwca, pod ha-
s³em: ��wiêtowanie rado�ci�.
Wyk³ad o rado�ci w ¿yciu chrze-
�cijanina przedstawi³a Barbara
Szczuka, która wraz z pastorow¹
Beat¹ Reske prowadzi³a ca³e
spotkanie.
(ok. 50 osób)

�wiatowy Dzieñ Modlitwy
w ¯orach, 2 marca
W ko�ciele ewangelickim zgro-
madzi³o siê ok. 30 osób z ró¿nych
wyznañ.Wys³uchano rozwa¿ania
Marii Czudek z Gliwic i razem
modlono siê w intencji sióstr
zWysp Samoa, które na 2001 rok
przygotowa³y liturgiê. �piewem
us³u¿y³a uczennica liceum, przy
akompaniamencie gitarowym
swojego kolegi.

Duszpasterstwo wśród Kobiet

Paulina Szczeponek
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Otwarte spotkanie dla matek
w ¿orskiej szkole muzycznej,
30 maja.
�Byæ matk¹ dzisiaj...� o istocie
macierzyñstwa, roli domu i cie-
p³a rodzinnego, dyscyplinie, jak
radziæ sobie w trudnych sytu-
acjach - powo³uj¹c siê na Bibliê
jako sprawdzony poradnik ludz-
kich spraw, mówi³a prawnik Ilo-
na Hajewska z Bielska. Koncer-
tem i �wiadectwem swojego ¿ycia
i mocy Bo¿ej podzieli³a siê Joan-
na Rzyczniok, przy fortepianie
zasiad³a Sylwia Horeszko.
(ok. 40 kobiet)

Wminionym roku kontynuowano
spotkaniaweekendowe dla samot-
nych lub czuj¹cych siê samotnie
kobiet.
W dniach 18-20 maja w dziêgie-

lowskim �Salem� przebywa³o 12
kobiet, które cieszy³y siê ze
wspólnego czasu przy S³owie
Bo¿ym, �piewie, modlitwach
i niekoñcz¹cych siê rozmowach.
O samotno�ci mówi³a Henryka
Szarzec, a rozmy�lania biblijne
prowadzi³y Zofia Wojtas i Pauli-
na Szczeponek. W niedziele ko-
biety uczestniczy³y w �za³o¿eniu�
w Puñcowie.

We wrze�niu (28-30) goszczono
nas w Istebnej. Pani pastorowa
Ewa Londzin opowiedzia³a o ta-
jemnicy prawdziwej mocy, któr¹
jest modlitwa. Rozmy�lanie wie-
czorne i poranne prowadzili: Kry-
styna Brudny i ks. Marek Lon-
dzin.W sobotnie s³oneczne popo-
³udnie odby³y�my wêdrówkê po
lasach w poszukiwaniu grzybów,

a w niedzielny poranek uczestni-
czy³y�my w nabo¿eñstwie. Ko-
biety, 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 Bia³ego-
stoku. Zaproszona przez �Polska
YWCE�, która organizowa³a we
wrze�niu konferencjê pod has³em:
�Kobiece debatymilenijne� wziê-
³am udzia³ w seminarium na te-
mat kobiet w kulturach ró¿nych
religii i przedstawi³am temat: Ko-
bieta w kulturze protestanckiej.

Dziêkujê wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przy³¹czy-
li siê do s³u¿by Duszpasterstwa
w�ród Kobiet.

Rok 2002 i nowa koncepcja:

STRATEGIA DLA ROZWOJU PARAFII
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Konferencje

Wpierwszej po³owie 2001 zorga-
nizowali�my dwa du¿e spotkania.

Konferencja dla rodziców w Dziê-
gielowie, wmarcu, by³a czasem in-
tensywnego studiowania tematu:
�Dziecko - jak je kochaæ, jak wy-
chowywaæ...�Opowiemykrótko jak
przebiega³o owo szkoleniowo-kon-
dycyjne zgrupowanie dla oko³o set-
ki rodziców i przysz³ych rodziców.
Najpierw stworzyli�my �listê pra-
gnieñ�, czyli spis cech, którymi po-
winny charakteryzowaæ siê nasze
dzieci, gdy osi¹gn¹ wiek dojrza³y.
Czego na li�cie tej nie by³o!Okaza-
³o siê, ¿e pragniemy, by nasz dzie-
ciak, kiedy opu�ci dom, by³: samo-
dzielny, twórczy, sumienny, praco-
wity, odpowiedzialny, zaradny,m¹-
dry,wykszta³cony,pobo¿ny, skrom-
ny, zadbany, towarzyski, pogodny,
mi³y, dobry, zrównowa¿ony... - to
tylko niektóre spo�ród wielu cech
naszego�idea³u�, które zapisali�my
w swoich notatkach. Odwo³ywali-
�my siê do tej listy w czasie ca³ej
konferencji, zadaj¹c sobie pytanie,
jak teoretyczna, dobro¿yczeniowa
wizjamabyæ realizowanawrzeczy-
wisto�ci, w ¿yciu? Wyk³adowcy:
Magda i Wiesiek Grabowscy
z Warszawy, zaproponowali nam
krótk¹ i prost¹ odpowied�:Musimy
sami takie cechy posiadaæ, osi¹gaæ
i staæ siê ¿ywym, �modelowym�
przyk³adem dla naszych dzieci.

Spotkanie kwartalne w Wi�le Ja-
worniku nt. �Szko³a dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli�. G³ównymwy-
k³adowc¹ by³a Jolanta Piekut, wy-
chowawca klasy integracyjnej
wCieszynie.Wyk³ad owspó³dzia-
³aniu nauczycieli i rodzicówwpro-
cesie nauczania i wychowywania
dzieci by³wstêpemdodyskusji: jak
nauczycielemog¹pomóc 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 cie-
szyñskiej i katowickiej.

Konto
„Rodzina Rodzinie”

Regularna pomoc czterem rodzi-
nom w bardzo trudnej sytuacji
(problemy porzucenia, stratyma³-
¿onka, bezrobocie, sytuacje loso-
we). Jednorazowa pomoc waka-
cyjna: dofinansowanie wypo-
czynku dwom rodzinom wielo-
dzietnym i jednorazowe wsparcie
finansowe dla czterech innych
rodzin w sytuacji kryzysowej.
Pomoc ta wynios³a oko³o 1 200z³
miesiêcznie (14 000w skali roku).

Poradnictwo  rodzinne

W zakresie poradnictwa rodzin-
nego, kierownicy Duszpaster-
stwa: El¿bieta i Marek Cie�laro-
wie udzielili porad kilkunastu
paromma³¿eñskim i dwomparom
narzeczeñskim.Wlipcuw ramach
Tygodnia Ewangelizacyjnego
Mariola i Roman Fengerowie oraz
Cie�larowie prowadzili seminaria
i porady duszpasterskie.
W lipcu i sierpniu pomogli�my
kilku rodzinom w wyje�dzie na
urlop. Dwóm rodzinom wielo-
dzietnym w ca³o�ci pokryli�my
koszty podró¿y i wypoczynku,
czterem innym ofiarowali�my
kwotê po 500z³, jako pomoc
w zorganizowaniu wakacji.

�rodki pochodzi³y z konta �Ro-
dzina Rodzinie�, na którym od
kilku lat gromadzone s¹ fundusze
pochodz¹ce z ofiar ok. trzydzie-
stu ma³¿enstw. Na przestrzeni ca-
³ego roku, dziêki systematycznym
wp³atom ofiarodawców udziela-
my regularnej pomocy finansowej
czterem rodzinom w wysoko�ci
800z³ miesiêcznie (³¹cznie).

Spotkania kwartalne

Tradycyjnie ju¿ w pa�dzierniku
i grudniu odby³y siê dwa ostatnie
w roku spotkania kwartalne
w Wi�le Jaworniku. W pa�dzier-
niku mówili�my o tym, jak docie-
raæ z ewangelia do zapracowa-
nych, obci¹¿onych wielu obo-
wi¹zkami ma³¿enstw (wyk³ad
Marioli i Romka Fengerów) oraz
o tym jak troszczyæ siê o emocjo-
naln¹ i seksualn¹ intymno�æ
wma³¿enstwie (wyk³ad Eli i Mar-
ka Cie�larów).
Natomiast 15 grudnia w czasie
spotkania adwentowegowspólnie
kolêdowali�my, s³uchali�my kon-
certu m³odzie¿owego chóru go-
spel, przyst¹pili�my te¿ do Sto³u
Pañskiego, ws³uchuj¹c siê przed-
tem w s³owa wyk³adu ks. Adama
Pod¿orskiego �Wieczerza Pañska
jako znak ¿ycia wiecznego�. By³o
to dla wszystkich wspania³e i ra-
dosne �wej�cie� w okres �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

W tym roku zakoñczyli�my kurs
w Szkole Poradnictwa Rodzinne-
go w Warszawie. W ca³ym roku,
a szczególnie w czasie wakacji,
rozmawiali�my z kilkunastomapa-
rami ma³¿eñskimi, zmagaj¹cymi
siê z powa¿nymi problemami.Wi-
dzimywielk¹ potrzebê zorganizo-
wania Chrze�cijañskiegoO�rodka
Poradnictwa Rodzinnego.

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Elżbieta i Marek Cieślarowie
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Styczeń

Odstyczniamamymo¿liwo�ækon-
tynuowania i rozwijania pracy na
Górnym �l¹sku. Systematycznie
odbywaj¹ siê spotkania grupdomo-
wych wTychach, dwie grupy star-
szych osób (jedna 20 osób; druga
10), a tak¿e grupa m³odsza (10
osób).

21 stycznia odby³o siê spotkanie
miesiêczne w Tychach na temat
�Chrze�cijanin a filozofia�, który
przygotowa³ Janusz Kucharczyk.
Spotkania te adresowane s¹ do
wszystkichwierz¹cych, a szczegól-
nie do uczestników grup domo-
wych. Tym razem wziê³o w nim
udzia³ oko³o 40 osób.
22 stycznia grupa domowawCho-
rzowie
27 stycznia prowadzili�my spo-
tkaniem³odzie¿owewMiko³owie
na temat �Wybór partnera�. Stu-
diowali�my z m³odzie¿¹ biblijny
przyk³ad wyboru ¿ony dla Izaaka.

Luty

Oprócz dotychczasowych spo-
tkañ w Tychach od lutego rozpo-
czêli�my spotkania biblijne
w Miko³owie (5 osób).
23 lutego - spotkanie niewiast
w Bytomiu,
25 lutego - spotkanie miesiêczne
w Tychach i wyk³ad na temat:
�Alkoholizm niechlubne dzie-
dzictwo�, który przedstawi³Adam
Piecha. (25 osób) Wyk³adowca
przybli¿y³ nam problem ludzi
uzale¿nionych i u�wiadomi³, ¿e
bez Bo¿ej pomocy, cz³owiek

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

Marzec

Kolejne spotkania grup w Ty-
chach i Miko³owie.
10-11 marca - udzia³ w konferen-
cji dla kobiet organizowanej przez
CME w Wi�le Jaworniku, gdzie
poruszali�my temat wierno�ci
Boga. Wszystkie wyk³ady tego
spotkania koncentrowa³y siê na
tym w³a�nie 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, przy-
jêli�my to od Pana jako lekcjê
pokory.)
22 kwietnia - spotkanie miesiêcz-
ne wTychach na temat: �Zwyciê-
¿anie w Bo¿ym stylu�, wyk³ad
prowadzi³a Barbara Szczuka (30
osób). Basia skupi³a nasz¹ uwa-
gê na tym by�my koncentrowali
swój wzrok na Jezusie i d¹¿yli do
celu, a nie skupiali siê na codzien-
nych trudno�ciach i pozwalali by
nas przyt³acza³y.

Maj

Od 30 kwietnia do 6 maja zorga-
nizowali�mywyjazd do �mi³owic
dla 35 osób. Zastanawiali�my siê
podczas tych dni nad ¿yciem

Józefa syna Jakuba. To szczegó-
³owe studium relacji rodzinnych
w domu Jakuba przygotowane
przez Romka i podzielone na kil-
ka spotkañ by³o naprawdê pasjo-
nuj¹ce. Starali�my siê tak¿e k³a�æ
nacisk na wspólne spêdzanie cza-
su - dyskutuj¹c, ucz¹c siê nowych
pie�ni, spaceruj¹c, graj¹c w ró¿-
ne gry.
15-20 maja - odby³y siê ewange-
lizacje i spotkania z GerdemHen-
nebohle z Janz Teamu:
15 maja - spotkanie z uczniami li-
ceum w Jaworznie. Zaskoczy³o
nas to, ¿e uczniowie s³uchali
z zainteresowaniemw prosty spo-
sób przedstawionej ewangelii. Po
spotkaniu dwunastu nastolatków
postanowi³o oddaæ swoje ¿ycie Je-
zusowi.
16 maja - ewangelizacja w Byczy-
nie.Tutaj spotkali�my siê z oporem
ze strony ewangelików, którzy
dawno wyjechali z kraju, ale wra-
caj¹ do �swojej� parafii, odwie-
dzaj¹ j¹ i nie zgadzaj¹ siê z tym, ¿e
na co dzieñ trzeba dbaæ o spo³ecz-
no�æ z Panem Jezusem, bo ka¿dy
cz³owiek jest grzeszny i potrzebu-
je Bo¿ego przebaczenia.
17 maja - spotkanie w Bielsku
Bia³ej. Parafia w Bia³ej bardzo
licznie odpowiedzia³a na zapro-
szenie do udzia³u w spotkaniu
z Gerdem.Wyk³adowca porusza³
temat jak ewangelizowaæ, byæ za-
chêceniem i �wiadectwem Bo¿ej
mi³o�ci.
18 maja - ewangelizacja w Kato-
wicach wKo�ciele Ewangelicko-
Metodystycznym.Wewangeliza-
cji uczestniczy³ chór z mniejszo-
�ci niemieckiej. Nasz¹ rado�ci¹
by³o oddanie swojego ¿ycia

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk

Mariola i Roman Fengerowie
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Jezusowi przez 15 cz³onków chó-
ru. Sam Pan przekona³ nas o tym,
¿e jest Bogiem wszechmog¹cym
i zadziwiaj¹cym.
19-20 maja - spotkania i ewange-
lizacja w Tychach. Uczyli�my siê
jak byæ ambasadorami Jezusa na
ziemi. �piewali�my pie�ni, brali-
�my udzia³ w seminariach, a po-
po³udniu spotkali�my siê na ewan-
gelizacji, na któr¹ zaprosili�my
mieszkañców z Tych i z wszyst-
kich okolicznych miast. W nie-
dzielê Gerd przemawia³ w trakcie
nabo¿eñstwa. Oko³o 40 osób po-
twierdzi³o chêæ odnowienia swo-
jej relacji z Bogiem, a popo³udniu
w ramach spotkañ miesiêcznych
powtórzy³ temat: Jak ewangelizo-
waæ, byæ zachêceniem i �wiadec-
twem Bo¿ej mi³o�ci?
W miêdzyczasie odby³y siê pla-
nowe spotkania w Tychach i Mi-
ko³owie.

Czerwiec

Spotkania w Tychach i Miko³o-
wie, a tak¿e grupa w Chorzowie.

Lipiec

Jak co roku ten miesi¹c to przede
wszystkimDziêgielów gdziemie-
li�my dwa seminaria:
-Ma³¿eñstwo � biblijne podstawy,
- Komunikacja w ma³¿eñstwie.
W trakcie ca³ego Tygodnia pro-
wadzili�my rozmowy. Ludzie
przychodzili do nas, aby podzie-
liæ siê swoimi problemami lub
sposobami rozwi¹zañ, które od-
krywali s³uchaj¹c wyk³adów.
Dziêgielów to czas rado�ci prze-
bywania z wierz¹cymi, znajomy-
mi, ale tak¿e spo³eczno�ci z Chry-
stusem, nauki p³yn¹cej z wszyst-
kich wyk³adów i �wiadectw.
To by³ dla nas dobry czas.
Po³owa lipca to pocz¹tek pracy
Marioli wDuszpasterstwie w�ród
Ma³¿eñstw.
Od 18 do 22 lipca uczestniczyli-
�my w konferencji modlitewnej
w E³ku, gdzie przygotowali�my

seminarium na temat: �Modlitwa
w ¿yciu Nehemiasza�. Ten czas,
obfitowa³ w rado�æ spo³eczno�ci
z Panem iwys³uchanychmodlitw,
ale tak¿e by³ mo¿liwo�ci¹ pog³ê-
biania relacji z przyjació³mi.

Sierpień

2 sierpnia - prowadzili�my se-
minarium dla m³odzie¿y w Stu-
dzionce na temat: �Dlaczego
mamy czekaæ?�.Wiedzieli�my, ¿e
uczestnikami tego spotkania bêd¹
nastolatkowie g³ównie z domów
patologicznych, wiêc skupili�my
siê na omówieniu problemu seksu
przedma³¿eñskiego i zwi¹zków
pozama³¿eñskich. Starali�my siê
mówiæ konkretnie i prosto.
W dniach 6-13 sierpnia uczestni-
czyli�my w Spotkaniach w �wid-
nicy, gdzie prowadzili�my semi-
naria:
����� Ma³¿eñstwo�biblijne podstawy,
czyli o tym jak sam twórca i pomy-
s³odawcama³¿eñstwawszystko za-
planowa³.Dok³adnie starali�my siê
omówiæ wiersz z I M¿ 2,24.
����� Komunikacja w ma³¿eñstwie;
tutaj skupili�my siê na tym, ¿e
wszystko co wydaje siê atrakcyj-
ne na pocz¹tku ma³¿eñstwa prze-
mija, ale relacjema³¿onków s¹ tym
co jest wa¿ne niezale¿nie od sta¿u
ma³¿eñskiego i wieku.
����� Mi³o�æ Boga i bli�niego funda-
mentem wszystkich relacji. Oma-
wiali�my Paw³owy hymn o mi³o-
�ci w kontek�cie ma³¿eñstwa i ro-
dziny. Rozmawiali�my o przyk³a-
dach z ¿ycia, zastanawiaj¹c siê
równocze�nie co mogê ja sam
poprawiæ w mojej rodzinie.
����� Biblijne wzorcemê¿a i ¿ony. To
seminarium tworzyli sami s³ucha-
cze poniewa¿ ka¿dy cz³owiek ma
jakie� wyobra¿enia na temat jaki
powinien byæ jego wspó³ma³¿o-
nek. Nastêpnie razem zastanawia-
li�my siê nad tym jak te nasze
oczekiwania maj¹ siê do wierszy
z Ef 5,22-6,4.

Po spotkaniach prowadzili�my cie-
kawe rozmowy z uczestnikami se-
minariów. Wielu z nich (chocia¿
uczestniczy³o w seminariach od
10-15 osób) by³o poruszonych
nowym spojrzeniem na �instytu-
cjê ma³¿eñstwa�.
W dniach od 17 � 30 sierpnia wy-
korzystali�my te same tematy se-
minariów na Tygodniu Ewangeli-
zacyjnymwMr¹gowie. Tutaj jed-
nak by³a zupe³nie inna atmosfera
ni¿ w �widnicy. Na seminaria
przychodzili generalniemieszkañ-
cyMr¹gowa, czêsto z �pokiereszo-
wanym ¿yciorysem�. Mogli�my
wys³uchaæ ich i nadal trwamy
w modlitwie o ich problemy. By-
li�my tak¿e odpowiedzialni za
wieczorne spo³eczno�ci z lud�mi,
którzy nie czuli siê nastolatkami.
Rozwa¿ane S³owo, rozmowy, dys-
kusje spowodowa³y, ¿e nawi¹za³y
siê nowe przyja�nie.

Wrzesień

Powakacjach rozpoczynamy spo-
tkania w Tychach (3 grupy) i Mi-
ko³owie (po wakacjach jest ju¿
8 osób). Mariola ma grupê w Ka-
towicach (7 osób).
23 wrze�nia odby³o siê spotkanie
miesiêczne w Tychach na temat:
�Co to jest prawda?�, który przy-
gotowa³ JanuszKucharczyk. (By³o
oko³o 30 osób.) Tym razem nasz
wyk³adowca - absolwent filozofii
i filologii klasycznej dok³adnie
u�wiadomi³ nam, co to jest fa³sz
i kto siê za nim kryje, a tak¿e to,
¿e Jezus Chrystus da³ �wiadectwo
Prawdy.
Od 28-30 wrze�nia uczestniczyli-
�my w Ogólnopolskim Zje�dzie
M³odzie¿yEwangelickiejw�wid-
nicy, gdzie prowadzili�my semina-
rium na temat: �Wybór na ca³e
¿ycie�, w którym uczestniczy³o
oko³o 100 osób. Nasze podej�cie
do sprawy ma³¿eñstwa jest w du-
¿ejmierze zale¿ne od naszego spo-
sobu my�lenia i osobistej relacji
z Bogiem. Próbowali�my zwróciæ
uwagêm³odych ludzi na odpowie-
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dzialno�æ jak¹bierzena siebie cz³o-
wiek sk³adaj¹c przyrzeczenie ma³-
¿eñskie, czy wchodz¹c w zwi¹zki
pozama³¿eñskie.Dawali�my tak¿e
przyk³ady tematów rozmówdlana-
rzeczonych, które dobrze by by³o
poruszyæ zanim m³odzi stan¹ siê
mê¿em i ¿on¹.

Październik

Wpa�dzierniku dochodz¹ spotka-
nia biblijne wBytomiu. Jest to dla
nas nowy teren i bardzo nas cie-
szy ta mo¿liwo�æ. Uczestniczy
w nich ok. 7 osób.
5 � 7 pa�dziernik brali�my udzia³
w ewangelizacjach: w Kole, Tur-
ku, Koninie, Sompolnie i Zagó-
rowie, gdzie dzielili�my siê �wia-
dectwem ¿ycia z Bogiem i zachê-
cali�my uczestników do sta³ej
spo³eczno�ci z Bogiem i ze sob¹
nawzajem w parafiach. Ten wy-
jazd by³ dla nas dobr¹ lekcj¹ o tym
czym jest diaspora.Mogli�my bli-
¿ej przyjrzeæ siê ludziom i ich sy-
tuacji.
14 pa�dziernika odby³o siê para-
fialne spotkanie dla ma³¿eñstw
w Gliwicach (by³o nas 2,5 ma³-
¿eñstwa). Zamiast podzieliæ siê
przygotowanym tematem skupi-
li�my siê na prze¿yciach zwi¹za-
nych z pobytem w Koninie. To
by³ wieczór, który przypomnia³
nam, ¿e naprawdê warto pielê-
gnowaæ relacje z lud�mi z ko�cio-
³a, by nie musieæ byæ �samotnym
w t³umie�.
20 pa�dziernika na kwartalnym
spotkaniu w Jaworniku prowadzi-
li�my seminarium na temat:
�Ewangelizacja w�ródma³¿eñstw
na Górnym �l¹sku�. Tutaj usi³o-
wali�my daæ �wiadectwo Bo¿ego
B³ogos³awieñstwa i naszej pracy
na Górnym �l¹sku.
28 pa�dziernika odby³o siê spo-
tkanie miesiêczne w Tychach na
temat problemów.Wyk³ad popro-
wadzi³ Jan Broda. W spotkaniu
tym uczestniczy³o 25 osób.
G³ówn¹ postaci¹, która by³a oma-

wiana by³ starotestamentowyNa-
aman i jego wyobra¿enie rozwi¹-
zania w³asnego problemu. Mów-
ca wskazywa³ na potrzebê zdania
sobie sprawy z tego, ¿e musimy
zaufaæ Bogu, który jest wszech-
mog¹cy!

Listopad

Planowe spotkania w Tychach,
Miko³owie, Bytomiu i Katowi-
cach.
6 listopada Romek sk³ada³ �wia-
dectwo w czasie ewangelizacji
wOrzeszu.Mówi³ o tym, jakwa¿-
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 �l¹ska w Gli-
wicach. Tematem: �Intymno�æ
ma³¿eñska, czyli o emocjonalnej
i seksualnej blisko�ci� podzielili
siê El¿bieta i Marek Cie�larowie.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o
60 osób. Po wyk³adzie zaprosili-
�my pary ma³¿eñskie do zajêcia
miejsc przy wcze�niej przygoto-
wanych dwuosobowych stoli-
kach, aby przy blasku �wiec, ka-
wie, mogli omówiæ sprawy zwi¹-
zane z tematem.Ma³¿eñstwa, któ-
re pozosta³y, mówi³y nam, ¿e to
by³ dobry pomys³ i ¿e ten czas by³
im potrzebny, aby z dala od dzie-
ci i codzienno�ci móc rozmawiaæ
o intymnej sferze ma³¿eñstwa.

Grudzień

Planowe spotkania w Tychach,
Miko³owie, Bytomiu i Katowi-
cach.
1 grudnia na spotkaniu m³odzie-
¿owymwOrzeszu dzielili�my siê
tematem: �Wybór wspó³partne-
ra�.Wspotkaniu wziê³o udzia³ 17
osób. Zachêcali�my m³odych lu-
dzie, aby modlili siê o swoich
przysz³ych wspó³ma³¿onków.
Starali�my siê omówiæ przyk³ad
Abrahama i jego poszukiwañ sy-

nowej, a tak¿e ostrzec naszych
s³uchaczy przed pój�ciem na skró-
ty w �wietle I M¿ 2,24.
9 grudnia prowadzili�my spotka-
nie dlama³¿eñstwwGliwicach na
temat �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Omawiaj¹c wspólnie wspomnie-
nia i skojarzenia zwi¹zane z tymi
�wiêtami. Zwrócili�my uwagê na
sens i g³ówn¹ przyczynê tych
�wi¹t, czyli Pana Jezusa. Wspól-
nie postanowili�my, ¿e nie damy
siê zwariowaæ i przyjmuj¹c �wi¹-
tecznych go�ci, czy sami nimi bê-
d¹c bêdziemymówiæ o Zbawicie-
lu i Bo¿ej Mi³o�ci.
16 grudnia odby³o siê spotkanie
adwentowe w Tychach. Go�æmi
by³a rodzina Królów z Gliwic
i Wis³y. Dowiedzieli�my siê jak
wa¿ne jest rodzinne muzykowa-
nie w okresie �wi¹tecznym i nie
tylko. Sami dostrzegli�my, ¿e
³atwiej jest w³¹czyæ telewizor lub
magnetofon zamiast samemu
z rodzin¹ po prostu zabraæ siê do
�piewania.
28 grudnia � 1 stycznia 2002r.
zorganizowali�mywyjazd sylwe-
strowy dla 35 osób do Istebnej.
Oprócz zabaw na �wie¿ympowie-
trzu, spêdzili�my czas na �spotka-
niach przy kawie�, gdzie trady-
cyjnie poruszali�my tematy biblij-
ne. W trakcie naszego pobytu
w Istebnej poprowadzili�my tak-
¿e spotkanie dla ma³¿eñstw z pa-
rafii. Na to spotkanie przygotowa-
li�my temat : �I ¿yli d³ugo i szczê-
�liwie...�. Poruszyli�my sprawê
naszych wyobra¿eñ na temat ro-
dziny, domu i wspó³ma³¿onka
w momencie zawierania ma³¿eñ-
stwa, i jak to zostaje skorygowa-
ne przez czas.
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Styczeń i Luty

To dla m³odych ludzi czas ferii po
skoñczonym semestrze, a dla pra-
cowników i wspó³pracowników
MDMczas ostatnich przygotowañ
i realizacji zimowych obozów.
W Istebnej ponad 30 nastolatków
spêdzi³o 8 dni ferii korzystaj¹c
z zimowej pogody (jedyne dni kie-
dy by³y warunki do jazdy na nar-
tach przypad³y na nasz obóz). Jak
zawsze wczesne przedpo³udnie
i pó�ne 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.

Marzec i Kwiecień

To czas na przygotowywanie let-
nich obozów i konferencji, dopra-
cowywanie programów, ustalanie
szczegó³ów organizacyjnych, ne-
gocjacje. To tak¿e czas spotkañ
w ramach projektu �Pomocnik�.
Zosta³y zaplanowane takie dwa
spotkania � wGliwicach i Olszty-
nie. To pierwsze zosta³o odwo³a-
ne. Na drugie pomimo zimna
i trzymaj¹cej zimy naMazury do-
jecha³o 11 osób. Ten projekt roz-
wija siê bardzo wolno, g³ównie
chyba ze wzglêdów finansowych
imerytorycznych � trudno znale�æ
ludzi chc¹cych i mog¹cych po-
�wiêciæ swój czas dla nastolatków.
Ci¹gle chyba borykamy siê ze ste-
reotypem, ¿e praca m³odzie¿owa
jest domen¹ � no w³a�nie czyj¹?
Obserwacje i badania dowodz¹, ¿e
ten rodzaj pracy ko�cio³a rozwija

siê tam, gdzie doro�li s¹ zaanga-
¿owani � nie tylko do pilnowania.

Maj

I wreszcie ostatnia przerwa przed
finiszowaniemw szko³ach � czyli
pocz¹tek maja. To cudowny czas
� kwitn¹ kasztany, a w Dziêgielo-
wie po prostu chce siê ¿yæ. Dlate-
go dwadzie�cia kilkoro m³odych
ludzi, wwiêkszo�ci z £odzi i oko-
lic przygotowywa³o siê tam do
egzaminu konfirmacyjnego. Cza-
su starczy³o i na czytanie Biblii,
i na naukê, i na chodzenie po gó-
rach. Wszak Jezus czêsto naucza³
w³a�nie podczaswêdrówki ze swo-
imi uczniami. Przebojemby³ywie-
czorne spotkania w ogrodowej al-
tance � �ci�niêci do granic mo¿li-
wo�ci �piewali�my,modlili�my siê
i s³uchali�my wyk³adów.

Wakacje

Wakacje zaczê³y siê 21 czerwca
i wtedy te¿ ruszy³a machina wa-
kacyjnych imprez. Tradycyjnie
zaczyna siê od tygodnia przygo-
towawczego do Tygodnia Ewan-
gelizacyjnego, gdzie kilkudzie-
siêciu m³odych ludzi pracuje fi-
zycznie buduj¹c ca³e �miastecz-
ko� ewangelizacyjne. TE 2001
mia³o swój trak dla nastolatków.
Jest to najliczniejsza grupa wie-
kowa w�ród sta³ych uczestników.
Trak sk³ada³ siê z cyklu przed-
po³udniowych seminariów,
warsztatów, np. chór gospel �
ponad 100 uczestników � zakoñ-
czone koncertem fina³owym
w niedzielê, fotograficznych �
ponad 20 uczestników � zakoñ-
czone wystaw¹ prac, pantomi-

micznych, Dyskusyjny Klub Fil-
mowy, graffiti i in. Oczywi�cie
by³o te¿ du¿o sportu w wykona-
niu siatkarzy, koszykarzy i pi³-
karzy. Szlagierem warsztatowym
by³a gazeta �TE-press� ukazuj¹ca
siê w nak³adzie 800 egzemplarzy
ka¿dego dnia przed �niadaniem
i niepodzielnie króluj¹ca w czasie
�niadania.W tworzenie gazety za-
anga¿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 najbar-
dziej malowniczych jezior naMa-
zurach � JezioremNidzkim.Oma-
wiano tematy: �Co jest najwa¿niej-
szewmoim ¿yciu?�, � Jezus zmie-
nia priorytetywmoim¿yciu�, by³y
tak¿e grupy dyskusyjne, p³ywanie
wp³aw i na kajakach, by³y wê-
drówki po okolicznej puszczy �
podchody, nauka rze�by, d³ugie
wieczorne rozmowy i �piew do
bólu gard³a, by³y chwile grozy
podczas silnych podmuchówwia-
tru. To wszystko pod czujnym
okiem 16wolontariuszy odpowie-
dzialnych za program, zaopatrze-
nie, gotowanie, bezpieczeñstwo
i dobre samopoczucie. W prowa-
dzeniu grup dyskusyjnych jako
pomocnicy grupowych by³y zaan-
ga¿owane dwie osoby z 16- letnich
uczestników.

Czworo spo�ród wspó³pracowni-
ków prosto z Mazur pojecha³o na
wymianêmiêdzynarodow¹ do Es-
tonii. Przez tydzieñ 26 osób
z Polski, Danii i Estonii do 30 lip-
ca poznawa³o kulturê tego ba³tyc-
kiego kraju, warunki ¿ycia i funk-
cjonowania ko�cio³a, wspólnie
studiowa³o Bibliê.

Misyjne Duszpasterstwo Młodych

Paweł Gumpert
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Obóz misyjny

Równolegle z tym projektem roz-
pocz¹³ swoje ¿ycie obóz misyjny
Filip.
Kiedy siedem lat temu niewielka
grupam³odzie¿y cieszyñskiej wy-
jecha³a na wakacje do Karpacza,
aby spêdziæ wakacje g³osz¹c
ewangeliê na ulicach miasta, nikt
nie przypuszcza³, ¿e rozwinie siê
to w systematyczn¹, coroczn¹ let-
ni¹ akcjê misyjn¹, pod has³em:
Obóz misyjny �Filip�. W ci¹gu
tych lat wykszta³towa³ siê schemat
organizacyjny tego obozu i przy-
bra³ on okre�lone ramy. Ca³y obóz
sk³ada siê z trzech czê�ci. Pierw-
sza, to tygodniowe warsztaty,
szkolenia, podczas którychm³odzi
ludzie ucz¹ siê ró¿nych, czasem
bardzo nowatorskich, technik
przekazywania S³owa Bo¿ego,
apologetyki, czyli umiejêtno�ci
obronyw³asnej wiary oraz nawi¹-
zywania kontaktów z lud�mi.Dru-
ga czê�æ i drugi tydzieñ, to prak-
tyczne zastosowanie zdobytych
wiadomo�ci i umiejêtno�ci w ró¿-
nych parafiach naszego Ko�cio³a
na terenie ca³ej Polski. Jest to czas
pracy w ma³ych 6 � 8 osobowych
grupach. I trzecia czê�æ, czyli pod-
sumowanie ca³ej akcji. Wspólne
dzielenie siê uwagami, planowa-
nie pracy na nastêpny rok.

Filip 2001 (22.07 � 6.08) nie od-
biega³ od tego schematu (spraw-
dzonego i zdaj¹cego egzamin).
Tydzieñ przygotowawczy odby³
siê w Dziêgielowie. W ramach
warsztatów prowadzone by³y za-
jêcia z mapetów przez Halinkê
Przeczek, skeczbord przez ks.
BogdanaWawrzeczkê i z pantomi-
my, której uczy³ Artur Fryda. Za-
jêciawarsztatowe odbywa³y siê do
po³udnia i po po³udniu. Wszyscy
uczestnicy, których w tym roku
by³o 44, mieli mo¿liwo�æ wyboru
i sprawdzenia, która forma ewan-

gelizowania bardziej im odpowia-
da. W poniedzia³ek by³y ju¿ usta-
lone 6-osobowe grupy wyjazdo-
we, co u³atwia³o podzia³ pracy na
nastêpny tydzieñ i wybór warsz-
tatów. Poza warsztatami prowa-
dzone by³y poranne studia biblij-
ne dotycz¹ce kszta³towania cha-
rakteru chrze�cijanina. Wieczora-
mi odbywa³y siê wyk³ady na te-
mat podstaw doktrynalnych Ko-
�cio³a Luterañskiego (ks. Bogdan
Wawrzeczko); pracy w grupie �
roz³adowywanie napiêæ i konflik-
tów (Lucyna Kajfosz); zarz¹dza-
nia czasem (Pawe³ Gumpert); od-
powiedzialno�ci za s³owa i czyny
� integralno�æ ¿ycia (Aniela i Bog-
dan Wawrzeczkowie). Pi¹tkowe
popo³udnie przeznaczone by³o na
wspólne nabo¿eñstwo spowied-
nio�komunijne, po³¹czone z roze-
s³aniem. Ka¿da z siedmiu grup
otrzyma³a S³owo Bo¿e i b³ogos³a-
wieñstwo do pracy na nastêpny ty-
dzieñ.

Sobota by³a dniem, kiedywszyscy
mieli czas na dojechanie do wy-
znaczonych parafii. W tym roku
by³o ich siedem w ró¿nych czê-
�ciach Polski. Kolejny tydzieñ, to
praca ewangelizacyjna w para-
fiach. W planach wszystkie miej-
sca prowadzi³y prawie tak¹ sam¹
pracê, jednak ka¿de z nich odzna-
cza³o siê czym� specyficznym.

Bielawa
W tym mie�cie akcja ewangeliza-
cyjna odby³a siê po raz pierwszy.
Bielawa to ma³a miejscowo�æ na
Dolnym �l¹sku, która nale¿y do
parafii w �widnicy. Za³o¿ono, ¿e
nasza praca polegaæ bêdzie na ak-
cjach ulicznych. Sze�æ osób (Ala,
Ania K., Bogdan, Ewa, Dominika
i Lucyna) ka¿dego dnia wyrusza-
³o na osiedle XXV-lecia, aby tam
prowadziæ spotkania dla dzieci na
wolnympowietrzu. Kuwielkiemu
zaskoczeniu, nie tylko dzieci chêt-

nie przychodzi³y, by wspólnie
�piewaæ piosenki, bawiæ siê, s³u-
chaæ historii biblijnych, ogl¹daæ
przygotowane scenki z mapetami
oraz skeczbord, ale równie¿ m³o-
dzie¿ i osoby starsze.Wielkim za-
skoczeniem, ale te¿ i rado�ci¹ by³
fakt, ¿e wszyscy s³uchaj¹cy odno-
sili siê do grupy prowadz¹cej ¿ycz-
liwie i bardzo przyja�nie. Popo³u-
dniamiwychodzili�my przed dom,
w którym mieszkali�my. Dzieci,
widz¹c, ¿e chodzimy z mapetami
zainteresowa³y siê tym, co robimy.
By³a to dobra okazja do spotkania
siê z nimi.Tutaj przychodzi³owiê-
cej dzieci, ich liczba dochodzi³a do
30.Mieli�my równie¿ okazjê spo-
tykaæ siê z m³odzie¿¹, która przy-
jê³a nas i nasze �gadanie� bardzo
sympatycznie.Wci¹gu ca³ego po-
bytu w Bielawie mo¿na by³o od-
czuwaæ Bo¿e prowadzenie, Jego
b³ogos³awieñstwo we wszystkim,
co robili�my i mówili�my.

Elbl¹g
W tym roku do Elbl¹gawyruszy³a
sze�cioosobowa grupa (Ania, Na-
talka, Rachela, Jurek, Marcin
i Tomek). W sobotê 28.07 grupa
dotar³a namiejsce imog³a odespaæ
trudy podró¿y, po czymzabra³a siê
do pracy zwi¹zanej z przygotowy-
waniem plakatów i zaproszeñ. Za-
interesowanie dzieciakówprzesz³o
nasze naj�mielsze oczekiwania.
Wci¹gu dwóchdni rozesz³o siê ok.
dwustu zaproszeñ, a na spotkania
przychodzi³o codziennie oko³o 30
- 40 dzieci. Na spotkaniach na
�Wyspie Skarbów�, bo tak nazy-
wa³ siê namiot - imituj¹cy statek,
na przyk³adzie �marynarskich�
przygód mapeta Robinsona i nie
tylko, dzielono siê z dzieæmi
prawd¹o JezusieChrystusie.Uczo-
no wierszy biblijnych i piosenek,
opowiadano historiê misyjn¹, by³
te¿ czas na zabawy i ma³e co nieco
dla ka¿dego dziecka.

Lucyna Kajfosz
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Popo³udnia grupa spêdza³a na roz-
mowach z dzieciakami i przygo-
towywaniu siê do nastêpnego dnia.
Ostatnim wspólnym spotkaniem
w Elbl¹gu by³o niedzielne nabo-
¿eñstwo dla dzieci i rodziców. Na-
miot by³ pe³ny iwszyscy chyba za-
dowoleni. 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
mie�cie. Tym razem przyjecha³o
tam sze�æ osób (Monika, Basia,
Karolina, Sabina, Marta i Tadek),
aby prowadziæ pracê przede
wszystkim z dzieæmi. Ka¿dego
dnia odbywa³y siê spotkania ewan-
gelizacyjne dla dzieci, w których
uczestniczy³o �rednio 30 � 35 dzie-
ci. Po po³udniu w Parku Pokoju
odbywa³y siê akcje uliczne.
W trakcie tych akcji przedstawia-
no pantomimê i sketchboard, jak
równie¿muzyczne uk³ady. Ka¿de-
go dnia widownia sk³ada³a siê
z dzieci,m³odzie¿y i doros³ych. Po
prezentacji rozdawano broszurki
�Droga do pokoju z Bogiem�.
W trakcie zosta³ tak¿e wystawio-
ny musical �Puzzle� na rynku
wJaworzu o godz. 15.00 za spraw¹
Jaworskiego O�rodka Kultury.
Wypo¿yczono nag³o�nienie, sprzêt
CD, udostêpnionomiejsce. Powia-
domiono tak¿e dziennikarkê
z Gazety Wroc³awskiej, która
umie�ci³a reklamê �Puzzli� w ga-
zecie. Widownia liczy³a ok. 70 �
80 dzieci. JOK zaprosi³ grupê
�Puzzle� na wrzesieñ. Pad³a pro-
pozycja, by wystawiæ je
w teatrze dla dzieci z przedszkoli
i szkó³ podstawowych.
W sobotê zaplanowane by³o
spotkanie m³odzie¿owe, które
siê odby³o pomimo, ¿e przy-
sz³a tylko jedna osoba. W nie-
dzielê czynnie uczestniczono
na nabo¿eñstwach w Jaworze
i Legnicy.

Karpacz
Siedmioosobowa grupa filipow-
ców (Estera, Katka, Dawid, Ma-
rekW., Marek M., Jacek K. i dru-
gi Jacek) do³¹czy³a do odbywaj¹-
cego siê w tym mie�cie Tygodnia
Kultury Chrze�cijañskiej. Ka¿de-
go ranka prowadzone by³y spotka-
nia dla dzieci w du¿ym namiocie.
Na spotkania przychodzi³o od 10
do 100 dzieci. Po po³udniami wy-
chodzono na Wang, gdzie przed
ko�ció³kiem g³oszono ewangeliê
turystom wykorzystuj¹c skecz-
bord, pantomimê, mapety. Pro-
gram trwa³ ok. 2 godz. Od czwart-
ku wspó³pracowano z lud�mi
z �Bibelmobil�, w którym znajdo-
wa³a siê wystawa po�wiêcona hi-
storii Biblii. W autobusie prowa-
dzono rozmowy ze zwiedzaj¹cy-
mi, by³a to równie¿ okazja i w tym
przypadku do dzielenia siê Dobr¹
Nowin¹ o Jezusie Chrystusie.

Kutno
Do tego miejsca zawita³a piêcio-
osobowa grupa (Agnieszka, Ela,
Kinga, Pawe³ i Piotrek), któramia-
³a sporo pracy, ale dawa³a sobie
�wietnie 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 przy-
gotowano. U³atwieniem pracy
by³o to, ¿ewci¹guminionego roku
odbywa³y siê tam regularnewyjaz-
dy misyjne i wiêkszo�æ dziecia-
ków by³a znana grupie prowadz¹-
cej. Do godz. 18.00, kiedy by³ ko-
lejny punkt programu, wcale nie
siedziano bezczynnie. By³ to czas,
kiedy wyruszano na miasto i roz-
dawano zaproszenia, przygotowy-
wano wieczorne spotkania i spo-
tkania dla dzieci na nastêpny
dzieñ. Wieczorami odbywa³y siê
koncerty (Tomasz ¯ó³tko, zespó³
Pytki Do�æ), spektakle (�Mistycy
i narkomani�, �Puzzle�) oraz
ewangelizacja na zakoñczenie ca-
³ego tygodnia. Filipowcy tworzy-

li wspania³¹ grupê. Nasz¹ nadziej¹
jest, aby ogl¹daæ plony tego, co
siano przez ten tydzieñ.

Ostróda
Po raz drugi zawitano do tegoma-
zurskiegomiasta. Sze�æ osób (Iza,
Ewa,Magda,Natalia, Ela i Robert)
mog³o przez tydzieñ przebywaæ
w tym miejscu pracuj¹c i s³u¿¹c
Bogu. Codziennie do po³udnia od-
bywa³y siê spotkania dla dzieci
w specjalnej sali, znajduj¹cej siê
w piwnicach ko�cio³a. 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 jezio-
rem.Wpierwsz¹ niedzielê pobytu
w Ostródzie czynnie uczestniczo-
now nabo¿eñstwie �piewaj¹c pie-
�ni i przedstawiaj¹c pantomimê.
W kolejn¹ niedzielê � dzieñ wy-
jazdu, po¿egnano siê z parafiana-
mi. Bogu nale¿y siê wdziêczno�æ
za mo¿liwo�æ g³oszenia Jego S³o-
wa 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, Mo-
nika, Agnieszka, ks. Bogdan
i Dawid) zawita³a w go�cinne pro-
gi tej parafii. Ju¿ na stacji w Pod-
dêbiu czeka³a na nichmi³a niespo-
dzianka, w osobach dwóch para-
fian z Turka, którzy zawie�li gru-
pê na miejsce. Kolejne niespo-
dzianki czeka³y na miejscu. Fili-
powcy zostali bardzo serdecznie
przyjêci przez ko�cielnych � Iza-
belê i Macieja Ptaków. Do³o¿yli
oni wszelkich starañ, aby praca
by³a jak naj³atwiejsza: za³atwili
namiot na spotkania, sprzêt nag³a-
�niaj¹cy, zatroszczyli siê o wy¿y-
wienie. Ponadto pani Iza z jesz-
cze jedn¹ parafiank¹ � pani¹ Ma-
rylk¹, osobi�cie pomaga³y w pro-
wadzeniu spotkañ. Codziennie
pocz¹wszy od poniedzia³ku,
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a skoñczywszy na sobocie, pro-
wadzone by³y dwa cykle zajêæ
przeznaczonych dla dzieci, na
który przychodzi³o z regu³y ok.
50 dzieci. Rekordem by³o 70 dzie-
ciaków upchanych w wojskowej
�beczce�! Dodatkowo w �rodê,
na placu przy Domu Kultury
odby³ siê musical dla dzieci
�Puzzle�, który obejrza³o ok. 70
osób. Czas pomiêdzy spotkania-
mi spêdzany by³ na wspólnym
przygotowywaniu siê do kolej-
nych zajêæ, �piewaniu, studiowa-
niu Bo¿ego S³owa.
Mimo, ¿e w Turku nie organizo-
wano ¿adnych akcji ulicznych,
czê�æ czasu po�wiêcono osobom
starszym. Zorganizowano dwa
wieczory, na które zaproszono ro-
dziców dzieci i parafian. W nie-
dzielê, po nabo¿eñstwie �zwiniê-
to ¿agle i odp³yniêto do Wroc³a-
wia�, ¿egnaj¹c go�cinny i sympa-
tyczny Turek.

Ostatnia czê�æ obozu odby³a siê
ju¿weWroc³awiu, do którego zje-
cha³y siê wszystkie grupy, aby
wspólnie spêdziæ dwa dni. Nie-
dziela (5.08), by³a dniem indywi-
dualnych rozmów, dzielenia siê
wra¿eniami. Wieczór niedzielny
po�wiêcono na uwielbianie Boga
i dziêkowanie Mu za wszystkie
dowody ³aski, mi³o�ci i b³ogos³a-
wieñstwa, którymi obdarza³ gru-
py w ci¹gu ca³ego obozu. I tak jak
rozpoczynano s³u¿bê przychodz¹c
przed JegoO³tarz, tak i z wdziêcz-
no�ci¹ zrobiono to na zakoñczenie
akcji.Wdziêkczynno-uwielbiaj¹-
cym nabo¿eñstwie poprowadzi³
nas ks. GrzegorzGiemza. Poza re-
fleksjami, znalaz³ siê równie¿
czas na plany zwi¹zane z przy-
sz³ym rokiem. Jedynie Bogu na-
le¿y siê cze�æ i chwa³a za to, ¿e
daje mo¿liwo�ci s³u¿enia. To On
powo³uje i wyposa¿a w zdolno-
�ci i umiejêtno�ci potrzebne
w Jego s³u¿bie. Po podsumowa-
niu akcji i podliczeniu miejsc,
w które mogliby�my wyjechaæ
w przysz³ym roku, okaza³o siê, ¿e

liczba z 7 wzros³a dwukrotnie.
Je¿eli taka jest wola Boga, da On
nie tylko chcenie, ale i wykona-
nie. Nasz¹ modlitw¹ jest, aby
wszyscy ludzie us³yszeli ewange-
liê i doszli do poznania prawdy.

Dla nastolatków

Od 8 do 19 sierpnia m³odsze na-
stolatki (10-13 lat) mia³y swój
obóz wWi�le Czarnym. Ponad 50
m³odych ludzi przez pierwsze trzy
dni pracowa³o pod czujnym
okiem amerykañskich wolonta-
riuszy, którzy uczyli ich gry na
flecie, dzwonkach, prowadzili za-
jêcia z plastyki i prac rêcznych.
Kartki do rodziców kosztowa³y
bud¿et obozowy tyle co materia³
(gwo�dzie, drut, koraliki, karton ...).
Lekcje biblijne, w tym roku na
temat �Zbroi Bo¿ej�, prowadzi³y
wspólnie osoby z MDM i DwD.
Wsumie 8 osób by³o zaanga¿owa-
nych w prowadzenie tego obozu.

Wspólne projekty z EC

Istebna � obóz dla dzieci i nasto-
latków prowadzony przez wspó³-
pracownikówMDM i EC. Razem
32 uczestników i 7 prowadz¹-
cych. Ta grupa przez 7 dni mia³a
okazjê poznaæ siê wzajemnie, po-
dyskutowaæ nad uprzedzeniami,
tymi w ogóle i tymi niemiecko-
polskimi, popracowaæ wspólnie
przy prowadzeniu zajêæ dla naj-
m³odszych.

2-7 pa�dziernika,
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 Niem-
czech. Dwie osoby zMDMwziê-
³y udzia³ w warsztatach. Zaowo-
cowa³o to wieloma pomys³ami,
niektóre z nich ju¿ zaczê³y byæ
realizowane.

25-28 pa�dziernika,
Kinder Jugend Congress,
Marburg
Wydelegowana zosta³a w ramach
wzajemnej wymiany z EC jedna
osoba jako obserwator.

W 2001 roku MDM samodziel-
nie zorganizowa³ 8 imprez, w któ-
rych wziê³o udzia³ oko³o 270
osób. Przy organizowaniu, plano-
waniu, realizowaniu powy¿szych
zaanga¿owanych by³o ponad 40
wolontariuszy i wspó³pracowni-
ków. Kolejne 4 imprezy odby³y
siê przy udziale MDM w ich re-
alizacji. W tych uczestniczy³o
ponad 4 tysi¹ce osób. Nastêpnych
10 lokalnych spotkañ mia³o miej-
sce przy wspó³pracy z MDM.
Uczestniczy³o w nich od 15 do 30
osób ka¿dorazowo i mia³y one
charakter cykliczny.
Odby³y siê te¿ 3 wyjazdowe spo-
tkania robocze w Krakowie oraz
9 w Dziêgielowie; wszystkie po-
�wiêcone planowaniu i przygoto-
waniu powy¿szych projektów.
Uczestniczy³o w nich 11 osób �ci-
�le wspó³pracuj¹cych zMisyjnym
DuszpasterstwemM³odych.
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W roku 2001 przyjecha³o do
Dziêgielowa 889 sta³ych uczest-
ników. Has³o TE brzmia³o: �Po
drugiej stronie�. Jakie mam sko-
jarzenia my�l¹c o tym ha�le? Jak
je rozumiem? Takie pytania
i odpowiedzi na nie mo¿na by³o
sobie zadaæ w trakcie pobytu na
Tygodniu Ewangelizacyjnym.
Jednak przedewszystkim pytanie:
Kim jest dlamnie Jezus Chrystus?
by³o najwa¿niejsze i najczê�ciej
zadawanew czasie wyk³adów, se-
minariów i ewangelizacji.
Wyk³adowc¹ by³ Mark Walker
z Niemiec, którego wyk³ady do-

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
tyczy³y tematyki: Jak odnie�æ
sukces? Sukces poprzez w³a�ci-
wy obraz samego siebie, wys³u-
chane modlitwy, w³a�ciw¹ per-
spektywê, wychowanie czy w³a-
�ciwe motywy.
Ewangelist¹ by³ Stuard McAlli-
ster � regularnie zaanga¿owany
w zwiastowanie i nauczanie
w swoim kraju, jak i za granic¹.
Ewangelizacje dotyczy³y zagad-
nieñ zwi¹zanych z pluralizmem,
postmodernizmem i materiali-
zmem w czasach obecnych.
Poruszane tematy i problemy na
codziennych spotkaniach by³y

Jerzy Kłoda

z pewno�ci¹ dla wszystkich spo-
sobno�ci¹ do pog³êbienia swojej
wiary, poznania Bo¿ego S³owa,
a przede wszystkim skonfronto-
wania swojego ¿ycia z jedyn¹
Prawd¹, któr¹ jest Jezus Chrystus.
Wiele osób prze¿y³o w tym szcze-
gólnym czasie Bo¿¹moc objawia-
j¹c¹ siê w rzeczywistej zmianie
¿ycia. �wiadomo�æ tego, ¿e ludzie
bez Boga s¹ zgubieni i nie ma
¿adnej innej drogi do wieczno�ci,
jak przez �mieræ Jezusa Chrystu-
sa sta³a siê udzia³em, mamy na-
dziejê, wszystkich uczestników
Tygodnia.
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Wdniach od 19 do 26 sierpnia ju¿
po raz czwarty wMr¹gowie odby³
siê Tydzieñ Ewangelizacyjny zor-
ganizowany wspólnie z Diecezj¹
mazursk¹ naszego Ko�cio³a. Pro-
gram zosta³ tak przygotowany,
aby móg³ zaspokoiæ oczekiwania
i potrzeby uczestnikówTE � dzie-
ci, m³odzie¿y, starszych � daj¹c
wszystkim rado�æ z wspólnego
przebywania ze sob¹ w Bo¿ej
obecno�ci.
Wyk³adowc¹, tak jak i w po-
przednim roku, by³ ks. Grzegorz

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
Giemza, który przeprowadzi³
cykl wyk³adów dotycz¹cych pod-
staw ¿ycia chrze�cijañskiego.
Ewangelist¹ by³ ks. Leszek Czy¿
(tak¿e w roku 2000). Ka¿da
ewangelizacja dotyka³a proble-
mów wspó³czesnego ¿ycia cz³o-
wieka w konfrontacji z ewange-
li¹ o Jezusie Chrystusie.
Namiot, który by³ strategicznym
miejscem TE, by³ w tym czasie
najbardziej wype³niony - byli
i stali uczestnicy TE i tury�ci oraz
mieszkañcyMr¹gowa oraz osoby

z pobliskich parafii mazurskich.
Popo³udniami ka¿dego dnia od-
bywa³y siê seminaria, a wieczory
zarezerwowane by³y na koncerty
muzyczne.
W przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu Tygodnia bra³a udzia³ kil-
kunastoosobowa grupa m³odzie-
¿y - wolontariuszy z ró¿nych czê-
�ci Polski, byli i m³odzi ludzie ze
�l¹ska,Wielkopolski, jak i mazu-
rzanie. W TE wziê³o udzia³ 150
sta³ych uczestników.

Centrum Misji i Ewangelizacji
oraz Parafia Ewangelicko-Augs-
burska w �widnicy wspólnie zor-
ganizowa³y w dniach 8-12 sierp-
nia 2001r. Dni Kultury Chrze�ci-
jañskiej pod nazw¹ �Spotkania�.
Program odbywa³ siê w rozsta-
wionym w samym centrum mia-
sta namiocie i by³ tak zaplano-
wany, aby ka¿dy móg³ znale�æ
co� interesuj¹cego dla siebie. Ce-
lem zorganizowania tego typu
akcji, by³o przybli¿enie ludziom
warto�ci chrze�cijañskich,
a przede wszystkim ich praktycz-
ne zastosowanie w codziennym
¿yciu. Pokazanie innego sposo-
bu rozwi¹zywania problemów
dnia codziennego, ani¿eli ucie-
kanie siê w przemoc, alkohol,
czy narkotyki.

Od �rody do soboty program prze-
biega³ wed³ug takiego samego

schematu. Przed po³udniem odby-
wa³y siê spotkania dla dzieci.
O godz. 10.00 zapraszano dzieci
do wspania³ej podró¿y na �Wy-
spê Skarbów�.Wspólnie z prowa-
dz¹cymi odnajdywano wskazów-
ki 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 �piew,
konkursy oraz gry. Ka¿dego dnia
w tê podró¿ wyrusza³o ok. 20-50
dzieci. Du¿¹ atrakcj¹ cieszy³ siê
dmuchany zamek, który zaprasza³
wszystkich dowspania³ej zabawy.
Mo¿na by³o bezpiecznie skakaæ,
robiæ przewroty i salta w powie-
trzu, bez obawy o jakiekolwiek
uszkodzenie cia³a. W oczekiwa-
niu na swoj¹ kolejkê dzieci mo-
g³y zagraæ w ciekawe gry zrêcz-
no�ciowe lub skorzystaæ z biblij-

nych programów komputero-
wych. Tych atrakcji dostarczyli
go�cie, którzy przyjechali z Nie-
miec z organizacji EC, abywspól-
nie z polsk¹ ekip¹ stworzyæ ca³y
ten program. Chêtnych do tej za-
bawy nie brakowa³o. Setka dzie-
ci to by³a norma, a czêsto nawet
o wiele wiêcej. Z dzieæmi czêsto
przychodzili doro�li, z którymi
prowadzono rozmowy i dzielono
siê Bo¿ym S³owem.
Po po³udniu, o godz. 16.00 zapra-
szano nie tylko dzieci na dalsze
przygody ze S³owem Bo¿ym, ale
równie¿ doros³ych. W trakcie
wyk³adów dla rodziców, prowa-
dzonych przezMariolê i Romana
Fengerów, poruszano tematy
zwi¹zane z problemami jakie na-
potykaj¹ na swojej drodze wspó³-
czesne ma³¿eñstwa i rodziny.
Konfrontowano biblijny obraz
ma³¿eñstwa, rodziny z rzeczywi-

Spotkania – Świdnica 2001
Lucyna Kajfosz
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sto�ci¹. Zastanawiano siê jak
w �wietle Bo¿ych przykazañ
utrzymaæ prawid³owe relacje
w�ród cz³onków rodziny, zw³asz-
cza kiedy pojawiaj¹ siê problemy
zwi¹zane z alkoholem, przemoc¹,
czy zdrad¹. Dzielono siê swoimi
do�wiadczeniami, odpowiadano
na pytania. I chocia¿ liczba s³u-
chaczy by³a niewielka (4-8), to
by³ to czas na podejmowaniewa¿-
nych ¿yciowych decyzji (dwie
osoby powierzy³y swoje ¿ycie
Chrystusowi).
Dzieci w tym samym czasie mo-
g³y dalej poznawaæ prawdy biblij-
ne poprzez opowiadania misyjne,
skeczbord, a tak¿e uczestniczyæ
w grach, zabawach i konkursach
na �wie¿ym powietrzu. Frekwen-
cja nie zawiod³a � codziennie
w tym czasie przebywa³o oko³o

100 dzieci, jak równie¿ spora gru-
pa rodziców.
W ca³o�ci programu nie zapo-
mniano tak¿e om³odzie¿y, do któ-
rej przede wszystkim skierowany
by³ program wieczorny, czyli
koncerty. Trzy wieczory wype³-
nione by³y dobr¹ muzyk¹, �pie-
wem i Bo¿ym S³owem. Wyko-
nawcy � zespó³ SELA, Tomek
¯ó³tko i Beata Bednarz z zespo-
³em AmenBand, dzielili siê swo-
imi do�wiadczeniami codzienne-
go ¿ycia z Bogiem. Muzycy po-
trafili w jasny i przekonywuj¹cy
sposób przekazaæ swoje �wiadec-
two, jak Bóg zmieni³ i codzien-
nie 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.W�ród s³uchaczy koncertów
byli nie tylko m³odzi ludzie, ale
tak¿e starsi, którzy z wielk¹
uwag¹ przys³uchiwali siê temu,
co by³o mówione.Wczwartkowy
wieczór zaproponowano zamiast
koncertu projekcjê filmu �Jezus�
wgEw. £ukasza. Podczas wszyst-
kich wieczorów ok. 600 osób
mog³o us³yszeæ ewangeliê.
�Spotkania� da³y mo¿liwo�æ
wszystkim, którzy brali w nich
udzia³ do zastanowienia siê nad
w³asnym ¿yciem i podjêciem de-
cyzji, co dalej. DniKultury Chrze-
�cijañskiej zosta³y zakoñczone
uroczystym nabo¿eñstwem
w �widnickim ko�ciele Pokoju.
Modlitw¹ nasz¹ jest, aby Bóg b³o-
gos³awi³ wszystkim, którzy
uczestniczyli w �Spotkaniach�.

Na prze³omie lipca i sierpnia nasz
namiot stan¹³ w Karpaczu, gdzie
wspólnie z Parafi¹ Ewangelicko-
Augsbursk¹ Wang zorganizowa-
li�my kolejny Tydzieñ Kultury
Chrze�cijañskiej. 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 chrze�cijañskiej.
Codzienne spotkania dla dzieci,
wieczorne koncerty oraz wysta-

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
i  Warsztaty muzyczne w Karpaczu

wa rze�by Ryszarda Zaj¹ca i pre-
zentacja Biblii z �Bibelmobile�
z Niemiec by³y podstaw¹ progra-
mu ca³ego Tygodnia.
Po raz pierwszy czê�æ Tygodnia
Kultury Chrze�cijañskiej stano-
wi³yWarsztaty muzyczne, w któ-
rych uczestnikami byli g³ównie
m³odzi ludzie. Prowadzone by³y
one przez profesjonalnych muzy-
ków: Beatê Bednarz i Andrzeja
Cudzicha. Zajêcia odbywa³y siê
w dwóch grupach: instrumental-
nej i wokalnej oraz prowadzone

by³y tak¿e indywidualne zajêcia
dla solistów.Warsztaty zakoñczy-
³y siê wspólnym wystêpem z ze-
spo³em AmenBand podczas jed-
nego z koncertów TKCH oraz
krótkim koncertem w czasie uro-
czysto�ci 800-lecia ko�cio³a
�Wang�.
Muzyka i Dobra Nowina o Jezu-
sie Chrystusie po³¹czy³a wszyst-
kich uczestników, zarówno War-
sztatów, jak i Tygodnia Kultury
Chrze�cijañskiej.
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Albowiem ³aska jego jest mo¿na
nad nami,
A wierno�æ jego trwa na wieki.�
Ps 117,2

Trymest zimowy

Rok 2001 potwierdzi³ prawdzi-
wo�æ tego wiersza w ¿yciu Szko-
³y Biblijnej. Pan okaza³ namwie-
le ³ask i b³ogos³awieñstw. Rok
szkolny zacz¹³ siê pracowicie, jak
w ka¿dej szkole, zajêciami, wy-
k³adami, nauk¹ do egzaminów.
Plan zimowego trymestru obej-
mowa³ poza przedmiotami biblij-
nymi, kilka przedmiotów o cha-
rakterze praktycznym: praca
z m³odzie¿¹, praca z dzieæmi, po-
radnictwo biblijne. Zajêcia z tych
przedmiotówmia³y przygotowaæ
studentów do ich praktyki w cza-
sie pasyjnym. W okresie przed-
�wi¹tecznym studenci mieli mo¿-
liwo�æ zetkniêcia siê z ró¿nymi
rodzajami s³u¿byw trakcie wyjaz-
dów misyjnych. Jedna grupa na
Mazurach, a druga na �l¹sku po-
maga³a w prowadzeniu rekolek-
cji dla dzieci i m³odzie¿y w wie-
lu parafiach oraz, w niektórych
miejscach, spotkañ dla starszych.
M. in. w: Ostródzie, Kêtrzynie,
Rynie, Miko³ajkach, Mr¹gowie,
Olsztynku, Olsztynie, Lasowi-
cachMa³ych iWlk., Ole�nie, Lip-
nie i W³oc³awku.

Wykłady gościnne

Trymestr wiosenny uatrakcyjni³y
go�cinne wyk³ady ks. Fredericka
Burklina ze Stanów Zjednoczo-
nych. Po raz kolejny prowadzi³ on
zajêcia z Listu do Rzymian.

Zakończenie roku

Po pomy�lnym zdaniu egzami-
nów dyplom ukoñczenia Szko³y
Biblijnej otrzyma³y:
Andrea Halkova z Czeskiego
Cieszyna,
Alicja Kucharska z Drogomy�la,
Dorota Pod¿orska ze Skoczowa,
AleksandraPszczó³kazeSkoczowa,
Magdalena Tyrna z B³adnic.
Dyplomy wrêczono 8 lipca 2001
podczas nabo¿eñstwa koñcz¹ce-
go Tydzieñ Ewangelizacyjny
w Dziêgielowie.
Wiêkszo�æ absolwentek jest na-
dal zaanga¿owana w ró¿ne formy
s³u¿by CME, a tak¿e aktywnie
udziela siê w swoich parafiach.

Nowi studenci

Jeste�my Bogu wdziêczni, ¿e po-
zwoli³ nam na rozpoczêcie kolej-
nego roku szkolnego 1 pa�dzier-
nika 2001. Na po�wiêcenie roku
studiowaniu Biblii zdecydowa³y
siê cztery osoby:
Bartosz Cie�lar z Ustronia,
KarinNoga z Ligotki Kameralnej,
Ewa Stebel z Chorzowa,
Kinga Wo�niak z Cieszyna .
Dla wielu ta ma³a liczba studen-
tów jest zniechêceniem. My za�
opieraj¹c siê na S³owie Bo¿ym,
czujemy siê zmotywowani do
tego, aby byæ wiernym w ma³ym
(£k 19,17). Powodem do rado�ci
jest ogl¹danie potêgi dzia³ania
Bo¿ego w ¿yciu tej garstki stu-
dentów.

Wyjazd misyjny

Jak co roku, tak i w tym, w okre-
sie adwentowym zosta³ zorgani-

zowany wyjazd misyjny. W ra-
mach praktyk grupa studentów
pod przewodnictwem ks. Grzego-
rza Giemzy spêdzi³a dwa tygo-
dnie �w drodze� us³uguj¹c s³o-
wem, pie�ni¹, modlitw¹ m.in.
w: Miko³owie, Dzia³dowie, Sor-
kwitach, Ostródzie, Olsztynie,
Gi¿ycku, Mr¹gowie, Kêtrzynie,
Nidzicy, Suwa³kach, Drogomy�lu
i Pruchnej.

Zaoczna Szkoła Biblijna

Szczególnymwydarzeniemw¿yciu
szko³y by³o wprowadzenie w pa�-
dzierniku nowej formy kszta³ce-
nia � szko³y zaocznej. W roku
szko³nym 2001/2002 naukê ropo-
czê³o 26 studentów w tym 7
uczestnicz¹cych w zajêciach
z wybranych przedmiotów. Gru-
pa ta jest bardzo zró¿nicowana
pod wzglêdem wiekowym i za-
wodowym.Mimo przynale¿no�ci
do ró¿nych parafii czêsto znacz-
nie od siebie oddalonych (Biel-
sko, Bia³a, Brenna, Cieszyn, Cze-
ski Cieszyn, Dziêgielów, Hawi-
rzów, Pszczyna, Trzyniec, Ustroñ,
Wodzis³aw, ¯yrardów), studenci
tworz¹ spo³eczno�æ wspieraj¹c
jedni drugich w modlitwach.
Chwalimy Pana s³ysz¹c wypo-
wiedzi studentów, którzy modlili
siê o powstanie takiej w³a�nie
szko³y. Cieszymy siê, ¿e Pan od-
powiedzia³ na te pro�by i dzisiaj
mo¿emy doznawaæ b³ogos³awieñ-
stwa tej s³u¿by.
Program Zaocznej Szko³y Biblij-
nej trwa dwa lata i obejmuje szcze-
gó³owe studium ksi¹g Starego
i Nowego Testamentu. Studenci
spotykaj¹ siê na zajêciach dwa
razy w miesi¹cu (pierwsza
i trzecia sobota ka¿degomiesi¹ca).

Szkoła Biblijna

Renata Hinrichs
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Szkolenie to skierowane jest do
wszystkich osób zainteresowa-
nych poradnictwem biblijnym.
Program obejmuje m.in. tematy-
kê z zakresu duszpasterstwa, wie-
dzy biblijnej, apologetycznej
i psychologicznej. Do udzia³u
w prowadzeniu szkolenia zosta³y

Szkolenie dla Doradców drugiego stopnia
zaproszone osoby duchowne
i �wieckie: teolodzy, lekarze, psy-
cholodzy, dziennikarze, ewange-
li�ci i inne.
Fachowe wyk³ady przeplatane s¹
æwiczeniami praktycznymi i dys-
kusjami. Jest tak¿e czas na dzie-
lenie siê w³asnym do�wiadczenia-

mi s³u¿by z osobami potrzebuj¹-
cymi pomocy duchowej.
Szkolenie jest czê�ci¹ kszta³cenia
w ramach Zaocznej Szko³y Biblij-
nej CME.
W roku 2001 uczestniczy³o w nim
systematycznie 20 osób.

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
DziejeApostolskie
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

Przebudzenie w Starym Testa-
mencie
Nowy Testament:
Wstêp do Nowego Testamentu
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
Objawienie �w. 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

Zarys historii ko�cio³a

Wykładowcy:

mgr Marek Cie�lar
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 Ne-
twork)
mgr Alina Wieja
(Instytut Poradnictwa Chrze�ci-
jañskiego Chrze�cijañskiej Fun-
dacji �¯ycie i Misja�)
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Od kilku lat prowadzimy studia
biblijne w formie pisanej. Dla nie-
których osób prowadzone przez
nas akcje ewangelizacyjne i spo-
tkania s¹ impulsem do uczestni-
czenia w tymKursie. Inni trafiaj¹
do nas przez strony internetowe
Centrum i kwartalnik misyjny
�Warto�. Liczba tych, którzy chc¹
studiowaæ S³owo Bo¿e zwiêksza
siê, za co jeste�myBoguwdziêcz-
ni.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Kurs adresowany jest zarówno do
m³odych, jak i dojrza³ych chrze�ci-
jan.Tematy poszczególnych czê�ci
dotycz¹ podstaw¿ycia chrze�cijañ-
skiego, atrybutów Boga, naszych
relacji z innymiw oparciu o nowo-
testamentowe i starotestamentowe
teksty biblijne.

KKBma byæ pomoc¹ w uporz¹d-
kowywaniu i pog³êbianiu wiedzy
biblijnej, a tak¿e w codziennym

rozwa¿aniu i zapamiêtywaniu
S³owa Bo¿ego. Przerobiony ma-
teria³ mo¿e byæ tak¿e z powodze-
niemwykorzystany do prowadze-
nia ma³ych grup biblijnych.
W Kursie regularnie uczestniczy
47 osób.
KKB mo¿na otrzymaæ przesy³a-
j¹c nam swój adres poczt¹, fak-
sem lub skorzystaæ z gotowego
formularza na naszej stronie in-
ternetowej.

Pod koniec pa�dziernika zosta-
³a zainicjowana akcja �Prezent
pod choinkê�. Zachêca³a ona
przede wszystkim cz³onków na-
szych parafii, m³odzie¿ z grup
m³odzie¿owych i szkó³, dzieci
ze szkó³ek niedzielnych oraz
osoby z ró¿nych �rodowisk do
przygotowania paczek �wi¹tecz-
nych. Paczki te przeznaczone
by³y dla dzieci i m³odzie¿y
w wieku od 4 do 14 lat z Ukra-
iny (powiat Mukaczewo).
Efekty przeros³y nasze oczekiwa-
nia. Bali�my siê, ¿e nie bêdziemy
w stanie zape³niæ jednego samo-
chodu, tymczasem dwawype³nio-
ne by³y po dach. Razem zebrali-
�my 1800 paczek.Akcja poruszy-
³a serca wielu ludzi. W �rednim
i starszym pokoleniu wzbudzi³a
wspomnienia pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych, kiedy do Polski przy-
je¿d¿a³y transporty z zachodu.
By³a to bardzo wymierna pomoc,
ale tak¿e �wiadectwo, ¿e s¹ gdzie�

¿yczliwi ludzie, czêsto daleko
i zupe³nie nieznajomi. To dawa³o
nadziejê, by³o zachêt¹, pokazy-
wa³o, ¿e jest �wiat, w którym
mo¿na normalnie ¿yæ. Tak¹ odro-
binê normalno�ci i nadziei zabra-
li�my mikrobusami na Ukrainê.
Jakie s¹ korzy�ci z tego, ¿e anga-
¿ujemy siê w tego rodzaju dzia-
³ania?
Rado�æ - ¿e mo¿emy zrobiæ
komu� niespodziankê. By³em pod
wra¿eniem, gdy na nasz apel tak
spontanicznie zareagowa³a m³o-
dzie¿ ze szkó³. My�lê, ¿e poza
nami m³odzie¿ zaskoczy³a swoim
zaanga¿owaniem tak¿e wycho-
wawców 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 pacz-
ki. W czasach, gdy wiêkszo�æ

m³odego pokolenia narzeka na
nudê pojawi³a siê �wietna okazja,
by zosta³a wyzwolona inicjatywa
i pomys³owo�æ. Mamy w³a�ciw¹
motywacjê, by nie�æ pomoc i na-
dziejê innym � jest ni¹ mi³o�æ
Chrystusa. Nie jeste�my najbo-
gatszym spo³eczeñstwem, ale
wystarczaj¹co bogatym, by za-
cz¹æ dawaæ.
Satysfakcjê � widz¹c rado�æ na
twarzach obdarowywanych i da-
j¹cych.

Dziêkujemy wszystkim, którzy
w³¹czyli siê do tej akcji.Wasz trud
nie by³ daremny, a Wasze poda-
runki najczê�ciej jedynymi, jakie
ukraiñskie dzieci dosta³y z okazji
�wi¹t Ñarodzenia Zbawiciela.
Mamy nadziejê, ¿e przed nami
kolejne akcje nios¹ce pomoc naj-
bardziej potrzebuj¹cym dzieciom
z Europy Wschodniej.

Paweł Gumpert

Akcja „Prezent pod choinkę”
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To grupa m³odych ludzi, która
prowadzi �piew na comiesiêcz-
nych spotkaniach dziêgielow-
skich, Bezsennej nocy, Tygo-
dniach Ewangelizacyjnych
w Dziêgielowie i Mr¹gowie. Po-
cz¹tki zespo³u siêgaj¹ pa�dzierni-
ka 2000 roku. Wtedy to, zrodzi³
siê pomys³ stworzenia kilkunasto-
osobowego chóru, którego zada-

niem by³oby poprowadzenie �pie-
wu podczas Ogólnopolskiego
ZjazduM³odzie¿y Ewangelickiej.
Jako, ¿e idea wspólnego �piewa-
nia przypad³a do gustu wielu oso-
bom, na OZME siê nie skoñczy-
³o. Wrêcz przeciwnie - postano-
wiono stworzyæ zespó³ muzycz-
ny, z³o¿ony z zapaleñców i dzia-
³aj¹cy pod egid¹ CME. I tak, parê

miesiêcy pó�niej, wmarcu, odby-
³y siê przes³uchania, które pozwo-
li³y wy³oniæ oficjalny ju¿ sk³ad
zespo³u. Nied³ugo potem rozpo-
czê³y siê próby do pierwszej wa¿-
nej �imprezy�- Bezsennej nocy,
odbywaj¹cej siê zawsze w czasie
�wi¹tWielkanocnych w Skoczo-
wie. D³ugie, niekiedy i ca³onoc-
ne próby stanowi³y �wietn¹ oka-

Zespół muzyczny CME

Integraln¹ czê�ci¹ pracy misyjnej
Centrum s¹ tak¿e tzw. wyjazdy
misyjne. Celem tych wyjazdów
jest pomoc parafiomw prowadze-
niu pracy w�ród dzieci, m³odzie-
¿y i doros³ych.Wyjazdy te, to nie
tylko wykonywanie konkretnych
zadañ, ale przede wszystkim
stworzenie wspólnoty, w której
wszyscy stajemy siê jedno�ci¹
w Chrystusie. Praca ta ma dwa
wymiary: po pierwsze umo¿liwia
parafiom wyj�cie na zewn¹trz
w swojej pracy duszpasterskiej,
a tak¿e pozwala na pos³uszne wy-
pe³nianie polecenia Jezusa, ¿e
mamy i�æ i g³osiæ ewangeliê
wszystkiemu stworzeniu.
W roku 2001 mogliby�my od-
kryæ, ¿e praca misyjna mo¿e da-
waæwiele rado�ci. Comiesi¹c bus
z wolontariuszami wyrusza³ do
Kutna oraz Jawora i �widnicy.

Kutno
W Kutnie zajêæ nie brakowa³o.
Odbywa³y siê spotkania dla dzie-
ci, na których by³o du¿o zabaw,
gier, u�miechu, a przede wszyst-
kim uczenia siê o Jezusie Chry-

Wyjazdy misyjne
Paweł Fober

stusie. Starali�my siê pokazywaæ
dzieciom mi³o�æ � 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 Chrystuso-
wi opowiadali�my tak¿e naszym
rówie�nikom. Na spotkaniach
m³odzie¿owych zatar³a siê grani-
ca �my� i �wy�. Stali�my siê
grup¹ dobrych znajomych,
a mo¿e nawet przyjació³. Grupa
m³odzie¿owa w Kutnie zyska³a
nie tylko na jako�ci, ilo�æ jej
cz³onków tak¿e wzros³a. Z tego
powodu przenie�li�my siê do ko-
�cio³a, bo w salce przestawali�my
siê mie�ciæ.

Jawor i �widnica
To miejsca, w których praca prze-
biega³a spokojnie i systematycz-
nie. Spotkania z dzieæmi, m³o-
dzie¿¹, aktywnyudzia³wnabo¿eñ-
stwach - to sta³e punkty wyjaz-
dów. Nie mo¿na jednak mówiæ
o rutynie i przyzwyczajeniu. Ka¿-
dywyjazd by³ inny. Ka¿dywyjazd
dawa³mo¿liwo�æ zdobywania no-
wych do�wiadczeñwiary, uczenia

siê pos³uszeñstwaBogu, poznawa-
nia nowych ludzi i dzielenia siê
w³asnymi prze¿yciami z codzien-
nego ¿ycia z Bogiem. Ka¿dy wy-
jazd to równie¿ inna grupa osób,
która przyjê³a na siebie s³u¿bê
dzielenia siê S³owemBo¿ym z in-
nymi lud�mi.Wa¿nymmomentem
wyjazdów misyjnych by³y reko-
lekcje pasyjne, które odbywa³y siê
w dniach 30.03-01.04.2001r. Trzy
spotkania dla ró¿nych grupwieko-
wych pod has³em: Jezus Chrystus
Kap³an, Król, Prorok, da³y mo¿li-
wo�æ g³êbszego prze¿ycia czasu
pasyjnego nie tylko tym, którzy
s³uchali, ale równie¿ tym, którzy
mówili.

Rok 2001 mo¿emy zaliczyæ do
pracowitych i b³ogos³awionych.
W ka¿dej chwili naszych wyjaz-
dów wiedzieli�my, ¿e nasza s³u¿-
ba jest potrzebna, co sprawia³o
nam wielk¹ rado�æ i zmusza³o do
szczerego reprezentowaniawarto-
�ci, w które wierzymy, a tak¿e
jeszcze gorêtszej modlitwy
o miejsca, w których s³u¿yli�my.

Monika Mendroch
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Ju¿ po raz czwarty w okresie pa-
syjnym, choæ liczby tu nie s¹ naj-
wa¿niejsze, odby³o siê nieco-
dzienne spotkanie m³odych ludzi.
Parafia w Skoczowie by³a miej-
scem, w którym 14 kwietnia roz-
poczê³a siê Bezsenna noc. Muzy-
kowanie, wspólny �piew, zwiasto-
wanie S³owa Bo¿ego przez ks.
Marka Londzina, �wiadectwa
wiary z³o¿one przez Monikê
i Roberta, to tylko niektóre
z punktów w dziewiêciogodzin-
nym programie. Spotkanie tomia-
³o zachêciæ m³odych ludzi do re-
fleksji nad istot¹ �wi¹t Wielkiej

Nocy i w³asnym ¿yciem. Program
by³ kola¿em ró¿nych form arty-
stycznych - od samorodnego te-
atru do koncertu muzycznego.
Teatr 36,5 z Bielska-Bia³ej i kon-
cert zespo³u Sela by³y dla wszyst-
kich osobistym wyznaniem swo-
jej wiary w Jezusa Chrystusa, za-
równo przez aktorów, jak i mu-
zyków.O trzeciej nad ranem czê�æ
osób wyruszy³a do ko�cio³a
w Pier�ccu; mg³a i mrozik nie
przeszkadza³yw gor¹cych rozmo-
wach i dyskusjach. Po nocnym
spacerze wszyscy mogli posiliæ
siê � �wie¿a bu³eczka i gor¹ca her-

Bezsenna noc
bata zdzia³a³y �cuda�. Jutrznia
m³odzie¿owa zakoñczy³a tê noc.
Wszyscy byli �wiadkami wscho-
dz¹cego s³oñca i uczestnikami
rado�ci p³yn¹cej ze zmartwych-
wstania Chrystusa. W Bezsennej
nocy uczestniczy³o ponad 800
m³odych osób z po³udniowego
regionu Polski (Diecezja cieszyñ-
ska i katowicka), a tak¿e dwie
osoby z Mazur.
Spotkanie by³o wspó³organizowa-
ne z Parafi¹ Ewangelick¹ w Sko-
czowie.

Poprzez �Warto� chcemy zachê-
caæ czytelników do biblijnego
spojrzenia na trudne i nierzadko
kontrowersyjne tematy zwi¹zane
z ¿yciem chrze�cijañskim, infor-
mowaæ o dzia³alno�ci misyjnej
i ewangelizacyjnej. Chcemy dzie-
liæ siê tym, jak Bóg dzia³a i zmie-
nia cz³owieka.

W roku 2001 �Warto� zmieni³o
siê pod wzglêdem graficznym,
wprowadzili�my cykle obejmuj¹-
ce ró¿ne formy i obszary tema-
tyczne, np. studia biblijne, ewan-

gelizacja, psychologia, dziecko,
rozmowa i inne. Do grona pisz¹-
cych do³¹czy³y nowe osoby.
Planujemy internetow¹ wersjê
kwartalnika w naszym serwisie.

Jak w ka¿dym roku naszej dzia-
³alno�ci organizowanie ró¿nego
rodzaju imprez zwi¹zane jest
z przygotowywaniem zaproszeñ,
plakatów, listów informacyjnych.
Do ich tworzenia wykorzystuje-
my autorskie zdjêcia i grafiki, któ-
rych twórcami s¹ wolontariusze
i wspó³pracownicy Centrum.

Kwartalnik misyjny „Warto”
i działalność wydawnicza

Zachêcamywszystkich do korzy-
stania z naszych materia³ów
w swojej pracy i s³u¿bie!

Istnieje mo¿liwo�æ otrzymywania
naszego czasopisma. Zachêcamy
do zamawiania go (indywidual-
nie, zbiorowo, np. parafie, grupy
m³odzie¿owe itp.) oraz sk³adania
dobrowolnych ofiar na jego wy-
dawanie i kolporta¿. Otrzymywa-
nie kwartalnika poza prenumerat¹
jest ograniczone.

zjê do lepszego poznania siê, co
mia³o nie tylko ogromny wp³yw
na przebieg koncertu uwielbiaj¹-
cego, ale i du¿e znaczenie dla ca-
³ej dzia³alno�ci zespo³u.
Obecnie zespó³ liczy ok. 40 osób,
które muzykuj¹c s³u¿¹ Bogu.
S³u¿¹, gdy¿ w³a�nie w taki spo-
sób g³osimy Bo¿e S³owo. Prowa-
dzimy �piew podczas Tygodni

Ewangelizacyjnych, spotkañ
dziêgielowskich, jak i rodzinnych
spotkañ �wi¹tecznych oraz w cza-
sie specjalnych imprez misyj-
nych. Chc¹c robiæ to jak najlepiej
(w koñcu s³u¿ba dla Pana to spra-
wa niezwykle wa¿na, aczkolwiek
wcale nie taka prosta), bierzemy
udzia³ w ró¿nego rodzaju warsz-

tatach muzycznych prowadzo-
nych przez specjalistów. To daje
nam okazjê nie tylko do æwicze-
nia, ale równie¿ do spo³eczno�ci
ze sob¹ i lepszego poznania Tego,
który daje nam si³ê i zapa³ do tej
s³u¿by. Tego, któremu oddajemy
chwa³ê, cze�æ i uwielbienie �
prawdziwemu Bogu.
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Rok 2001 up³yn¹³ w naszej biblio-
tece bardzo pracowicie.
Zgromadzili�my prawie wszyst-
kie egzemplarze �Zwiastuna�,
które kiedykolwiek siê ukaza³y
i �Stra¿nicy Ewangelicznej� z lat
50-tych oraz inne czasopisma.
Wiele osób spontanicznie zare-
agowa³o na nasz¹ akcjê komple-
towania wszystkich roczników
�Zwiastuna�. Po usystematyzo-
waniu ich, sporo kompletnych
roczników bardzo chêtnie udo-
stêpnimy bibliotekom parafial-
nym lub ksiê¿om.
Podstawowe prace biblioteczne

Biblioteka
Renata Świder

dotyczy³y komputerowego opra-
cowywania ksiêgozbioru.
W tym roku otrzymali�my rów-
nie¿ wyj¹tkowo du¿o darów
w postaci ksi¹¿ek, g³ównie klasy-
ki. Za³o¿yli�my tak¿e zeszyt do
rejestru czytelników w czytelni
i opracowujemymateria³y konfe-
rencyjne.
Biblioteka jest czynna tak¿e
w soboty dla studentów zaocznej
szko³y biblijnej.Wwypo¿yczaniu
ksi¹¿ek na sta³e pomaga namwo-
lon t a r i u s z .
Obecnie mamy zapisanych 125
czytelników.

Biblioteka Dzięgielowska
Godziny otwarcia:

wtorek, piątek 11.30 - 18.00
środa, czwartek 8.00 - 16.00

Przez ca³y rok 2001 �wiat stawa³ na
g³owie, ¿eby tylko rozwin¹æmo¿li-
wo�ci korzystania z Internetu. My
niemogli�mypozostaæwtyle�nasz
serwis � www.cme.org.pl musia³
równie¿ siê rozwijaæ.
Przede wszystkim w 2001 roku
poprawili�my czytelno�æ naszej
strony, tak aby ka¿dy, niezale¿nie
od stopnia obycia z komputerem
móg³ odnale�æ interesuj¹ce go
informacje. Dlatego na pierwszej
stronie umie�cili�my krótkie opi-
sy 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 zg³o-
szeñ, terminów i reklam obozów,
mo¿na znale�æ interesuj¹ce teksty
� �wiadectwa innych o ich relacji
z Bogiem.
Oczywi�cie nasze strony nie by³y
sztuk¹ dla sztuki � w roku 2001
odwiedzi³o nas ponad 3300 osób.
Go�cili�my internautów praktycz-
nie z ca³ego �wiata � chocia¿by
zChin,Rosji, Brazylii, Estonii, naj-
wiêcej obcokrajowców pochodzi-
³o z Czech, Niemiec oraz z USA.
Jednak przede wszystkim Polacy

odwiedzali nasz serwis � najwiêcej
go�ci mieli�my z Bielska�Bia³ej,
Katowic i Warszawy. Ca³a Polska
spotyka³a siê na stronach Centrum
Misji i Ewangelizacji.
W roku 2002 te¿ postawili�my
sobie ambitne zadania � codzien-
ne umieszczanie krótkich rozwa-
¿añ biblijnych, bardzo czêsta ak-
tualizacja strony, dziêki czemu
zamieszczane informacje bêdê
�wie¿e i aktualne.
Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzania naszych stron, abyosobi�cie
przekonaæ siê, jak bardzo zmieni³
siê nasz serwis przez ostatni rok.

Internet
Paweł Fober

W tym dziale Centrum przede
wszystkim redagowane s¹ mate-
ria³y informacyjne i publikacje
o charakterze ewangelizacyjnym,
bezpo�rednio zwi¹zane z organi-
zowanymi przez nas imprezami
i akcjami.

Public relations
G³ównym celem PR w Centrum
jest utrzymywanie dobrych kon-
taktów ze �rodowiskami lokalny-
mi, ko�cielnymi, parafialnymi itp.
Dbanie o w³a�ciwy wizerunek
CME jako placówki koordynuj¹-
cej dzia³aniamisyjno-ewangeliza-

cyjne w Polsce oraz opracowywa-
nie strategii akcji misyjnych
i utrzymywanie kontaktów z me-
diami � to wa¿niejsze zadania,
którymi zajmuje siê ten dzia³ na
co dzieñ.


