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Drodzy
Mam zaszczyt przedstawiæ Pañ-
stwu raport z kolejnego roku
s³u¿by Centrum Misji i Ewan-
gelizacji Ko�cio³a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP. Rok 2002
Up³yn¹³ pod znakiem kontynu-
acji wielu inicjatyw powsta³ych
w ubieg³ych latach oraz tworze-
niem siê nowych wizji. By³ to
te¿ ostatni pe³ny rok pierwszej
kadencji w³adz CME oraz Ogól-
nopolskiego Duszpasterza Mi-
syjno-Ewangelizacyjnego w no-
wych strukturach. Szczegó³owy
opis pracy, wydarzeñ i akcji
znajd¹ Pañstwo na kolejnych
stronach. Na wstêpie jednak kil-
ka wa¿nych uwag.

W wizji pracy Centrum Misji
i Ewangelizacji na lata 1998-
2003 znalaz³ siê punkt dotycz¹-
cy tworzenia nowych parafii
w miejscach, gdzie dot¹d nie ist-
nia³y. Ta sprawa w owej wizji
wydawa³a siê byæ najbardziej
dla nas niedostêpna. Lecz tak jak
w ubieg³ych latach zawsze pod-
kre�la³em Bo¿¹ wy¿szo�æ nad
naszymi obawami, tak i teraz
muszê przyznaæ: �Wierzê,
pomó¿ niedowiarstwu memu�.
Wielkim Bo¿ym B³ogos³awieñ-
stwem okaza³ siê kontakt
z mieszkañcem Bia³egostoku,
który zmotywowa³ nas do pod-
jêcia konkretnych kroków
w celu zaanga¿owania siê w po-
wstanie tam najpierw miejsca
cotygodniowych nabo¿eñstw,
a potem parafii. Po szeregu spo-
tkañ, dziêki zaanga¿owaniu, ju¿
teraz parafian Bia³egostoku,
a wówczas cz³onków parafii su-
walskiej i dwóch warszawskich
oraz duszpasterzy tych parafii
od czerwca 2002 roku zaczê³y
odbywaæ siê cotygodniowe na-

bo¿eñstwa, a 4 wrze�nia erygowano parafiê Bia³ystok. To tchnie
wielk¹ nadziej¹. Dlaczego? Parafia istnieje dziêki po�wiêceniu dusz-
pasterzy, praktykanta i samych parafian, którzy chc¹ tworzyæ co�
z niczego. Wynajêta sala nie przeszkadza w tworzeniu domowej
i duchowej atmosfery.

Uczestnicz¹c w tych wydarzeniach coraz bardziej dochodzili�my do
przekonania, ¿e musimy podj¹æ dalej tê inicjatywê i zaanga¿owaæ
siê w tworzenie parafii tam, gdzie s¹ osoby pragn¹ce spotykaæ siê na
nabo¿eñstwach luterañskich w swoich miejscowo�ciach. Zaanga¿o-
wanie w Bia³ymstoku pokaza³o nam, ¿e jest mo¿liwe powstawanie
nowych parafii nawet tam, gdzie nie ma �rodków (pieniêdzy, pomiesz-
czeñ itp.), gdy¿ kluczem s¹ ludzie i chêæ po�wiêcenia.

Rok 2002 to tak¿e poszerzenie naszej dzia³alno�ci medialnej. Od
lata, wraz z parafi¹ w Gliwicach, przygotowywali�my siê do pod-
jêcia odwa¿nego kroku � emisji godzinnego programu radiowego
na falach UKF. Co prawda program ruszy³ w styczniu 2003, ale ju¿
koñcówka roku 2002 by³a przepe³niona przygotowaniami do tego
projektu i pierwszymi nagraniami audycji.

Muszê tak¿e wspomnieæ o pieni¹dzach, choæ to temat coraz trud-
niejszy. Dla nas rok 2002 by³ rokiem �przyci¹gania pasa�, ale nie
chudniêcia. Có¿ to znaczy? W zwi¹zku z mniejszymi dotacjami
i nowymi zobowi¹zaniami jeszcze baczniej �ogl¹dali�my ka¿d¹ z³o-
tówkê z dwóch stron�. Mniej pewnych pieniêdzy oznacza z regu³y
mniej zadañ, ale nie u nas. Znowu mogli�my siê przekonaæ, ¿e po-
mimo ciê¿kich czasów s¹ osoby, które chêtnie przekazuj¹ swoje
oszczêdno�ci dla dobra innych. Akcje charytatywne, wspieranie
ró¿nych naszych projektów przez osoby prywatne, nawet najmniej-
szymi ofiarami, s¹ tego przyk³adem. Jeste�my za to wdziêczni.

W roku 2002 u�wiadomi³em sobie po raz kolejny trzy z wielu prawd
Bo¿ego dzia³ania w nas i poprzez nas:
� Bóg planuje szybciej ni¿ my i to, co dopiero rodzi siê w naszych

planach On ju¿ od dawna przygotowuje. Dlatego cokolwiek zro-
bimy nie jest nasz¹ zas³ug¹, a jedynie pod¹¿aniem Bo¿¹ �cie¿k¹.

� Bóg stawia na naszej drodze osoby, które mog¹ staæ siê kluczo-
wymi dla Bo¿ych planów, dlatego w ka¿dym spotkaniu mo¿e kryæ
siê pocz¹tek nowego zadania.

� Musimy dobrze nas³uchiwaæ i patrzeæ, aby dostrzec Bo¿e plany
i Bo¿ych ludzi, i odró¿niæ ich od naszych ambicji.

Zachêcaj¹c do dalszej lektury Raportu 2002 proszê s³owami Aposto-
³a Paw³a: Na ostatek, bracia, módlcie siê za nas, aby S³owo Pañskie
krzewi³o siê i rozs³awia³o wszêdzie, podobnie jak u was (2 Tes 3,1).
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Min¹³ kolejny rok s³u¿by w prowadzeniu godzin biblijnych i do-
mowych grup biblijnych. Min¹³ kolejny rok, w którym Pan Bóg
darowa³ nam pokój i czas, aby s³u¿ba ta mog³a byæ prowadzona.
Patrz¹c wstecz na minione lata mo¿emy powiedzieæ: a¿ dot¹d po-
maga³ nam Pan i b³ogos³awi³. W s³u¿bie tej zaanga¿owanych by³o
40 braci ewangelistów.

Godziny biblijne
Godziny biblijne odbywa³y siê w parafiach diecezji cieszyñskiej
i katowickiej: Ba¿anowice-¯ydów, B¹ków, Bia³a, Cieszyn, Cisow-
nica, Dêbowiec, Drogomy�l, Goleszów, Leszna Górna, Koniaków,
Krostoszowice, Pszczyna, Salmopol, Ustroñ, Ustroñ Polana, Wis³a
Centrum, Wis³a Czarne, Wis³a Jarzêbata, Wis³a Kamienny, Wis³a
Malinka, Wis³a Mrósków, Wis³a Skolnity. Na spotkaniach tych
rozwa¿ane by³o S³owo Bo¿e w oparciu o ksiêgê Dziejów Apostol-
skich do rozdzia³u dziewi¹tego i tematy zwi¹zane z powstaniem
Ko�cio³a chrze�cijañskiego, powstaniem pierwszego zboru w Je-
rozolimie oraz drog¹ ewangelii i poleceniem Jezusa: Ale we�mie-
cie moc Ducha �wiêtego, kiedy zst¹pi na was, i bêdziecie mi �wiad-
kami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii,! a¿ po krañce zie-
mi (Dz 1,8). Godziny biblijne prowadzili te¿ ksiê¿a oraz Zespó³
Misyjny z Wis³y, s³u¿¹c muzyk¹ i pie�ni¹. Frekwencja na godzi-
nach biblijnych wynosi³a od 5 do 40 osób.

Przygotowania do godzin biblijnych
Wa¿nym punktem dzia³alno�ci Duszpasterstwa jest przygotowanie
do godzin biblijnych. Przygotowanie takie odbywa siê dwa razy
w miesi¹cu, w ka¿d¹ pierwsz¹ i trzeci¹ sobotê miesi¹ca
w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dziêgielowie. Na spotkaniach
tych omawiane s¹ tematy godzin biblijnych na najbli¿sze dwa ty-
godnie. Harmonogram tych spotkañ opracowany jest z wyprzedze-
niem na okres sze�ciu miesiêcy. Wyk³ad S³owa Bo¿ego, który ma
byæ tematem najbli¿szych godzin biblijnych, niedzielnych i tygo-
dniowych, prowadz¹ bracia ewangeli�ci i ksiê¿a.

Domowe grupy biblijne
W celu pog³êbienia ¿ycia duchowego organizowane s¹ domowe
grupy biblijne, które zajmuj¹ siê czytaniem i studiowaniem S³owa
Bo¿ego. Kilka takich grup dzia³a w Cieszynie, Drogomy�lu, Gole-
szowie, Ustroniu, Wi�le Centrum, Wi�le Czarnem, Wi�le Malince.
Spotkania grup biblijnych odbywaj¹ siê w domach prywatnych lub
salach parafialnych, nie czê�ciej jak raz w tygodniu. Tematy tych
spotkañ przygotowuj¹ sami uczestnicy. We wrze�niu odby³o siê
w CME spotkanie liderów domowych grup biblijnych zorganizo-
wane przez Diecezjaln¹ Komisjê Ewangelizacyjno-Misyjn¹. Na
spotkaniu tym zapoznano siê z dzia³alno�ci¹ poszczególnych grup

i ich potrzebami. Komisja za-
oferowa³a pomoc w doborze te-
matyki spotkañ. Diecezjalna
Komisja Ewangelizacyjno-Mi-
syjna widzi te¿ konieczno�æ ta-
kich spotkañ z przedstawiciela-
mi grup biblijnych. Domowe
grupy biblijne licz¹ od 5�20
osób. W uroczystych spotka-
niach organizowanych przez
niektóre grupy biblijne na za-
koñczenie roku uczestniczy³o
od 50 do 100 osób.

Odwiedziny chorych
i samotnych
Bracia ewangeli�ci, uczestnicy
godzin biblijnych i domowych
grup biblijnych odwiedzali
chorych i samotnych. Odwie-
dziny takie zawsze po³¹czone
by³y z rozwa¿aniem S³owa Bo-
¿ego i modlitw¹. Ludzie chorzy
i samotni przebywaj¹cy w do-
mu lub w szpitalu mog¹ byæ od-
wiedzani w miarê otrzymanych
informacji o chorych.

Dni Skupienia
Duszpasterstwo Godzin Biblij-
nych organizuje dwa razy
w roku Dni Skupienia dla pra-
cowników misyjnych i osób za-
interesowanych tym rodzajem
dzia³alno�ci. W roku 2002 od-
by³y siê Wiosenne Dni Skupie-
nia (25-24 marca) i Jesienne
Dni Skupienia (28-29 wrze-
�nia).
Tematem tych pierwszych by³
fragment z Rz 12,2a: Nie upo-
dabniajcie siê do tego �wiata,
ale siê przemieñcie przez odno-
wienie umys³u swego. Poszcze-
gólne wyk³ady dotyczy³y za-
gro¿eñ przez fa³szowanie S³o-

Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
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wa Bo¿ego, przez fa³szowanie
ewangelii, przez lekcewa¿enie
dzie³a zbawienia, przez brak
mi³o�ci i ze strony moralno�ci
tego �wiata oraz bezwzglêdne-
go s¹du nad gorsz¹cymi bli�-
nich, odnowienia umys³u i no-
wego cz³owieka.
Tematem za� Jesiennych Dni
by³ wiersz biblijny z 2 Kor 5,5:
Wiadomo przecie¿, ¿e jeste�cie
listem Chrystusowym sporz¹-
dzonym przez nasze us³ugiwa-
nie, napisanym nie atramen-
tem, ale Duchem Boga ¿ywego,
nie na tablicach kamiennych,
lecz na tablicach serc ludzkich.
Tematy, które rozwa¿ano doty-
czy³y m.in.: sporz¹dzenia listu
Chrystusowego, obietnicy dla

niego oraz kilku jego aspektów: w �wiecie, w Ko�ciele, w brater-
stwie, w do�wiadczeniu i w s³u¿bie. Ka¿de dni skupienia zakoñ-
czone by³y Spo³eczno�ci¹ Sto³u Pañskiego. W Dniach tych bra³o
udzia³ �rednio 80 osób.

Zespół Misyjny
W ramach dzia³alno�ci Duszpasterstwa Godzin Biblijnych s³u¿y³
Zespó³ Misyjny z Wis³y. W sk³ad tego Zespo³u wchodzi orkiestra
dêta i chór. S³u¿y³ on podczas godzin biblijnych, ewangelizacji pa-
rafialnych i innych uroczysto�ci misyjnych i parafialnych.

Rada Braci
Rada Braci spotyka siê raz w miesi¹cu, i omawia dzia³alno�æ Dusz-
pasterstwa. Przygotowuje plany godzin biblijnych, omawia przy-
gotowania do godzin biblijnych, organizuje dni skupienia. ¯ycze-
niem naszym jest aby to, co mia³o miejsce w pierwszym zborze
chrze�cijañskim dzia³o siê i u nas: Aposto³owie za� sk³adali
z wielk¹ moc¹ �wiadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wielka ³aska spoczywa³a na nich wszystkich (Dz 4,33).

Duszpasterstwo wśród Dzieci
Albowiem Ja wiem, jakie my�li
mam o was � mówi Pan � my�li
o pokoju, a nie o niedoli, aby
zgotowaæ wam przysz³o�æ i na-
tchn¹æ nadziej¹ (Jr 29,11).

Bóg zawsze dotrzymuje obiet-
nic! Do�wiadczyli�my tego
w niesamowity sposób w roku
2002. Pan b³ogos³awi³ nasz¹
s³u¿bê, daj¹c pokój szczególnie
w trudno�ciach i ogranicze-
niach tak, ¿e mogli�my spogl¹-
daæ w przysz³o�æ z nadziej¹.
Bóg pomno¿y³ te¿ nasz¹ s³u¿-
bê, daj¹c nam cudownych wo-
lontariuszy. W ten sposób mo-
gli�my pozyskaæ dla ewangelii
wiêcej dzieci. Beata, która jest
nauczycielk¹, w ka¿dym wol-
nym czasie pomaga³a nam
w szkoleniu nauczycieli oraz
w prowadzeniu najm³odszej
grupy dzieci na TE. Lidia jest
studentk¹, która bardzo wier-

nie, raz w miesi¹cu, wraz z grup¹ m³odzie¿y  z Ustronia odwiedza-
³a dzieci i m³odzie¿ w Turku. Renata i Ania po�wiêci³y ca³y rok na
pracê w biurze, t³umacz¹c materia³y dla nauczycieli. John i Julie
z USA pomagali nam na obozach i szkoleniach. Jeste�my te¿
wdziêczni za piêædziesiêciu wolontariuszy z Polski, Anglii i USA,
którzy prowadzili obóz dla 130 dzieci w Wi�le Jaworniku oraz za
dziesiêciu nauczycieli z Anglii i USA, którzy prowadzili Europej-
skie Warsztaty dla liderów pracy w�ród dzieci. Wielu m³odych lu-
dzi pomog³o nam zrobiæ oko³o 600 kartek �wi¹tecznych, które
wspar³y akcjê �Daj dzieciom nadziejê�.

Dziesiêciu wolontariuszy tworz¹cych musical �Puzzle� da³o
19 przedstawieñ w ca³ej Polsce. Dziesi¹tki innych wolontariuszy
prowadzi³o Tygodnie Dobrej Nowiny, spotkania �wi¹teczne i obo-
zy dla dzieci.

Aby grupa wolontariuszy by³a coraz wiêksza, musieli�my zadbaæ
o to, aby jak najwiêcej ludzi mog³o wzi¹æ udzia³ w szkoleniach
i konferencjach szkoleniowych. W Zimowej Konferencji wziê³o
udzia³ ponad 100 uczestników. 18 studentów ukoñczy³o trzyletnie
Szkolenie i otrzyma³o dyplomy. Za� w sierpniu oprócz 100 na-
uczycieli z Polski, przyjecha³o 12 liderów pracy w�ród dzieci
z Centralnej Europy, aby wzi¹æ udzia³ w dodatkowych Warszta-
tach Twórczo�ci. Adwentowa Konferencja dla nauczycieli
w Wi�le Jaworniku w listopadzie zgromadzi³a oko³o 160 nauczy-
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cieli. Oprócz tego prowadzone by³y Konferencje Regionalne dla
nauczycieli w Elbl¹gu (10 osób), w £odzi (12 osób), w Kaliszu (5
osób),w Karpaczu (16), w Szczecinie (17), w Rybniku (17).
W kwietniu w Rekolekcjach Pasyjnych wziê³o udzia³ oko³o 50
studentów CHAT. W czerwcu odby³y siê warsztaty szkol¹ce klau-
nów, prowadzone przez go�ci z USA (7 uczestników). W lutym
i marcu by³y prowadzone wyk³ady z zakresu pracy w�ród dzieci
w Szkole Biblijnej.

Wolontariusze i dobrze przeszkoleni nauczyciele byli w stanie do-
trzeæ do paru tysiêcy dzieci. Oprócz regularnych Szkó³ek Niedziel-
nych, oko³o 460 dzieci wziê³o udzia³ w prowadzonych przez DwD
Rekolekcjach Pasyjnych w siedmiu ró¿nych miejscach: Szklar-
ska Porêba, Skoczów, Orzesze, Tychy, Ustroñ Centrum i Polana,
Drogomy�l.

W czerwcu oprócz odwiedzin w domach wielu dzieci mazurskich
odby³o siê spotkanie w Mr¹gowie (30 dzieci). Na Tygodniu
Ewangelizacyjnym w Dziêgielowie praca prowadzona by³a
w trzech grupach wiekowych przez oko³o 100 wolontariuszy dla

oko³o 600-800 dzieci. W lipcu
odby³ siê obóz dla dzieci z Ma-
zur i z Centralnej Polski, �Daj
dzieciom Nadziejê�, na który
przyjecha³o 130 dzieci i 50 na-
uczycieli. Obóz ten by³ ca³ko-
wicie sfinansowany z ofiar za-
równo z kraju, jak i z zagranicy.
Ostatnim du¿ym wydarzeniem
w pracy z dzieæmi by³ wyjazd
z grup¹ 16 wolontariuszy
w grudniu na Mazury i 11
spotkañ z dzieæmi w parafiach
i w szko³ach, które zgromadzi-
³y oko³o 3000 dzieci. Dziêki
ofiarno�ci przyjació³ DwD mo-
gli�my przygotowaæ wiele
�wi¹tecznych paczek dla naj-
ubo¿szych rodzin.

Duszpasterstwo wśród Kobiet

Oto jestem, po�lij mnie! (Iz 6,8d)
Rok 2002 rozpoczêli�my 5 stycznia spotkaniem modlitewnym
przy kominku w Studzience w budynku Fundacji �Agape�. Zachê-
cone s³owami has³a roku: Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam
i nie bêdê siê lêka³ (Iz 12,2) oraz Dobr¹ Nowin¹ z Ewangelii £uka-
sza (4,18-19) dziêkowa³y�my Bogu za wiele ³ask i darów, jakimi
codziennie nas obdarza. Powierza³y�my te¿ siebie nawzajem i na-
sze �s³u¿by� Jego Ojcowskiej Opatrzno�ci. By³ czas dzielenia siê
swoim ¿yciem z Jezusem i dla Jezusa oraz uwielbiania (gitara Bar-
bara Szczuka, flet Alina Welchar, organy Gabriela Lerch). Go-
�ciem specjalnym by³a amerykanka Laura Hash i fundatorzy
�Agape� troszcz¹cy siê o patologiczne rodziny ze �rodowisk pope-
geerowskich.

Jak w poprzednich latach, dzia³alno�æ Duszpasterstwa mo¿liwa
by³a dziêki zaanga¿owaniu wielu kobiet, które w miarê swoich
mo¿liwo�ci i darów wykonywa³y ro¿ne zadania.

Spotkania w diecezjach
W diecezji cieszyñskiej kontynuowano kwartalne spotkania ko-
biet.  (ok. 120 os.)
W Dziêgielowie, 9 lutego
Temat:  Duszpasterz i psycholog w poradnictwie chrze�cijañskim

Wyk³adowcy: teolog Aleksan-
dra B³ahut-Kowalczyk; psy-
cholog Anna Brudny.

W Skoczowie, 11 maja
Temat: S³u¿ba mi³o�ci w domu,
ko�ciele, �rodowisku
Wyk³ad: Ilona Hajewska. Go-
�cili�my tak¿e przedstawicieli
z Diakonii �l¹skiej w Republi-
ce Czeskiej.

W Ustroniu, 7 wrze�nia
Temat: S³owo Bo¿e w naszym
¿yciu
Rozmy�lanie biblijne: Urszula
�liwka, �wiadectwa: El¿bieta
Cie�lar, Halina Gatner i go�æ
Biblijnego Stowarzyszenia Mi-
syjnego � misjonarka niemiec-
ka w Peru EIke Meir, któr¹ t³u-
maczy³a Anna Marcol.



7

Raport20
02

W Dziêgielowie, 7 grudnia
Temat: Tak zaszczepicie chrze-
�cijañstwo
Przedstawi³ go ks. Grzegorz
Giemza i zachêci³ do udzia³u
w pe³nym cyklu seminaryjnym
dotycz¹cym �wiadczenia o Je-
zusie w codziennym ¿yciu.

Wyjazd do Lidzbarka Welskie-
go na Diecezjalne Spotkanie
Kobiet, 20-21 kwietnia
Tematy wyk³adów: Bez wiary
nie mo¿na podobaæ siê Bogu
(Paulina Szczeponek), Powo³a-
ni do nadziei (Anna Kajzar), Mi-
³o�æ nigdy nie ustaje ( Henryka
Szarzec), �wiadectwo Alicja
Martynek. W drodze powrotnej
szuka³y�my �ladów niez³omnej
w wierze Anny Wazówny,
w Brodnicy i w Toruniu.

Dla kobiet diecezji katowickiej
zorganizowano spotkanie 22
czerwca w Wodzis³awiu �l¹-
skim. Wyk³ad: Kobiety w s³u¿-
bie � w domu, ko�ciele, �rodo-
wisku w oparciu o tekst biblijny
z Hbr 10,24 I baczmy jedni na
drugich w celu pobudzenia siê
do mi³o�ci i dobrych uczynków
przedstawia³a Anna Wieja.
O�rodek Poradnictwa Chrze�ci-
jañskiego w Tychach i jego
dzia³alno�æ przedstawi³a Mario-
la Fenger, a pracê Duszpaster-
stwa w�ród Kobiet zaprezento-
wa³a Paulina Szczeponek.

W pi¹tek 1 marca, po raz czwarty
ju¿ w ¯orach, z inicjatywy Dusz-
pasterstwa w ko�ciele ewangelic-
kim odby³o siê ekumeniczne na-
bo¿eñstwo z okazji �wiatowego
Dnia Modlitwy. Liturgiê na te-
mat powo³ania do pojednania
przygotowa³y chrze�cijanki z Ru-
munii, a czyta³y: Barbara Kar-
wot, Danuta Basta, Bo¿ena Her-
man, Aleksandra Osliziok i Pau-

lina Szczeponek. Kazaniem s³u¿y³a Romana Król, �piewem pocho-
dz¹ca z Ukrainy pie�niarka, a dramê pt. �Abigail� odegrali: Aleksan-
dra Kubuszok, Gabriela Lerch i Artur Karzelek. W przygotowaniu
i prowadzeniu uczestniczy³y chrze�cijanki ro¿nych wyznañ.

Spotkania o zasięgu ogólnopolskim
Dni Skupienia dla Kobiet w Wi�le Jaworniku, 15-17 marca.
Has³o biblijne: Albowiem nie mamy tu miejsca trwa³ego, ale tego
przysz³ego szukamy Hbr 13,14 (ok. 250 os.) Temat: Wiara, nadzie-
ja mi³o�æ przedstawi³y: Lidia Czy¿, Anna Kajzar, Amy Ellenwood.
�piew prowadzi³a: Ewa Szurmik, organy Renata Kozie³. �wiadec-
two: Alicja Martynek. Kazanie niedzielne wyg³osi³a Anna Kajzar,
a po nabo¿eñstwie psalmy w jêzyku hebrajskim �piewa³a Alina
Wiêcek-Weiss, której akompaniowa³ Bogus³aw Harê¿a.

Otwarte Spotkanie dla Kobiet w Wi�le Jaworniku, 11 listopada na
temat: W Chrystusie powo³ane do wolno�ci w oparciu o tekst biblij-
ny z Ga 5,1 Chrystus wyzwoli³ nas, aby�my w tej wolno�ci ¿yli...
Amerykanka z Czeskiego Cieszyna (misjonarka) Amy Ellenwood
podzieli³a siê swoimi przemy�leniami i do�wiadczeniami podczas
dwóch wyk³adów: Wybór wolno�ci � kogo chcemy zadowoliæ; �ró-
d³o wolno�ci � gdzie je znale�æ? Koncert Joanny Rzyczniok w s³o-
wach �wiadectwa i pie�niach uwielbi³ dawcê wolno�ci � Jezusa
Chrystusa. �piew prowadzi³a grupa m³odzie¿owa z Malinki.

Seminaria na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dziêgielowie
Kobieca rado�æ � Sandra Hall; Blaski i cienie z³otego wieku �
Aniela Szarek; O smutku � Aleksandra B³ahut-Kowalczyk; Co
wolno robiæ z cz³owiekiem? � Alina Wiêcek-Weiss (ok. 100 os.).

Seminaria na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mr¹gowie
Mi³o�æ w ¿yciu chrze�cijanina i Porady psychologiczne w Biblii �
jak je odnajdywaæ i stosowaæ w codziennym ¿yciu? � prowadzone
by³y przez Paulinê Szczeponek.

Weekendowe spotkania dla kobiet samotnych
i osamotnionych
Wiosenne w maju od 17-19, Istebna
Wyk³ad na temat Ducha �wiêtego Pocieszyciela wyg³osi³ ks. Ma-
rek Londzin, rozmy�lania wieczorne Ewa Londzin i Zofia Wojtas.
W niedzielê kobiety wziê³y udzia³ w nabo¿eñstwie oraz spotkaniu
z ks. biskupem Szarkiem i jego ma³¿onk¹, którzy dzielili siê wra-
¿eniami z podro¿y do Australii.

Jesienne w pa�dzierniku od 4-6, Karpacz
Wyjazd ten mia³ charakter turystyczny. Kobiety zwiedzi³y �wi¹-
tyniê Wang, Szklarsk¹ Porêbê, Jeleni¹ Górê i Cieplice, jak i Ko-
�ció³ Pokoju w �widnicy. Poranne i wieczorne spo³eczno�ci pro-
wadzi³a Paulina Szczeponek. W niedzielê uczestniczono w na-
bo¿eñstwie dziêkczynnym w Cieplicach i spotkaniu Agape w sali
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parafialnej, gdzie pasterstwo Suchorabowie mówili o swojej pra-
cy duszpasterskiej.

Na szczególna uwagê w 2002 roku zas³uguje spotkanie z delegat-
kami Miêdzynarodowego Komitetu �wiatowego Dnia Modlitwy:
Eileen King z USA, Inge llse Lolike z Danii, Joanna Kamiñska
i Ewa Walter z Polski. Spotkanie odby³o siê 27 kwietnia w Dziê-
gielowie. Duszpasterstwo w�ród Kobiet przedstawi³o swoj¹ mi-
syjn¹ i ewangelizacyjn¹ dzia³alno�æ, a zaproszone liderki grup bi-
blijnych diecezji cieszyñskiej mia³y okazjê �wiadczyæ o mocy i mi-
³o�ci Bo¿ej w ich ¿yciu, jak i w grupach kobiecych, którymi siê
opiekuj¹. Za� grupy �robótek rêcznych� wystawi³y swoje prace,

które sprzedaj¹ w swoich para-
fiach,  a pieni¹dze w ten sposób
uzyskane przeznaczaj¹ na ro¿-
ne po¿yteczne cele.
Rok 2002 zakoñczono 30 grud-
nia spotkaniem modlitewnym
w Cisownicy, w go�cinnym do-
mu Henryki Szarzec, aby podziê-
kowaæ za wszystko, co by³o nam
dane prze¿yæ u stóp naszego
Zbawiciela i prosiæ o nowe mo¿-
liwo�ci s³u¿by w nastêpnym
roku.

Duszpasterstwa wśród Małżeństw
W cyklu ma³¿eñskich spotkañ kwartalnych diecezji cieszyñskiej
w pierwszej po³owie 2002 roku odby³o siê spotkanie wiosenne
i letnie. Wiosn¹ przedstawili�my koncepcjê typów osobowo�ci.
W czerwcu spotkanie po�wiêcone by³o najczêstszym przeszko-
dom w rozwoju wiêzi ma³¿eñskich, wp³ywowi mediów na ¿ycie
rodzinne i sposobom pokonywania trudno�ci, powodowanych
przepracowaniem, przemêczeniem, brakiem intymnych, warto-
�ciowych rozmów. 

W okresie wakacji, w lipcu i sierpniu, prowadzili�my rozmowy
duszpasterskie z kilku ma³¿eñstwami, znajduj¹cymi siê w powa¿-
nym kryzysie.

W czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dziêgielowie prowa-
dzone by³y seminaria dla ma³¿eñstw i rodzin. Najmocniej w pa-
miêci licznych seminarzystów utkwi³o zapewne spotkanie po�wiê-
cone przekazywaniu wiary dzieciom. W oparciu o wiedzê biblijn¹
i w³asne do�wiadczenia wyk³adowcy przekazali wiele ciekawych
pomys³ów, jak prowadziæ do Chrystusa dzieci na wszystkich eta-
pach ich rozwoju, pocz¹wszy od pierwszych miesiêcy ¿ycia a¿ po
doros³o�æ. 
     
W sobotê 12 pa�dziernika odby³o siê kwartalne spotkanie w siedzi-
bie CME w Dziêgielowie. Po�wiêcone by³o tematowi �Ma³¿eñ-
stwo a misja�. Wyk³ad i dyskusjê poprowadzili Asia i Jurek Mar-
colowie.

W sobotê 16 grudnia spotkali�my siê ��wi¹tecznie� w Wi�le Ja-
worniku. Wyk³ad na temat znaczenia poselstwa proroka Zacharia-
sza u progu XXI wieku, wyg³osi³ Marek Cie�lar, a spo³eczno�æ

Sto³u Pañskiego poprowadzi³
ks. Zdzis³aw Sztwiertnia. Spo-
tkanie zakoñczy³o siê uroczyst¹
kolacj¹ i wieczorem kolêd.

We wrze�niu, pa�dzierniku i li-
stopadzie odwiedzali�my grupy
domowe w Dziêgielowie, Go-
leszowie i Ustroniu, przedsta-
wiaj¹c kilka tematów z proble-
matyki ma³¿eñskiej, rodzinnej
i biblijnej.

W grudniu, w okresie poprzedza-
j¹cym �wiêta Bo¿ego Narodze-
nia, odwiedzili�my kilkana�cie
rodzin w Cieszynie, Dziêgielo-
wie, Kaczycach, Pogwizdowie,
Studzionce, Wi�le, przekazuj¹c
im �rodki finansowe i rzeczowe
uzyskane dziêki akcji charyta-
tywnej �Rodzina rodzinie�.

W ci¹gu roku, dziêki funduszom
gromadzonym na koncie �Ro-
dzina rodzinie� udzielili�my po-
mocy finansowej kilkunastu ro-
dzinom, znajduj¹cym siê
w skrajnie trudnej sytuacji mate-
rialnej. Regularnie, comiesiêcz-
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nymi zasi³kami, wspieramy
obecnie cztery rodziny.
   
W ramach dzia³añ Duszpaster-
stwa w�ród Ma³¿eñstw CME pro-
wadzimy poradnictwo rodzinne.
W roku 2002 przeprowadzili-
�my kilkadziesi¹t rozmów, 

w wiêkszo�ci z ma³¿eñstwami zagro¿onymi rozwodem. Widzimy
wielk¹ potrzebê rozwoju dzia³añ z zakresu poradnictwa (koniecz-
ne wydaje siê nam utworzenie sieci doradców), by ma³¿onkowie
mogli zg³aszaæ siê po poradê wcze�niej, zanim problemy narosn¹
tak, ¿e trudno o porozumienie i pojednanie. Planujemy rozpoczêcie
szkoleñ z zakresu poradnictwa rodzinnego w 2003 roku. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt.  

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk

W ramach spotkañ miesiêcz-
nych w Tychach dnia 27 stycz-
nia odby³o siê spotkanie pro-
wadzone przez Ernê Heczko na
temat: �Dzieci Bo¿e a s³udzy
Allacha�. W gronie 26 osób za-
stanawiali�my siê nad w³a�ci-
wym spojrzeniem na Islam.
Szczególnie wnikliwie przed-
stawione zosta³y ró¿nice miê-
dzy Bibli¹ a Koranem. To spo-
tkanie pozwoli³o na weryfika-
cjê pogl¹dów g³oszonych przez
media.

Jeste�my wdziêczni Bogu, ¿e
24 lutego mogli�my otworzyæ
w Tychach Biuro Poradnictwa
Rodzinnego. Poma³u rozwija
siê ta dzia³ka naszej pracy. Co-
raz czê�ciej spotykamy siê
z osobami, które maj¹ odwagê
przyj�æ po pomoc. Mamy na-
dziejê, ¿e miejsce to bêdzie
spe³nia³o swoj¹ rolê i wiele
osób bêdzie mog³o z tej formy
naszej pracy skorzystaæ.

W Gliwicach 24 lutego odby³o
siê kolejne kwartalne spotkanie
dla ma³¿eñstw, w którym
uczestniczy³y 52 osoby. Tema-
tem �Komunikacja w ma³¿eñ-

stwie� podzieli³a siê Ewa Pieszka, która od lat zaanga¿owana
jest w poradnictwo ma³¿eñskie. By³ to szczególnie wa¿ny temat
dla wspó³czesnych ma³¿eñstw, bo brak porozumienia siê jest naj-
czêstsz¹ przyczyn¹ rozpadu wspó³czesnych rodzin.

W marcu na spotkaniu miesiêcznym w Tychach poruszyli�my te-
mat cierpienia. Wyk³adowc¹ by³ Janusz Kucharczyk. By³ to cieka-
wy przegl¹d jak cz³owiek próbowa³ na przestrzeni wieków pora-
dziæ sobie z tym problemem. W spotkaniu uczestniczy³o 18 osób.

W majowy weekend  kolejny raz byli�my na rodzinnym wyje�dzie
w �mi³owicach w Republice Czeskiej. W go�cinnym o�rodku
�Karmel� spêdzili�my piêæ dni. By³y wycieczki, spacery, a tak¿e
przygl¹dali�my siê czasom i ¿yciu proroka Jeremiasza. Bardzo cie-
kawe by³y spotkania z braæmi zza Olzy. Jedno na temat misji Wy-
cliffe, a drugie na temat historii Spo³eczno�ci na �l¹sku Cieszyñ-
skim. Z przyjemno�ci¹ te¿ uczestniczyli�my w wieczornych spo-
tkaniach, w których zdecydowanie dominowa³y pie�ni, te stare,
lubiane i te nowe �piewane chêtnie przez m³odszych uczestników
naszego wyjazdu.

�Ma³¿eñstwo � gin¹cy gatunek�, to temat, który by³ poruszany na
majowym spotkaniu dla ma³¿eñstw. Sprawy, które zosta³y omó-
wione wzbudzi³y ciekawo�æ niektórych doros³ych uczestników.
Zw³aszcza to, ¿e mê¿czyzna jest przed Panem Bogiem odpowie-
dzialny za rodzinê. By³o nas prawie 60 osób, tym razem z dzieæmi,
poniewa¿ po spotkaniu by³y gry, zabawy i wspólne grillowanie.
Dziêki temu wyk³adowcy Nela i Zbyszek K³apowie mieli okazjê
porozmawiaæ z wszystkimi uczestnikami spotkania. Jest to forma,
która wszystkim bardzo siê spodoba³a. Zadowolone dzieci, zmê-
czeni gr¹ w koszykówkê tatusiowie, no i mamusie, które wreszcie
mog³y spotkaæ siê ze znajomymi, to dodatkowy plus naszego spo-
tkania, nie wspominaj¹c ju¿ o suto zastawionym przez naszych
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gospodarzy, Mariê i Czes³awa Czudków, stole. To by³o naprawdê
dobrze spêdzone popo³udnie.

Ju¿ od 23 czerwca byli�my na Tygodniu Przygotowawczym
w Dziêgielowie. Przygotowali�my równie¿ namiot informacyjny, za
który byli�my odpowiedzialni. Dzielili�my siê naszymi do�wiadcze-
niami w czasie seminarium pt. �Praktyczna pomoc ma³¿eñstwom
i rodzinom�, które prowadzili�my wspólnie z El¹ i Markiem Cie�la-
rami. Za namiotem sta³a przyczepa campingowa, w której ka¿dego
dnia prowadzili�my rozmowy. Poza tym byli�my grupowymi
w przedszkolu na kwaterze rodzinnej i jeste�my wdziêczni Bogu, ¿e
wraz z przyjació³mi mogli�my stworzyæ atmosferê, która pozwoli³a
nam wszystkim prze¿yæ ten tydzieñ, mimo bardzo du¿ej grupy, zró¿-
nicowanej wiekowo (dziadkowie, rodzice i dzieci) wieczorne spo-
tkania by³y ubogacaj¹ce.

�Wczasy z Bibli¹�, 13-20 lipca. By³a to dla nas wielka niewiadoma,
poniewa¿ taka impreza, z zaproszonym z zewnêtrz go�ciem, odby-
wa³a siê po raz pierwszy. Wyk³adowc¹ by³ prof. Robert Kolb. Przy-
jecha³ do nas zza oceanu razem ze swoj¹ ma³¿onk¹. Trosk¹ nasz¹
by³a bardzo ma³a frekwencja uczestników (w koñcowym efekcie 13
osób jako stali uczestnicy), na wyk³ady dochodzi³o parê osób z Dziê-
gielowa i okolic. Wiadomo�ci, które przekazywa³ nasz go�æ by³y
bardzo interesuj¹ce i jednocze�nie bardzo praktyczne, mobilizuj¹ce
do rozmów ewangelizacyjnych w �rodowiskach, w których ¿yjemy.
Bardzo cenili�my sobie wieczory. Du¿o �piewali�my, a uczestnicy
chêtnie dzielili siê do�wiadczeniami w ¿yciu z Bogiem (uczyli�my
siê nawzajem jêzyków: niemieckiego, angielskiego, a nasi go�cie
polskiego). To by³ naprawdê dobry czas � czas nauki i odpoczynku.

Trzy dni, 25-27 lipca, znów spêdzili�my w Dziêgielowie, tym razem
jako wyk³adowcy (jedni z wielu) na Kursie Liderów M³odzie¿o-
wych. Mieli�my trzy wyk³ady. Jeden dotyczy³ seksu przedma³¿eñ-
skiego, a na dwóch nastêpnych mówili�my i uczyli�my jak przygoto-
waæ i prowadziæ studia biblijne na spotkaniach m³odzie¿owych.

W sierpniu odby³y siê Dni Ewangelizacji w Gliwicach. W pi¹tek
2.08 mówili�my na temat: �Ma³¿eñstwo � droga pod pr¹d�. Skupili-
�my siê na tym, by zachêciæ s³uchaczy do nieulegania modzie zwi¹z-
ków poza ma³¿eñskich i inwestowania w zwi¹zki, w których siê
obecnie jest. W sobotê byli�my zaskoczeni du¿¹ frekwencj¹, kiedy
poruszali�my temat: �Czy przyja�ñ w ma³¿eñstwie jest mo¿liwa?�
Tutaj skupili�my siê na zaleceniu Stwórcy z 1 M¿ 2,24. Omawiali-
�my co to znaczy byæ �jednym cia³em� i poszli�my w kierunku
ewangelizacyjnym, porównuj¹c zwi¹zek ma³¿eñski zawarty miêdzy
mê¿czyzn¹ a kobiet¹, oparty na przyja�ni, z relacj¹ jak¹ Bóg pragnie
mieæ z cz³owiekiem. Zaskoczy³y nas szczere rozmowy po tym semi-
narium, a tak¿e po ewangelizacji, któr¹ prowadzi³ ks. Henryk Mach.
W po³owie sierpnia wyruszyli�my do Mr¹gowa. Przygotowywali-
�my pracê biura i rejestracji na Tygodniu Ewangelizacyjnym. Tutaj
te¿ byli�my grupowymi na kwaterze. Bardzo wa¿ne by³y dla nas

dyskusje po wyk³adach, a tak¿e
spo³eczno�ci na kwaterze. Pro-
wadzili�my tak¿e seminaria, ale
trochê inaczej ni¿ dotychczas.
Mariola mówi³a o finansach,
o niewoli i wolno�ci finansowej,
a ja w sobotê mówi³em o odpo-
wiedzialno�ci przed Bogiem za
siebie, za innych, za zbory, w któ-
rych jeste�my. Tak¿e tutaj mie-
li�my wiele rozmów, niektóre
by³y bardzo trudne.

Ponownie we wrze�niu byli-
�my w Mr¹gowie, tym razem
na Konferencji modlitewnej.
Mieli�my przywilej spotkaæ
chrze�cijan z £otwy, Bia³orusi,
Niemiec, Czech i oczywi�cie
Polski. Wyk³ady, czas na mo-
dlitwê, uwielbienie skierowane
do Pana Boga na nowo rozbu-
dzi³o nas duchowo. Bardzo cie-
szy³ nas tak¿e udzia³ wierz¹-
cych  Mr¹gowian w wyk³adach
i seminariach. Tutaj prowadzi-
li�my jedno seminarium na te-
mat chrze�cijañskiego ma³¿eñ-
stwa, i jak to w praktyce powin-
no wygl¹daæ.

Pod koniec wrze�nia odby³o siê
kolejne spotkanie kwartalne dla
ma³¿eñstw. Gliwicka szko³a LO
ETE jak zwykle przyjê³a nas
(ludzi z prawie ca³ego Górnego
�l¹ska, by³o 37 osób) ciep³o.
Tym razem o wyk³ad poprosili-
�my dr. Jerzego Czecha. Z wy-
kszta³cenia psychiatra, mówi³
o pozytywach i niebezpieczeñ-
stwie rutyny. Zachêca³ do ciê¿-
kiej pracy jak¹ jest pielêgnowa-
nie relacji w ma³¿eñstwie, do
twórczo�ci w zwi¹zku, by nie
ulec, nie daæ siê rdzy � cichego,
na pozór niewidocznego nisz-
czyciela, bo do tego zosta³a
przyrównana �z³a� rutyna.
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We wrze�niu, po przerwie wa-
kacyjnej, na nowo ustalili�my
plan spotkañ dla naszych do-
tychczasowych grupek studium
biblijnego i ruszyli�my z no-
wym zapa³em do Bytomia (dwa
razy w miesi¹cu), do Miko³owa
w ka¿d¹ �rodê, w Tychach obie
grupy starszych (ka¿da z nich)
raz w miesi¹cu, no i nasza, któ-
rej sami jeste�my uczestnikami,
grupka w ka¿dy pi¹tek.

Efektem wielu rozmów w czasie
wakacji jest te¿ zwiêkszona
liczba uczestników Korespon-
dencyjnego Kursu Biblijnego.
Cieszymy siê, ¿e ludzie chc¹
studiowaæ Bibliê, a my mo¿emy
im w tym pomagaæ.

Od 27 wrze�nia rozpoczêli�my
nowe spotkania dla ma³¿eñstw
w Bielsku. Zaplanowali�my je
raz w miesi¹cu i mamy nadziejê,
¿e bêd¹ one b³ogos³awieñstwem
dla wszystkich uczestników. Na
spotkanie �Marriage plus� uczê-
szcza piêæ ma³¿eñstw.

W  sobotê 19 pa�dziernika w ra-
mach ewangelizacji w Zabrzu
prowadzili�my seminarium dla
ma³¿eñstw na temat zrozumie-
nia w ma³¿eñstwie, w którym
uczestniczy³o 15 osób.

Tydzieñ pó�niej prowadzili�my
spotkanie dla ma³¿eñstw w Wi-
�le Malince na ten sam temat.
W spotkaniu uczestniczy³o oko-
³o 45 osób. G³ównie skoncentro-
wali�my siê na ró¿nicach miê-
dzy mê¿czyznami a kobietami,
a tak¿e nad tym, co jest potrzeb-
ne do stworzenia atmosfery zro-
zumienia.

W niedzielê 27.10 w Tychach
odby³o siê kolejne spotkanie
miesiêczne, by³o nas tylko 20

osób, ale jeste�my wdziêczni Bogu za wyk³ad Tima Hinrichsa
o potrzebie modlitwy o przebudzenie. Zostali�my, gdy¿ pobudzi³o
nas to do refleksji nad stanem naszego ¿ycia modlitewnego.

Na pocz¹tku listopada odby³o siê wspólne spotkanie tyskich grup
domowych z go�ciem z Niemiec. Armin von Hippel z³o¿y³  �wiadec-
two Bo¿ego prowadzenia i da³ przyk³ad czym jest ca³kowite zaufa-
nie z³o¿one w Panu Jezusie Chrystusie. W spotkaniu uczestniczy³o
35 osób, które zosta³y na nowo zachêcone do nieustannego trwania
w spo³eczno�ci z Jezusem.

Od 18-24 listopada go�cili�my ewangelistê z Niemiec Gerda
Hennebohle. Odwiedzili�my parafiê ewangelick¹ w �wiêtoch³o-
wicach. Na ewangelizacjê przysz³o ponad 40 osób. Po³owa
z  nich odpowiedzia³a na Bo¿e zaproszenie. Kilka osób modli³o
siê z Gerdem po spotkaniu. Dzieñ pó�niej odby³o siê spotkanie na
Politechnice �l¹skiej w Gliwicach. Przysz³o na nie ponad 120
osób, a 21 osób podjê³o decyzjê ¿ycia z Bogiem. W nastêpnych
dniach odwiedzili�my Liceum Ogólnokszta³c¹ce ETE w Gliwi-
cach, parafiê ewangelick¹ w Ho³dunowie. W  ewangelizacji para-
fialnej wziê³o udzia³ 38 uczestników.

W Gliwicach 24 listopada odby³o siê kwartalne spotkanie dla ma³-
¿eñstw, na którym wyk³adowc¹ by³a Janina Gazda z tematem: �Od-
powiedzialno�æ rodziców za duchowe wychowanie dzieci�. Temat
ten by³ bardzo poruszaj¹cy i u�wiadamiaj¹cy rodzicielsk¹ odpowie-
dzialno�æ przed Bogiem Ojcem za powierzone nam na jaki� tylko
czas �nasze� pociechy. W spotkaniu uczestniczy³o 39 osób.

W listopadzie tak¿e koordynowali�my akcjê �Prezent pod choinkê�
na Górnym �l¹sku i akcjê pomocy dla rodzin z Mazur. Pod koniec
listopada pojechali�my z transportem do dziesiêciu rodzin na Mazu-
rach. Rodziny, które odwiedzili�my by³y bardzo wzruszone, ¿e kto�
o nich pamiêta.

W po³owie grudnia zaprosili�my na adwentówkê parafian z Tych, na
której rozwa¿ali�my modlitwê Salomona w czasie po�wiêcenia
�wi¹tyni. Romek, w krótkim wyk³adzie zwróci³ uwagê na stosunek
Salomona do Pana Boga. Podkre�li³ te¿, ¿e Bóg Ojciec naprawdê
troszczy siê o swoje dzieci i warto z wszystkimi problemami zwra-
caæ siê do Niego. Prezenciki przygotowane przez uczestników i �pie-
wane kolêdy wprowadzi³y wszystkich w �wi¹teczny ju¿ nastrój.

Od 28 grudnia uczestniczyli�my w rodzinnym wyje�dzie sylwestro-
wym do Istebnej. W imprezie wraz z dzieæmi bra³o udzia³ 26 osób.
Poranne i popo³udniowe rozwa¿ania koncentrowa³y nasze my�li na
Bogu. Wspólny czas, rozmowy i przebywanie na �wie¿ym powie-
trzu pozwoli³y odpocz¹æ od codzienno�ci i z modlitw¹ wkroczyæ
w Nowy Rok.
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Misyjne Duszpasterstwo Młodych

S¹ trzy elementy, które musz¹ byæ spe³nione, by Ko�ció³ móg³ do-
brze funkcjonowaæ i rozwijaæ siê. Wszystko wskazuje na to, ¿e
znano je na d³ugo przed reformacj¹, bo ju¿ w czasach opisywanych
przez ksiêgê Dziejów Apostolskich. Dotyczy³y ca³ego Ko�cio³a.
Jego (Ko�cio³a) nierozerwaln¹ czê�ci¹ s¹ m³odzi ludzie. Z tak¹
grup¹ pracuje Misyjne Duszpasterstwo M³odych (MDM). Grupa
to specyficzna i zró¿nicowana w swoich potrzebach. Wymagaj¹ca,
bo nie kupuje wszystkiego, co im siê podsuwa.  Najczê�ciej g³osuje
nogami. Potrafi zapêdziæ w �lepy zau³ek swoich nauczycieli.  Po-
szukuj¹ca, bo nie boi siê zadawaæ trudnych pytañ i nie zadawala siê
be³kotliwymi odpowiedziami. Wszechobecna, bo wype³niaj¹ca po
brzegi parki i ulice, kluby i puby, ¿e o szko³ach nie wspomnê. Klu-
czowa dla przysz³o�ci Ko�cio³a. Choæby tylko pobie¿ny rzut oka
w kartoteki parafialne pokazuje co siê dzieje, gdy wypada jedno
pokolenie. Sloganem sta³o siê ju¿ stwierdzenie, ¿e jaka m³odzie¿
dzisiaj, taki �wiat jutro. Jakie dzieci dzisiaj, taki �wiat po jutrze.
Nasuwa siê tylko pytanie, czy ci, którzy decyduj¹ dzisiaj, my�l¹
o jutrze, czy o sobie. Ko�cio³a te¿ to dotyczy. Dlatego te trzy ele-
menty staramy siê w MDM realizowaæ.

Pierwszy: nauczanie. ¯adna grupa ani struktura nie istnieje bez
przywódcy. Praca m³odzie¿owa potrzebuje liderów, maj¹cych od-
powiedni¹ wiedzê i motywacjê. Bez nich nie ma grup pokonfirma-
cyjnych. Dlatego Kurs Liderów M³odzie¿owych (KLM). Dwie
sesje � zimowa (02-09.02) i letnia (23.07-2.08) odby³y siê w mi-
nionym roku. W ka¿dej bra³o udzia³ blisko 20 uczestników. Ca³y
cykl trwa 3 lata, czyli 6 sesji. I zim¹ i latem po jednej osobie ukoñ-
czy³o ca³y cykl szkoleniowy. �wietnym dodatkiem uzupe³niaj¹-
cym do kursu by³y praktyki na obozach i konferencjach organizo-
wanych czy wspó³organizowanych przez MDM. Zima jest dobrym
czasem nie tylko do je¿d¿enia na nartach, ale te¿ do poznawania
Boga. Obie okazje ku temu by³y te¿ na zimowisku  �Bia³e szaleñ-
stwo�, które odby³o siê w terminie 9-16 luty w Dziêgielowie.
Wziê³o w nim udzia³ 24 uczestników g³ównie z centralnej Polski.

Innym przyk³adem z tej grupy mo¿e byæ �Obóz kondycyjny�
(OK), który odby³ siê na pocz¹tku maja, a  skierowany by³ do gimna-
zjalistów,  czy obóz we W³oszech pod nazw¹ �Senigalia�. W OK,
w terminie 1-5 maja, wziê³o udzia³ 26 osób z centralnej Polski i Gór-
nego �l¹ska. �Senigalia� by³a obozem miêdzynarodowym, gdzie
polska m³odzie¿ mia³a okazjê poznaæ rówie�ników z Niemiec
i W³och. Podobnym pomys³em, choæ na wiêksz¹ skalê by³ Interna-
tional Youth Camp, gdzie 40 osób z Danii, Wielkiej Brytanii, Ho-
landii, Estonii, Rumunii i Polski w terminie 26.06 do 7.07 spêdza³o
wspólnie czas w Wi�le poznaj¹c siê wzajemnie, studiuj¹c Bo¿e S³o-
wo i wymieniaj¹c siê do�wiadczeniami z pracy z m³odzie¿¹.

I w koñcu na koniec roku  (26.12
-01.01.03) znów uda³o nam siê
zorganizowaæ �Last Minute�,
czyli krótk¹  noworoczn¹ konfe-
rencjê dla studentów i nie tylko.
W sumie 24 osoby. W ci¹gu
tych kilku dni zg³êbiali�my
Bo¿e S³owo, spêdzali�my mi³e
chwile w sympatycznym gronie
zwiedzaj¹c okolicê, dyskutuj¹c,
bawi¹c siê. Znale�li�my te¿ po-
po³udniami czas na to, by pomy-
�leæ o lecie i zastanowiæ siê nad
tym, co mo¿emy jeszcze zmie-
niæ, ulepszyæ w organizowa-
nych przez CME akcjach i obo-
zach dla m³odzie¿y. Ca³o�æ za-
koñczy³a niezwyk³a noc
sylwestrowa.

Drugi element: zwiastowanie.
Jest to stwarzanie takich wa-
runków, w których cz³owiek
mo¿e us³yszeæ podstawowe
prawdy ewangelii i odnie�æ je
do swojego ¿ycia. Wielu m³o-
dych ludzi s³ysza³o ju¿ co� nie-
co� o Panu Bogu, ale ci¹gle ma
bardzo mglisty Jego obraz. Dla-
tego �Obózury� z 40 uczestni-
kami w terminie 12-22 lipca nad
Jeziorem Nidzkie, czy �Wis³a�
z 48 uczestnikami w terminie
15-25 sierpnia, gdzie du¿¹ wa-
gê k³adziemy na osobist¹ rela-
cjê z Jezusem Chrystusem. Po-
dobnie by³o z �trakiem� dla na-
stolatków o nazwie �VIP�
(ponad 70 uczestników) na TE
w Dziêgielowie oraz �trakiem�
m³odzie¿owym (ponad 100
uczestników) na TE w Mr¹go-
wie. Bez klarownego wezwania
do oddania swojego ¿ycia Jezu-
sowi i na�ladowania Go nigdy
nie bêdziemy mieli ludzi z w³a-
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�ciw¹ motywacj¹, a nauczanie
nie bêdzie mia³o w³a�ciwego
pod³o¿a. Oprócz  wcze�niej wy-
mienionych do tej grupy zali-
czyæ te¿ nale¿y Warsztaty go-
spel,  które odby³y siê w marcu,
oraz czerwcowy Reggae Czad
Festiwal, obie imprezy w Cie-
szynie, obie by³y nowo�ci¹.
Szczególne miejsce zajmuje tu
obóz misyjny �Filip�, którego
9. edycje mieli�my w 2002 roku.
32 m³odych ludzi uda³o siê do
5 miejscowo�ci w kraju, aby
prowadziæ tam akcje uliczne,
spotkania dla dzieci i m³odzie¿y
czy organizowaæ Dni Kultury
Chrze�cijañskiej, jak w Kutnie.
Ta akcja stwarza warunki g³o-
szenia ewangelii m³odym, ale
równie¿ daje im mo¿liwo�æ
uczenia siê, jak g³osiæ ewange-
liê, by by³a zrozumiana.
Nauczanie i zwiastowanie
w jednym to Christival w Kas-
sel w terminie 2-6 pa�dziernika.
Grupa 31 m³odych ludzi z ca³ej
Polski mia³a okazjê i niew¹t-
pliw¹ przyjemno�æ wyjechaæ na
Kongres M³odych Chrze�cijan,
czyli Christival 2002. Wyjazd
by³ mo¿liwy dziêki wspó³pracy
z EC i go�cinnej parafii w Mar-
tinhagen, ma³ej wiosce nieopo-
dal Kassel, która przygarnê³a
nas pod swój dach i wspaniale
siê nami zaopiekowa³a. Dodat-
kowo 6 osób z naszej grupy wziê-
³o udzia³ w równolegle prowadzo-
nej konferencji dla osób zaanga-
¿owanych w pracê z dzieæmi
i m³odzie¿¹ z ró¿nych krajów Eu-
ropy. Zaowocowa³o to nowymi
pomys³ami i kontaktami, które
ju¿ wkrótce mamy nadziejê wy-
korzystaæ. Christival to bardzo
du¿a, zrobiona z rozmachem i
profesjonalizmem miêdzywy-
znaniowa konferencja chrze�ci-
jañska, w której wziê³o udzia³

oko³o 20 000 m³odych ludzi (sta³ych uczestników) oraz wielu od-
wiedzaj¹cych. Tym razem motto brzmia³o �Jesus first � po pierw-
sze Jezus�. Ono nadawa³o kierunek, cel i znaczenie ka¿dej impre-
zie, ka¿demu spotkaniu, wszelkim pomys³om. W bogatej i ró¿no-
rodnej ofercie programowej ka¿dy móg³ znale�æ co� dla siebie.
Poranne studia biblijne, wieczorne festiwale, seminaria, warsztaty,
forum dyskusyjne, koncerty, nabo¿eñstwa wieczorne, spokojny
wieczór w kafejkach,
a nawet nocne p³ywanie i inne niespodzianki � o to miêdzy innymi
zatroszczyli siê organizatorzy. Ponadto ca³y czas mo¿na by³o od-
wiedzaæ hale wystawowe ze stoiskami ró¿nych organizacji chrze-
�cijañskich, zasiêgn¹æ porady duszpasterskiej, pos³uchaæ christi-
valowego radia, poczytaæ gazetê christivalow¹ czy obejrzeæ wysta-
wê sztuki m³odych chrze�cijan... Poza tym co� specjalnego: na
pocz¹tek uroczyste otwarcie na g³ównym placu Kassel, a na koniec
nabo¿eñstwo na stadionie. A to wszystko, by ka¿dy uczestnik
Christivalu móg³ zamieniæ has³o �Po pierwsze Jezus� na codzienne
¿ycie z Bogiem, by zastanowi³ siê nad fundamentem swojej wiary,
odkry³ nowe perspektywy, zdoby³ innowacyjne, praktyczne pomy-
s³y do wykorzystania w swojej s³u¿bie...

Trzeci element: diakonia. Kto� powiedzia³, ¿e nic nie cementuje
ludzi tak jak wspólna praca i to jeszcze na rzecz kogo� trzeciego.
Potrzebujemy, by nasze grupy m³odzie¿owe umia³y nie tylko spo-
tykaæ siê przy herbatce (my�lê w swej wielkiej naiwno�ci), ale
wzrastaj¹c w wierze by³y wyczulone na potrzeby innych. Tak¹
mo¿liwo�æ stworzy³a akcja �Prezent pod choinkê�. Da³a ona oka-
zjê bardzo praktycznego zaanga¿owania siê tak¿e m³odych ludzi
w pomoc potrzebuj¹cym, w tym wypadku dzieciom na Ukrainie.

Poniewa¿ tak¿e w naszych �rodowiskach s¹ potrzebuj¹cy, dziêki
pomocy Diakonii Ko�cio³a uda³o nam siê zorganizowaæ 27 dzie-
ciom zimowe ferie w Dziêgielowie, a 23 m³odych ludzi by³o na
tegorocznych letnich obozach dziêki dofinansowaniu Diakonii.
Pieni¹dze pochodzi³y z akcji �Wigilijne dzie³o pomocy dzieciom�.
Rzadko jest tak, ¿e jaka� akcja zawiera tylko jeden z wymienionych
elementów. Najczê�ciej te elementy  przeplataj¹ siê ze sob¹. Tak jest
w przypadku tygodni ewangelizacyjnych czy obozów, gdzie naucza-
nie przeplata siê z ewangelizowaniem, a po³o¿enie akcentu zale¿y od
za³o¿onego celu lub konkretnej grupy ludzi. Podobnie sprawa ma siê
z akcj¹ �Prezent pod choinkê�, gdzie bardzo konkretna, wymierna
pomoc jest te¿ �wietn¹ okazj¹ do mówienia o Jezusie Chrystusie.
Patrz¹c na miniony rok trzeba te¿ wspomnieæ o tym, i¿ nie wszystkie
planowane imprezy MDM odby³y siê. Nie doszed³ do skutku obóz
koszykarski oraz obóz dla studentów pierwszego roku.

W minionym roku pracowali�my z kilkoma grupami wiekowymi.
Obozy i zimowiska dla m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych, konfe-
rencje (jak TE), obozy, zimowiska i spotkania dla gimnazjalistów
oraz  licealistów. Te wszystkie akcje i spotkania, których by³o po-
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nad 20 (dok³adna liczba zale¿na od przyjêtych kryteriów) nie mo-
g³yby siê odbyæ bez pracy wolontariuszy � studentów i absolwen-
tów, którzy swoje wakacje, urlopy czy weekendy po�wiêcili na
planowanie, przygotowywanie i realizowanie naszych akcji. To
grupa licz¹ca ponad 30 osób. W koñcu MDM nie by³oby w stanie

zrealizowaæ wszystkich swoich
planów bez wspó³pracy z inny-
mi duszpasterstwami CME.

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Po zakoñczonym roku szkolnym, ju¿ od 29 czerwca wielu m³o-
dych i starszych ludzi zaczê³o zje¿d¿aæ siê ze wszystkich stron do
Dziêgielowa, by nie tylko wypoczywaæ, ale przede wszystkim s³u-
chaæ S³owa Bo¿ego. W rejestracji zg³oszonych zosta³o 852 sta³ych
uczestników oraz codziennie ok. 2 tys. osób przyje¿d¿a³o na wy-
brane przez siebie punkty programu. Tydzieñ Ewangelizacyjny
trwa³ od 30 czerwca do 7 lipca. Has³em TE, jak i wszystkich akcji
letnich CME, by³y s³owa: �powiedzia³, ¿e kocha�.

Dopo³udniowe wyk³ady prowadzi³ George W. King � cz³owiek
o wielkim do�wiadczeniu i wielkiej wiedzy dotycz¹cej wspó³cze-
snego chrze�cijañskiego rynku muzyczno-fonograficznego w Sta-
nach Zjednoczonych. Tematyka jego wyk³adów by³a dla uczestni-
ków równie zadziwiaj¹ca, co zaskakuj¹ca, np.: Lekcja dla zako-
chanych; Czy jestem prawdziwy; O co chodzi z tym Bogiem?
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Wyk³ady George�a Kinga
by³y odbierane niezwykle
¿ywio³owo szczególnie przez
m³odzie¿.

Ka¿dego popo³udnia odbywa-
³y siê ewangelizacje z Danem
Owensem. Ewangelista dzieli³
siê ze s³uchaczami tym, co jest
jego najwiêksz¹ pasj¹
¿yciow¹: Dobr¹ Nowin¹ o Je-
zusie Chrystusie i konieczno-
�ci¹ osobistej odnowy ka¿de-
go cz³owieka.
W czasie dodatkowych spotkañ

Kobiety i mężczyźni na TE
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stusie, kiedy czujemy, ¿e nie
mo¿emy i szuka³ odpowiedzi
na pytanie: dlaczego boimy siê
mówiæ o Jezusie?

Oprócz sta³ych elementów pro-
gramu na Tygodniu, takich jak
seminaria, cykle wyk³adowe,
ró¿nego rodzaju warsztaty, za-
jêcia sportowe oraz koncerty,
zorganizowaliœmy w roku 2002
specjalny trak programowy dla
tzw. VIP-ów. By³ to program
przygotowany specjalnie dla
m³odszych nastolatków, z uw-
zglêdnieniem ich wieku, doj-
rza³oœci i mo¿liwoœci odbioru
treœci im przekazywanych.

Tematyka seminariów dotyczy-
³a bardzo ró¿nych zagadnieñ,
np.:
Czy mo¿na byæ wiernym ide-
a³om m³odoœci?
Jak pracowaæ z ma³¹ grup¹?

Wolni Chrześcijanie
3%

Zielonoświątkowcy
5%

Baptyści
2%

Zbory Chrystusowe
1%Katolicy

12%

nie określone
9%

Ewangelicy
68%

¯yæ zgodnie z Bo¿ym powo³aniem
Ekumenia – szansa, czy zagro¿enie?
Najwiêksze spory w historii koœcio³a
Œwiat showbiznesu, mediów i codzienne ¿ycie chrzeœcijañskie
Dlaczego boimy siê mówiæ o Jezusie?
Czy Bóg mo¿e u¿yæ gry w golfa dla swojego Królestwa?
Duch Œwiêty i jego dary
Strategia motywowania wspó³pracowników
Islam
Radoœæ kobiety
Blaski i cienie „z³otego wieku”
O smutku
Ma³¿eñstwo wed³ug Bo¿ej recepty, praktyczna pomoc ma³¿eñ-
stwom, rodzinom, rozwi¹zywanie konfliktów
Jak prowadziæ dziecko do wiary i pielêgnowaæ j¹ w domu?
¯ycie czy przyzwyczajenie, czyli jak broniæ siê przed rutyn¹

Mo¿liwoœæ wys³uchania na TE tak wielu ró¿nych seminarzystów,
wyk³adowców i instruktorów, a w szczególnoœci mo¿liwoœæ s³u-
chania S³owa Bo¿ego pozwoli³a wielu osobom na lepsze poznanie
innych ludzi, siebie i Boga. Na tym Tygodniu Ewangelizacyjnym
Jezus Chrystus dotkn¹³ wielu ludzi, zmieni³ ich i przyprowadzi³ do
siebie. To jest najwiêkszy cud i najwiêksza radoœæ z tego, co pozo-
sta³o po ewangelizacjach w Dziêgielowie.

Wyznania na TE
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Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie

W drugiej po³owie sierpnia w dniach 18-25 odby³ siê po raz pi¹ty
w Mr¹gowie Tydzieñ Ewangelizacyjny. Wspó³organizatorem tego
Tygodnia by³a Diecezja Mazurska Koœcio³a Ewangelicko-Augs-
burskiego.

Ca³y program Tygodnia zosta³ przygotowany specjalnie
z uwzglêdnieniem trzech grup wiekowych: dzieci, m³odzie¿y oraz
doros³ych. Kilkadziesi¹t dzieci (g³ównie z ulicy) przychodzi³o co-
dziennie na organizowany dla nich program. W trakcie zajêæ dzieci
nie tylko otrzymywa³y strawê cielesn¹ (dzieci by³y do¿ywiane),
ale przede wszystkim karmi³y siê Bo¿ym S³owem. M³odzie¿, która
przyjecha³a na TE zosta³a zakwalifikowana jako grupa funkcjonu-
j¹ca na zasadach obozu. Dla niej i przez ni¹ organizowane by³y
specjalne spotkania, seminaria, grupy dyskusyjne, rozgrywki spor-
towe i in. Dla doros³ych natomiast – jako uczestników konferencji
– przygotowano odrêbne punkty programu, do których zapraszani
by³y równie¿ osoby z zewn¹trz: mieszkañcy Mr¹gowa i okolic, tu-
ryœci, parafianie z ca³ej diecezji.

G³ównym wyk³adowc¹ by³ Pawe³ Gumpert, szef Misyjnego Dusz-
pasterstwa M³odych w CME. Tematyka jego wyk³adów dotyczy³a
m.in.: stworzenia, kreacjonizmu i ewolucjonizmu, pokus, zaufa-
nia, pos³uszeñstwa, wiary, dotrzymywania przez Boga obietnic
oraz rozwi¹zywania problemów.
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Popo³udnie w Mr¹gowie to
propozycja ró¿nych semina-
riów i warsztatów. Przyk³ado-
we tematy seminarów:
- Kochaæ, dawaæ, dzieliæ siê

i zmieniaæ œwiat
- Mi³oœæ to terapia jakiej po-

trzebujemy
- Wiara nie jest uczuciem
- Porady psychologiczne w Bi-

blii – jak je odnajdywaæ i sto-
sowaæ w codziennym ¿yciu

- O przebaczeniu

Przez kilka dni równolegle
z Warsztatami kreatywnoœci
„Wiêc chodŸ, pomaluj mi
œwiat”, Warsztatami Dance
i  Dyskusyjnym Klubem Filmo-
wym odbywa³o siê seminarium
„Tak zaszczepicie chrzeœcijañ-
stwo” i klub dyskusyjny Ga-
du.gadu.exe, na którym przede
wszystkim m³odzi ludzie poru

Kobiety i mężczyźni na TE
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Luteranie
72%

nie określone
11%Katolicy

13%

Zielonoświątkowcy
1% Baptyści

1%
Reformowani

1%
Metodyści

1%

szali tematy: You are not the
number, Lekcja chodzenia po
wodzie, Samobójcza wiara, Czy
¿ó³ty mo¿e byæ lepszy od zielo-
nego?, Jak podobaæ siê P(p)anu?

Ewangelist¹ by³, podobnie jak
w roku poprzednim, ks. Leszek
Czy¿. Zwiastowana ewangelia
o ukrzy¿owanym i zmartwych-

wsta³ym Chrystusie poruszy³a wiele serc. Po zakoñczeniu
ewangelizacji istnia³a mo¿liwoœæ, by pozostaæ, porozmawiaæ lub
uzyskaæ poradê duszpastersk¹.

Wieczory zarezerwowane by³y na koncerty muzyczne (Ox, Leaf,
GaudeBand, zespó³ CME),  spektakle („Niebo i piek³o” Jerzego
Latosa) oraz wieczór autorski Tomasza ¯ó³tko. W przygotowaniu
i przeprowadzeniu Tygodnia bra³a udzia³ kilkunastoosobowa gru-
pa m³odzie¿y – wolontariuszy z ró¿nych czêœci Polski. W TE wziê-
³o udzia³ ponad 140 sta³ych uczestników.

Dni Ewangelizacji

Po raz pierwszy w tym roku
2–4 sierpnia, odby³y siê otwar-
te Dni Ewangelizacji w Gliwi-
cach. Poranne wyk³ady, semi-
naria i popo³udniowe ewangeli-
zacje by³y podstaw¹ ca³ego
programu. Zarówno wyk³a-
dowca, jak i ewangelista mówi-
li o codziennoœci ka¿dego cz³o-
wieka konfrontuj¹c j¹ z Bo¿ym
planem. Seminaria prowadzone
by³y równolegle w dwóch gru-

pach: dla m³odzie¿y i dla starszych. Dyskusje o indywidualnoœci,
osobowoœci, mi³oœci i relacjach miêdzyludzkich by³y bardzo wci¹-
gaj¹ce i kontynuowane w ci¹gu ca³ego dnia. Jeden z wieczorów
zorganizowany by³ na najwiêkszym z placów w Gliwicach. Kon-
cert Trzeciej Godziny Dnia i s³owo zaproszenia zosta³o skierowa-
ne tak¿e do mieszkañców tego miasta.

Dni Ewangelizacji zakoñczy³y siê nabo¿eñstwem misyjnym
w tamtejszym koœciele. Wszyscy uczestnicy, w tym tak¿e parafia-
nie z Gliwic i innych parafii diecezji katowickiej, mogli wspólnie
podziêkowaæ za Bo¿e prowadzenie i zwiastowanie Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie w czasie Dni Ewangelizacji.

Wyznania na TE
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Szkoła Biblijna

A¿ dot¹d nas prowadzi³ Bóg za rêce mi³osiernie, ze swoich nie wy-
puszcza³ r¹k, przy pracy wspiera³ wiernie.
Os³ania³ nas po wszystkie dnie. Zaopatrywa³ dzieci swe, a¿ dot¹d
nam pomaga³.

S³owa tej pie�ni najlepiej oddaj¹ wierno�æ naszego Pana, jakiej
by³o nam dane do�wiadczyæ w 2002 roku.
Podobnie jak w ubieg³ym roku, tak i w tym praca Szko³y Biblijnej
przebiega³a w dwóch systemach: dziennym i zaocznym.

W Szkole Dziennej, która trwa rok, odby³y siê zajêcia z nastêpuj¹-
cych przedmiotów:
Dzieje Apostolskie, Ewangelizacja
Formacja duchowa, Jêzyk angielski
Zarys historii Ko�cio³a, II/IV Moj¿eszowa
List do Rzymian, Jêzyk grecki
Prace w�ród dzieci, Psychologia
Praca z m³odzie¿¹, Pneumatologia
Doktryny, Religia Izraela
Ksiêgi Poetyckie, Ksiêga Jozuego
Objawienie �w. Jana, List do Galacjan
List Jakuba, Nabo¿eñstwo
I i II List do Koryntian, Poradnictwo biblijne
Ksiêga Sêdziów, Homiletyka
Etyka, Przebudzenie w Starym Testamencie
Wiedza o wyznaniach, Apologetyka
Ksiêgi Prorockie, Ewangelie
Osobiste ¿ycie duchowe, Wstêp do Starego Testamentu
Wstêp do Nowego Testamentu, I Moj¿eszowa
Diakonia.

Wyk³adowcami byli:
ks. Leszek Czy¿, Janina Gazda, ks. Grzegorz Giemza, mgr Bo¿ena
Giemza, mgr Pawe³ Gumpert, mgr Renata Hinrichs, ks. Timothy
Hinrichs, ks. Marek Londzin, mgr Maciej Oczkowski, ks. Adam
Pod¿orski, ks. Jerzy Samiec, ks. dr Piotr Szarek, ks. Piotr Wowry

Poza naszymi sta³ymi wyk³adowcami mieli�my okazjê go�ciæ na-
uczycieli zza granicy:
ks. dr Reed Lessing, ks. dr Fred Burklin, Don Busse, Caroline Qu-
ehl, ks. Don Richman

Nowo�ci¹ tego roku by³o umo¿liwienie odbycia praktyki misyjnej
dwóm absolwentkom Szko³y Biblijnej Medicine Lake w Minne-
apolis (USA). Liz Komarnicki i Amber Nelson przebywa³y w�ród

naszych studentów od lutego
do maja uczêszczaj¹c na zajê-
cia, ucz¹c angielskiego, organi-
zuj¹c czas w akademiku.

Poza nauk¹, jak co roku studenci
mieli mo¿liwo�æ aktywnej s³u¿-
by. W czasie pasyjnym podró-
¿owali wraz z ks. Grzegorzem
Giemz¹ oraz z Sylwi¹ Psz-
czó³k¹ prowadz¹c lub pomaga-
j¹c w rekolekcjach dla dzieci
i m³odzie¿y w wielu parafiach
(Szklarska Porêba, Bielsko,
Skoczów, Wo³czyn, Orzesze,
Drogomy�l, �wiêtoch³owice,
Ustroñ, Tychy, Miêdzyrzecze).
Okres Adwentu za� da³ okazjê
do udzia³u w wyje�dzie na Ma-
zury z Janin¹ Gazd¹, gdzie stu-
denci odwiedzili wiele szkó³
przynosz¹c Dobr¹ Nowinê
dzieciom. Pozosta³¹ cze�æ Ad-
wentu wype³ni³y podró¿e
z ks. Giemz¹ do: Lasowic,
Wa³brzycha i Jawora. Korzy-
staj¹c z bliskiego po³o¿enia
akademika od Domu Opieki
�Emaus� studenci kilkakrotnie
odwiedzili pensjonariuszy s³u-
¿¹c s³owem i pie�ni¹.

Po pomy�lnie zdanych egzami-
nach dyplom ukoñczenia dzien-
nej Szko³y Biblijnej otrzymali:

Bartosz Cie�lar z Ustronia
Karin Noga z Ligotki Kameralnej
Ewa Stebel z Chorzowa
Renata Szarek ze Skoczowa
Kinga Wo�niak z Cieszyna

Dyplomy zosta³y rozdane
w czasie nabo¿eñstwa rozpo-
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czynaj¹cego Tydzieñ Ewange-
lizacyjny 2002 w Dziêgielowie.
W nowy rok szkolny wprowa-
dzi³y nas spotkania i rozmowy
kwalifikacyjne z kandydatami
do Szko³y Biblijnej, po których
przyjêci zostali:

Andrzej Bochen z Che³ma
Rafa³ Kulisz z Dziêgielowa
Piotr Naujoks ze Srokowa
Barbara Pinkas z Wis³y
£ukasz Wilczek ze Skoczowa

Szko³a zaoczna bêd¹c progra-
mem dwuletnim prawie po-
dwoi³a liczbê s³uchaczy. Na
drugi rok powróci³o 20 osób,
a na podjêcie nauki po raz
pierwszy w Szkole Biblijnej
zdecydowa³o siê 18 osób.
Pierwszoroczni studenci nale¿¹
do parafii: Wis³a Malinka, Psz-
czyna, Cieszyn, Tøinec, Miko-
³ów. Studenci spotykaj¹ siê na
zajêciach dwa razy w miesi¹cu.

Program zaocznej Szko³y Biblijnej obejmuje systematyczne stu-
dium ksi¹g Starego i Nowego Testamentu:

Ewangelie
Religia Izraela
II Moj¿eszowa
Dzieje Apostolskie
IV Moj¿eszowa
Ksiêga Jozuego
Ksiêga Sêdziów
List do Rzymian
Wstêp do Starego Testamentu
Wstêp do Nowego Testamentu
Doktryny biblijne
List do Galacjan
List Jakuba
Pneumatologia
Ksiêgi Poetyckie
Ksiêgi Samuela
Przebudzenie w Starym Testamencie (II Ksiêga Kronik)
Wielcy Prorocy

Wyk³adowcy:
mgr M. Cie�lar, ks. L. Czy¿, ks. G. Giemza, ks. T. Hinrichs, ks. M.
Londzin, ks. A. Pod¿orski, ks. J. Samiec, ks. P. Hoffmann (USA),
ks. dr R. Lessing (USA)

Szkolenie Doradców drugiego stopnia

Szkolenie Doradców drugiego
stopnia sk³ada siê, podobnie jak
kurs liderów i szkolenie na-
uczycieli szkó³ek niedzielnych,
na trzyletni cykl. Mo¿na go
rozpocz¹æ w wybranym przez
siebie momencie, warunkiem
jest chêæ szkolenia siê i zainte-
resowanie w zakresie poradnic-
twa biblijnego.
Szkolenie k³adzie nacisk g³ów-
nie na indywidualne rozmowy
i sytuacje duszpasterskie.

Wyk³adowcami s¹ osoby specjalizuj¹ce siê w swojej dziedzinie,
np. psycholodzy, lekarze, duchowni itd.
Rok 2002 jest ju¿ drugim rokiem kszta³cenia. W szkoleniu bierze
udzia³ 15 osób, g³ównie studiuj¹cych i pracuj¹cych. Spor¹ grupê
stanowi¹ osoby, które systematycznie pomagaj¹ przy prowadzeniu
konkretnych akcji organizowanych przez Centrum, np. Tygo-
dniach Ewangelizacyjnych, wyjazdach misyjnych. Przede wszyst-
kim ich odpowiedzialno�ci¹ s¹ rozmowy po ewangelizacjach, pro-
wadzenie grup.

Do grona wyk³adowców dosz³y dwie nowe osoby: mgr Anna
Brudny � wyk³ady z zakresu psychologii i ks. Adrian Korczago
z duszpasterstwa.
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Korespondencyjny Kurs Biblijny

Korespondencyjny Kurs Biblijny z roku na rok powiêksza grono
swoich uczestników. Jest to bardzo konkretna propozycja dla osób,
które chc¹ samodzielnie studiowaæ S³owo Bo¿e i rozwijaæ siê du-
chowo. Jest to te¿ odpowied� na potrzeby wielu osób, które spoty-
kamy w czasie naszych akcji, spotkañ, obozów, a równie¿ z który-
mi mamy kontakt przez Internet.

Do tej pory nasz kurs sk³ada siê z trzech cykli. Pierwszy �Nowy
(odnowiony) Pocz¹tek� omawia podstawy ¿ycia chrze�cijañskie-
go, drugi cykl dotycz¹cy zasad reformacji pt. �Tylko�, a trzeci
zwi¹zany jest z przykazaniami.

W 2002 roku w KKB aktywnie
uczestniczy³o 71 osób (w ró¿-
nym wieku i ró¿nych wyznañ)
w tym 45 kobiet i 26 mê¿czyzn.
Zosta³o wys³anych 168 listów
ze studiami biblijnymi.

Seminarium
„Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”

Seminarium to wziê³o pocz¹tek z ewangelizacji satelitarnej Pro-
Christ i zosta³o przygotowane z my�l¹ o tych, którzy chc¹ odkry-
waæ i poznawaæ swój sposób mówienia i �wiadczenia o Chrystusie.

W roku 2002 odby³o siê ono cztery razy: w Dziêgielowie i w Mr¹-
gowie. To impuls zarówno do poszczególnych chrze�cijan, ale
i bardzo praktyczna pomoc w codziennym ¿yciu parafialnym.
Mo¿e w sposób naturalny staæ siê czê�ci¹ zaplanowanej pracy
duszpasterskiej w ró¿nych grupach. Pomaga okre�liæ swój indywi-
dualny styl przekazywania Dobrej Nowiny, przybli¿a Bo¿¹ histo-
riê zbawienia, uczy budowaæ wiêzi miêdzyludzkie oraz przedsta-

wia najczê�ciej wysuwane za-
strze¿enia przeciwko chrze�ci-
jañstwu.

Do seminarium wykorzystywa-
ne zosta³y materia³y szkolenio-
we w formie zeszytów uczest-
nika, folii i filmu wideo. Ogó-
³em w seminariach wziê³o
udzia³ 80 osób.

Nowe parafie

Na pocz¹tku listopada 2002 roku odby³o siê w Dziêgielowie semi-
narium dotycz¹ce tworzenia nowych parafii, na którym spotkali siê
duszpasterze parafialni i osoby zaanga¿owane w misjê z CME.
Spotkanie prowadzi³ dyrektor LCMS World Missions dr Bob Scu-
dierii. Grupa ta zastanawia³a siê nad tym, jak przej�æ z pozycji,
w której siê znajdujemy w ko�ciele do miejsca, w którym Bóg

chcia³by nas mieæ. Dyskutowa-
li�my o warto�ciach, misji i wi-
zji takiej s³u¿by. Postawili�my
sobie trzy wa¿ne pytania: Co
powinni�my robiæ? Czy to wy-
konujemy? Je�li nie, to dlacze-
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go? My�lenie do przodu (o
przysz³o�ci) przez u¿ywanie
strategii to nie tylko zdrowy
rozs¹dek, ale to jest po prostu
m¹dre: Prz 24,3-5, Prz 14,8,
Prz 27,12. Wiemy, ¿e nie ma
najlepszego sposobu dzia³ania,
ale istnieje kilka rzeczy sk³ada-
j¹cych siê na ten proces. Nie

chcemy siê do nich ograniczaæ, ale doszli�my do kilku wniosków,
które s¹ dobrym pocz¹tkiem my�lenia o nowych parafiach. Nale¿y
gruntownie rozeznaæ teren naszej s³u¿by, ustanowiæ g³ówne i naj-
wa¿niejsze cele, wyznaczyæ kilka ogólnych kierunków dzia³ania
oraz kilka zaplanowanych dzia³añ. Ponadto powa¿nie traktowaæ
rozliczanie siê, czyli po prostu byæ odpowiedzialnym.
Efektem tego spotkania by³a decyzja o zwrócenie siê do w³adz
Ko�cio³a o powo³anie Komitetu ds. Powstawania Nowych Parafii,
co te¿ nast¹pi³o pocz¹tkiem roku 2003.

Warsztaty gospel

Po raz pierwszy zorganizowali-
�my, razem ze Stowarzysze-
niem Gospel z Krakowa,
Warsztaty gospel, które odby³y
siê w 16-17 marca. Warsztaty
przyci¹gnê³y prawie 150
uczestników i ponad 530 wi-
dzów fina³owego koncertu
w teatrze miejskim w Cieszy-
nie. �piewaj¹c gospel, �pie-
wasz ewangeliê. Nie sposób
o niej nie mówiæ przy tej okazji.
Uczestnikami warsztatów byli
uczniowie, studenci oraz cz³on-
kowie parafii ze �l¹ska Cie-
szyñskiego. Du¿¹ niespo-
dziank¹ by³ przyjazd osób
z Warszawy, Ciechanowa, I³a-
wy, �remu i Krakowa.

W sobotê rano sala Domu Na-
rodowego � wspó³organizatora
Warsztatów � wype³ni³a siê
lud�mi, którzy na pocz¹tku nie-
�mia³o rozgl¹dali siê, witali siê
ze sob¹, rozmawiali w ma³ych
grupkach i powoli zajmowali

miejsca. Wspólne �piewanie zajê³o uczestnikom 13 godzin. In-
struktorem, czyli osob¹, bez której nie by³oby mo¿liwe poprowa-
dzenie tak du¿ej grupy i wyæwiczenie trzynastu utworów w ci¹gu
dwóch dni by³ Hans Christian Jochimsen, duñski pianista, dyry-
gent i kompozytor. Przeniesienie formy i szczególnej wra¿liwo�ci
emocjonalnej przypisanej muzyce gospel uda³o siê w³a�nie dziêki
niemu. Cz³owiek z charyzm¹, profesjonalista, rewelacyjny muzyk
� takie opinie mo¿na by³o us³yszeæ o Jochimsenie, w czasie przerw
miêdzy próbami. I z takimi odczuciami ludzie wracali do swoich
domów ju¿ po zakoñczeniu Warsztatów. Zachêceni, ¿eby pój�æ
krok do przodu, i jako organizatorzy mamy nadziejê, ¿e nie tylko
w sferze muzycznej.

Dwa dni pracy z 150 osobami, które spotka³y siê ze sob¹ po raz
pierwszy w tym sk³adzie, zakoñczone zosta³y w niedzielê koncer-
tem fina³owym w cieszyñskim Teatrze im. Adama Mickiewicza.
Zarówno wykonawcy, jak i publiczno�æ zaskoczeni zostali szcze-
gólnym klimatem i przes³aniem tego rodzaju muzyki. Niezwyk³a
atmosfera teatru i muzyki gospel by³a udzia³em zarówno publicz-
no�ci, jak i tych wszystkich, którzy stali na scenie � chórzystów,
muzyków i prowadz¹cych.

Bóg w widoczny sposób b³ogos³awi³ nam ten czas �mówienia�
ewangelii.

Sponsorem warsztatów by³a firma Kserograf z Ustronia. Patronat me-
dialny nad warsztatami obj¹³: G³os Ziemi Cieszyñskiej i Radio CCM.
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Reggae Czad Festival

W pierwszym dniu wiosny, 21 czerwca 2002 roku, graj¹c nielekk¹
muzykê, mogli�my po raz pierwszy w scenerii starego amfiteatru
cieszyñskiego przemówiæ jêzykiem wielu m³odych i otwarcie po-
wiedzieæ im o Bogu i ¿yciu wiecznym. Chcieli�my dotrzeæ g³ów-
nie do m³odzie¿y, studentów ucz¹cych siê w szko³ach na �l¹sku
Cieszyñskim, ale i do m³odych ludzi pochodz¹cych ze �rodowisk
trudnych i z ró¿nych subkultur po³udniowego regionu Polski.
O potrzebie i s³uszno�ci naszej propozycji mo¿e �wiadczyæ cho-
cia¿by popularno�æ podobnych imprez, odbywaj¹cych siê w in-
nych czê�ciach naszego kraju.

W programie festiwalu wziê³y udzia³ zespo³y: �Siloe� (reggae
z Kluczborka), �Pytki Do�� (hard-core z Wis³y), �Jafia Namuel�
(reggae z Warszawy) oraz �Frühstück� (emo-rock z Wroc³awia).
Piêæ godzin koncertów, rozmów i prawie 600 m³odych s³uchaczy
zachêci³o nas do kontynuowania imprezy.

Mamy nadziejê, ¿e to dobry po-
cz¹tek na stworzenie trwa³ego
przedsiêwziêcia kulturalnego
o wysokiej randze artystycznej,
ale i o konkretnej p³aszczy�nie
duchowej.

Wspó³organizatorem festiwalu
by³a Rada Samorz¹du Stu-
denckiego filii Uniwersytetu
�l¹skiego w Cieszynie. Patro-
nat medialny objêli: G³os Zie-
mi Cieszyñskiej, Radio CCM,
Radio Vanessa, Klub Dobrej
Muzyki.

Bezsenna noc

Ju¿ po raz pi¹ty zorganizowali�my ca³onocne otwarte spotkanie
dla m³odzie¿y, które odby³o siê z nocy 30 na 31 marca w Skoczo-
wie (ko�ció³ ewangelicki) o godz. 22 00, a zakoñczy³o w Pier�æcu
o godz. 6.00.

Przybli¿enie m³odym ludziom istoty �wi¹t Wielkiej Nocy i okazja
do zastanowienia siê nad swoim ¿yciem � to by³ g³ówny cel tego
spotkania. W programie, który przede wszystkim skoncentrowany
by³ na s³owie, uczestnicy mogli zobaczyæ pantomimê Teatru 36,5
z Bielska-Bia³ej, pos³uchaæ zwiastowania S³owa Bo¿ego ks. Bog-
dana Wawrzeczki, wspólnie �piewaæ i wys³uchaæ koncertu Pe-

dro.N. Atrakcj¹ dla wytrwa-
³ych, jak co roku, by³ nocny
spacer ze Skoczowa do Pier�æ-
ca, gdzie odby³a siê jutrznia
m³odzie¿owa. W Bezsennej
nocy wziê³o udzia³ ok. 800
m³odych ludzi, g³ównie ze �l¹-
ska Cieszyñskiego. Wspó³orga-
nizatorem spotkania by³a Para-
fia Ewangelicka w Skoczowie.
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Dni Kultury Chrześcijańskiej

Parafia Ewangelicko � Augs-
burska w �widnicy wspólnie
z Centrum Misji i Ewangeliza-
cji Ko�cio³a Ewangelicko �
Augsburskiego w RP ju¿ po
raz drugi zorganizowa³a Dni
Kultury Chrze�cijañskiej. Te-
goroczne DKCh po³¹czone
by³y z uroczysto�ciami Jubile-
uszu 350�lecia Ko�cio³a Poko-
ju i odbywa³y siê w dniach od
2 do 8 wrze�nia.

Tegoroczny program DKCh
skierowano przede wszystkim
do m³odzie¿y szkó³ �rednich.
2 wrze�nia przygotowano Hap-
pening na �widnickim rynku.
W czasie jego trwania grupa or-
ganizatorów prowokowa³a  nie-
konwencjonalnymi metodami,
m³odych ludzi do rozmów na te-
mat uzale¿nieñ, poszukiwania
sensu ¿ycia, radzenia sobie z do-
tykaj¹cymi ich problemami.
Happening zakoñczony zosta³
koncertem zespo³u �Frühstück�,
który nie tylko gra³, �piewa³
i zachêca³ do wspólnej zabawy,
ale jego liderzy dzielili siê
z m³odzie¿¹ swoimi do�wiad-
czeniami w walce z na³ogami.

Ka¿dego dnia trwania DKCh,
w Domu Spotkañ Parafii przy
ul. Ks. Agnieszki, m³odzi ludzie
i nie tylko, mogli zobaczyæ wy-
stawê prac Marcina ¯erañskie-
go pt.: �Na pocz¹tku�, która na-
wi¹zywa³a do jednej z ksi¹g Bi-
blijnych � Dziejów Apostolskich
i mia³a wspó³czesny wyd�wiêk,
pokazuj¹c, ¿e problemy ducho-
we i moralno-etyczne, z jakimi
dzisiaj siê spotykamy, nie by³y
obce równie¿ spo³eczeñstwom
2000 lat temu. Wystawa ta by³a

dobrym pretekstem do rozmów z ogl¹daj¹cymi na temat dzisiej-
szych systemów warto�ci i duchowo�ci. Obok wystawy zorganizo-
wany zosta³ punkt konsultacyjny, w którym m³odzie¿ maj¹ca pytania,
problemy, szukaj¹ca pomocy w ich rozwi¹zaniu, mog³a porozmawiaæ
z duchownymi, psychologiem, pedagogiem oraz ze swoimi rówie�ni-
kami (wolontariuszami CME) o problemach ich nurtuj¹cych oraz z
m³odymi lud�mi, którzy dzielili siê swoimi prze¿yciami w walce z
uzale¿nieniami, a tak¿e w walce o swoj¹ to¿samo�æ.

Równie¿ w Domu Spotkañ Parafii m³odzi ludzie zostali zapraszani na
wieczory, w trakcie których mogli skonfrontowaæ swoje ¿ycie, pogl¹-
dy, sposoby na wychodzenie z opresji i na³ogów (do których nie ³atwo
przyznaj¹ siê wobec rodziców czy nauczycieli) z problemami przed-
stawionymi w filmie �Historia X� (03.09), jak równie¿ spektaklu Te-
atru Exodus 3,14 z Warszawy �Mistycy i narkomani� (04.09) � sku-
piaj¹cym siê przede wszystkim na problemie narkomani, ale równie¿
poruszaj¹cy zagadnienia alkoholizmu. Ciekawym do�wiadczeniem
by³o nocne spotkanie muzyczne Drum´n´Bass Party DJ. Sova (05.09),
które poza dobr¹ zabaw¹ przy muzyce s³uchanej przez dzisiejsz¹ m³o-
dzie¿, da³o wiele do my�lenia jej uczestnikom. Na du¿ym ekranie usta-
wionym na scenie, przewija³y siê teledyski zmuszaj¹ce do refleksji
nad w³asnym ¿yciem i jego sensem, postêpowaniem i odpowiedzial-
no�ci¹ wobec samego siebie oraz innych osób.

W ramach DKCh przygotowany zosta³ i zrealizowany w 4 szko³ach
�rednich na terenie �widnicy program dla uczniów (przede wszystkim
klas 3 i 4) dotycz¹cy problematyki antyalkoholowej i antynarkotyko-
wej. Program dydaktyczny obejmowa³ szczegó³ow¹ charakterystykê
najpowszechniejszych powodów, dla których m³odzie¿ siêga po alko-
hol oraz narkotyki m.in.: problemy w szkole, zabawa, presja rówie�ni-
ków, nuda, samotno�æ, brak sensu ¿ycia, pustka, przyjemno�æ, nie-
spe³niona mi³o�æ, uzale¿nienie. Celem tych zajêæ warsztatowych, pro-
wadzonych przez liderów pracuj¹cych na co dzieñ z m³odzie¿¹, by³o
przekazanie uczniom, ¿e alkohol i narkotyki nie s¹ rozwi¹zaniem
¿yciowych problemów cz³owieka, wskazanie na podstawowe warto-
�ci chrze�cijañskie i przede wszystkim na Chrystusa, promowanie
w³a�ciwego stylu ¿ycia i komunikowania miêdzyludzkiego. Czas
trwania warsztatów dla jednej grupy to jedna godzina lekcyjna.

Celem zorganizowania Dni Kultury Chrze�cijañskiej, w których
w 2002 roku uczestniczy³o ok. 2200 m³odych ludzi (300 � Happe-
ning i koncert, 100 � film, 200 � spektakl, 100 � spotkanie muzycz-
ne, 100 � wystawa i punkt konsultacyjny, 1400 � szko³y), by³o
przybli¿enie m³odym ludziom warto�ci chrze�cijañskich, ich prak-
tycznego zastosowania w codziennym ¿yciu, pokazanie innego
sposobu rozwi¹zywania problemów dnia codziennego, ani¿eli
uciekanie w alkohol czy narkotyki.
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Biblijny autobus w Gliwicach

W trakcie wrze�niowych uroczysto�ci 100-lecia ko�cio³ów, w Gli-
wicach i w Gliwicach £abêdach, organizowanych przez tamtejsz¹
Parafiê do miasta zajecha³ szczególny autobus �Bibelmobil� udo-
stêpniony przez organizacjê niemieck¹. Przez piêæ dni 5-osobowa
grupa wspierana przez gospodarzy organizowa³a spotkania w auto-
busie dla uczniów szkó³ gliwickich i mieszkañców tego miasta.
W autobusie odwiedzaj¹cy mogli us³yszeæ trochê historii chrze�ci-
jañstwa i powstania Biblii, a tak¿e o wp³ywie Pisma �wiêtego na
¿ycie cz³owieka � naukê i technikê. Na piêtrze autobusu wy�wie-
tlany by³ tak¿e film z historiami biblijnymi i naukowymi odkrycia-
mi dotycz¹cymi Biblii. Przed autobusem wszyscy chêtni mogli na-
piæ siê kawy i herbaty z naszej kawiarenki i porozmawiaæ o tym co
us³yszeli, co ich zainteresowa³o lub zadaæ dodatkowe pytania.

W akcji tej, przez cztery dni, wziê³o udzia³ 6 szkó³ �rednich i oko³o
800 uczniów. Wszystkich odwiedzaj¹cych autobus by³o oko³o
1100 osób.

Ca³ej akcji towarzyszy³a wystawa Marcina ¯erañskiego pt. �Na
pocz¹tku� dotycz¹ca pocz¹tków chrze�cijañstwa w oparciu o ksiê-

gê Dziejów Apostolskich. Ca³y
miesi¹c mieszkañcy Gliwic i
okolic mogli ogl¹daæ rysunki
artysty w kawiarni �Po¿egna-
nie z Afryk¹�, a przez tydzieñ
przepisywaæ odrêcznie Nowy
Testament, w ko�ciele i na ulicy.

Autobus ten, który ju¿ od jakie-
go� czasu towarzyszy przy nie-
których naszych imprezach,
a tak¿e okoliczno�ciowych uro-
czysto�ciach parafialnych, jest
dobr¹ okazj¹ do zainteresowa-
nia zarówno m³odszych, jak
i starszych, ewangeli¹ o Jezusie
Chrystusie.

Wyjazdy misyjne

Kutno
Zaanga¿owanie ochotników CME przyje¿d¿aj¹cych do Kutna skupia
siê na pracy w�ród dzieci i m³odzie¿y. Ta grupa wiekowa najbardziej
spontanicznie zareagowa³a na program ewangelizacyjny oferowany
w czasie Dni Kultury Chrze�cijañskiej �Filip�, organizowanych na
bazie obozu misyjnego �Filip� od 1998 roku.  Po drugiej edycji
DKCh jesieni¹ 1999 roku rozpoczêli�my regularne weekendowe
spotkania dla dzieci i m³odzie¿y. Za przygotowywanie programu od-
powiedzialni byli wolontariusze Centrum Misji i Ewangelizacji.
Trzy-, czteroosobowe grupy, które przyje¿d¿a³y do Kutna raz lub dwa
razy w miesi¹cu organizowali Ada i Waldek Gabrysiowie. Pó�niej ich
rolê przej¹³ Pawe³ Fober, a od ponad roku robi to Marek Michalik.

W roku 2002 takich weekendów by³o mniej ni¿ zwykle, bo tylko 9
w ci¹gu roku szkolnego. Oprócz tego mieli�my 6 spotkañ dla dzieci i 3
dla m³odzie¿y w ramach V DKCh �Filip�.

Za³o¿eniem organizowanych
przez nas spotkañ jest praca
ewangelizacyjna i poewangeliza-
cyjna z dzieæmi i m³odzie¿¹, któr¹
poznali�my m.in. w czasie spo-
tkañ letnich. S¹ to weekendy,
w czasie których w soboty do po-
³udnia odbywaj¹ siê spotkania dla
dzieci (g³. uczniów szko³y podsta-
wowej) nazywane przez nas Klu-
bami Dobrej Nowiny, a po po³u-
dniu spotkania dla m³odzie¿y
(g³ównie gimnazjum i liceum).
Jeszcze jedno spotkanie dla dzieci
odbywa siê w niedzielê po po³u-
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dniu. Do Klubu przychodzi �red-
nio 15-25 dzieci. Standardowy
program ze �piewem, zabawami,
lekcj¹ biblijn¹ i misyjn¹, konkur-
sami i zajêciami plastycznymi jest
bardzo przez nie lubiany.

Na �m³odzie¿ówki� uczêszcza
�rednio 5-10 osób, grono bardzo
kameralne i dobrze siê ze sob¹
czuj¹ce. Niektórzy znaj¹ siê rów-
nie¿ ze wspólnych obozów let-
nich lub zimowych. Czê�æ z nich
przychodzi³a wcze�niej na spo-
tkania dla dzieci. 90% uczêszcza-
j¹cych na te spotkania to dzieci
i m³odzie¿ spoza parafii. G³ównie
z dzielnic w pobli¿u naszego ko-
�cio³a. Wiêkszo�æ z nich pocho-
dzi z rodzin powa¿nie dotkniê-
tych ró¿nymi patologiami: bezro-
bociem, alkoholizmem, bied¹,
rozbiciem ma³¿eñstwa rodziców.
St¹d równie¿ pomys³, by ofero-
wane przez nas s³odkie poczê-
stunki zamieniaæ w ma³e posi³ki.

Nasi prowadz¹cy staraj¹ siê o to,
by na wszystkich spotkaniach
w miarê atrakcyjny i adekwatny
dla danej grupy wiekowej sposób
przekazaæ kluczowe prawdy
o Bogu i cz³owieku. Przede
wszystkim wskazaæ na osobê Je-
zusa Chrystusa, bez którego nie
ma prawdziwie szczê�liwego
¿ycia. Ci, którzy zaufali ju¿ Panu
Jezusowi, ucz¹ siê ¿ycia z Nim na
co dzieñ.

W tym roku wydanie �wi¹teczne
naszych spotkañ, ju¿ po raz drugi,
po³¹czone by³o z akcj¹ �Gwiazd-
kowa Niespodzianka� (g³. koor-
dynator � BST we Wroc³awiu),
w czasie której dzieciaki nie tylko
mog³y us³yszeæ o najwiêkszym
Darze Boga dla cz³owieka, ale
równie¿ same otrzymaæ namacal-
ny dowód czyjej� mi³o�ci. Oba-
wiam siê, ¿e dla wiêkszo�ci z

nich by³ to jedyny podarunek jaki otrzyma³y w czasie �wi¹t Narodze-
nia Pañskiego. Towarzyszy³a nam wtedy ekipa TVP 2 z redakcji pro-
gramów ekumenicznych, która wybra³a nasz¹ parafiê na tworzenie
programu o ¿yciu ma³ej spo³eczno�ci ewangelickiej, w której dzieje siê
co� wiêcej ni¿ tradycyjne odprawianie nabo¿eñstw.

Maj¹ce ju¿ swoj¹ czteroipó³letni¹ tradycjê wyjazdy misyjne do Kutna
s¹ dalej kontynuowane, potrzebne i mam nadziejê, ¿e zaowocuj¹ rów-
nie¿ tym, ¿e kiedy� z Kutna wyjd¹ m³odzi misjonarze nios¹cy Dobr¹
Nowinê o Jezusie Chrystusie w inne miejsca Polski czy �wiata.

Jawor
Rok 2002 by³ rokiem owocnym, je¿eli chodzi o weekendowe wyjazdy
misyjne do Jawora. Starali�my siê je�dziæ w to miejsce raczej regular-
nie, co dwa miesi¹ce, w sk³adzie 3-4 osobowym. Spotkania
z dzieæmi odbywa³y siê w parku lub na parafii. Przychodzi³o ok. 15-20
dzieci. Tematy, które poruszali�my to m.in.: grzech, zbawienie, ¿ycie
wieczne, osoba Boga i Jego Syna, �mieræ i zmartwychwstanie i in.
Dobrym momentem na rozmowy z dzieæmi by³y prace plastyczne,
w czasie których rozmawiali�my z dzieæmi i starali�my siê odpowiadaæ
na ich pytania. Mo¿emy zauwa¿yæ zmianê w zachowaniach dzieci i ich
podej�ciu do pewnych spraw. Dla nas jest to niesamowitym dowodem
Bo¿ego dzia³ania. Ka¿dy z nas uczy siê cierpliwo�ci, wytrwa³o�ci
i po�wiêcenia swego czasu � Bóg kszta³tuje nasze charaktery. Pragnie-
my byæ z tym dzieæmi, którym tak bardzo brakuje poczucia bezpie-
czeñstwa i mi³o�ci. Staramy siê byæ wsparciem i zachêceniem,
a to co najwa¿niejsze chcemy im wskazywaæ na Pana Jezusa � jako
Zbawiciela, Pocieszyciela, Przyjaciela.

Ka¿dy wyjazd by³ dla nas niezwyk³y i niepowtarzalny. Uczyli�my siê
nowych rzeczy o Bogu. Do�wiadczyli�my Jego cudownej obecno�ci.
Wielk¹ rado�ci¹ by³o dla nas zaanga¿owanie dzieci, np. kiedy z odda-
niem �piewa³y pie�ni. Najwa¿niejsz¹, w tych wyjazdach, by³a dla nas
modlitwa o ka¿de spotkanie i o dzieci. Mogli�my prze¿ywaæ wys³ucha-
ne modlitwy i dziêkujemy Bogu za ka¿dy wyjazd, który móg³ siê od-
byæ dziêki Jego ³asce. Naszym mottem i inspiracj¹ do wyjazdów sta³y
siê s³owa samego Pana Jezusa z 18 rozdzia³u Ewangelii Mateusza:
�Baczcie, aby�cie nie gardzili ¿adnym z tych ma³ych...�, �Tak te¿ nie
jest wol¹ Ojca naszego, który jest w niebie, aby zgin¹³ jeden z tych
ma³ych�. Dla nas jest to niesamowity zaszczyt, ¿e mo¿emy wykony-
waæ tê s³u¿bê dla Boga.

To, co zosta³o zapocz¹tkowane przed kilkoma laty, chcemy dalej kon-
tynuowaæ, je¿eli Pan pozwoli. Naszym marzeniem jest, aby w Jaworze
mog³a powstaæ �wietlica, do której ka¿dego dnia mog³yby przychodziæ
�dzieci ulicy�, aby otrzymaæ pomoc w swoich problemach. Oprócz
tego chcieliby�my, ¿eby mog³y odbywaæ siê regularnie raz w tygodniu
Kluby Dobrej Nowiny. Nasz¹ gor¹c¹ modlitw¹ jest, aby te dzieci odna-
laz³y drogê do Boga i zaufa³y Panu Jezusowi ca³ym swoim sercem!
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Uniwersytet Słowa Bożego
i nabożeństwa misyjne

Nabo¿eñstwa misyjne w Dziêgielowie odbywaj¹ siê ju¿ prawie od
trzech lat. Zawsze w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca zapraszamy
wszystkich zborowników z Dziêgielowa oraz osoby mieszkaj¹ce
w okolicy na nabo¿eñstwo, które, zreszt¹ tak jak ka¿de, jest spotka-
niem z Bogiem, Jego S³owem i spo³eczno�ci¹ z innymi lud�mi.

Tradycyjne nabo¿eñstwo w nietradycyjnej oprawie, czyli �piew pro-
wadzony jest przez trzydziestu m³odych ludzi, ka¿de kazanie
w oparciu o wyznaczony tekst niedzieli zawiera tak¿e czê�æ po�wiê-
con¹ nauczaniu o Wieczerzy Pañskiej.
Chcemy tworzyæ zbór misyjny i wychodziæ na zewn¹trz, by przez
S³owo Bo¿e pozyskiwaæ nowych �wiadków Jezusa Chrystusa.
W nabo¿eñstwach tych uczestniczy ka¿dorazowo ok. 250 osób.

Od pa�dziernika 2002 roku w ka¿d¹ drug¹ i czwart¹ niedzielê mie-
si¹ca odbywa siê tzw. USB, czyli Uniwersytet S³owa Bo¿ego. Jest to

godzinny wyk³ad, przed nabo-
¿eñstwem, dotycz¹cy konkret-
nych ksi¹g biblijnych. Rozpo-
czêli�my od studiowania Listu
do Efezjan i Ksiêgi Jozuego.
W zajêciach, które  adresowane
s¹ do wszystkich, którzy chc¹ po-
g³êbiæ swoj¹ wiedzê biblijn¹
i poruszaæ trudne tematy, uczes-
tnicz¹ przede wszystkim osoby
spoza Dziêgielowa, doje¿dzaj¹ce
z ró¿nych stron �l¹ska Cieszyñ-
skiego. Ka¿dorazowo w USB
uczestniczy ok. 60 osób.

Prezent pod choinkę

�wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas dzielenia siê rado�ci¹ z potrze-
buj¹cymi. Równocze�nie jest to czas mówienia o najwiêkszym
prezencie, jaki Bóg darowa³ cz³owiekowi w Jezusie Chrystusie.
St¹d w³a�nie wzi¹³ siê pomys³ stworzenia akcji �Prezent pod cho-
inkê� i trafienia do dzieci z najubo¿szych rodzin na Ukrainie. Po-
przez tê akcjê chcieli�my zachêciæ innych do dawania.

Do akcji w³¹czy³y siê parafie ewangelickie w ca³ej Polsce, szko³y,
przedszkola, domy kultury i inne placówki. Zebrali�my 3525 pa-
czek! To  prawie o 80% wiêcej ni¿ w roku 2001. Wszystkie te
paczki zosta³y spakowane do du¿ych kartonów i przewiezione 18
grudnia na Ukrainê. Prezenty trafi³y do dzieci z Lwowa, Lucka,
Drochobycza i Mukaczewa.

Ca³¹ akcj¹ w Polsce kierowali i udzielali szczegó³owych informacji
koordynatorzy regionalni (5) z Górnego �l¹ska, Mazur, Centralnej

Polski, Dolnego �l¹ska i �l¹ska
Cieszyñskiego. Nad ca³o�ci¹
czuwa³ koordynator krajowy.

W³¹czenie siê do akcji tak wielu
prywatnych osób i placówek
z ró¿nych miejsc to znak zrozu-
mienia i otwarto�ci na drugiego
cz³owieka. Wszyscy ofiarodaw-
cy s¹ dla nas �wiadectwem na-
dziei i mi³o�ci, które wykraczaj¹
poza ludzkie zrozumienie. Wie-
rzymy, ¿e Bóg ma wszystko
w swojej opiece i ¿e pozwoli
nam zorganizowaæ tê akcjê tak-
¿e w przysz³ym roku.
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Kwartalnik misyjny „Warto”
i działalność wydawnicza

Rok 2002 jest ju¿ pi¹tym rokiem
istnienia �Warto�. Z roku na rok
przybywa sta³ych czytelników
z ró¿nych regionów Polski.
Wa¿ne jest dla nas zaintereso-
wanie indywidualnych osób
mieszkaj¹cych na terenach dia-
sporalnych, dla których jest to
jedyna forma kontaktu z nami.
Spora cze�æ osób jest równocze-
�nie uczestnikami Korespon-
dencyjnego Kursu Biblijnego.

Klamr¹ ³¹cz¹c¹, zarówno sta³e
cykle, jak i ruchome, ka¿dego
numeru jest temat. Tym razem
by³a to tematyka m.in. zwi¹za-
na z cz³owiekiem, �mierci¹,
kontrastami w ¿yciu chrze�cija-
nina i równowag¹ ¿yciow¹.
Sta³e cykle, które czytelnik
znajdzie w ka¿dym wydaniu
kwartalnika, to: postacie �
przedstawienie ciekawych po-
staci Biblii, wyznanie � krótka
osobista historia ¿ycia z Bo-
giem, do �rodka � refleksje
o duchowym ¿yciu, psycholo-
gicznie � spojrzenie na proble-
my z punktu widzenia psycho-
logii ogólnej i biblijnej, ewan-
gelizacja � teksty w oparciu
o materia³y teologiczne, prze-
studiuj � studia biblijne z ko-
mentarzem i pytaniami. Cykle,
które pojawiaj¹ siê od czasu do
czasu, to: Dziecko � zagadnie-
nia dotycz¹ce wychowania
dzieci, ¿ycia duchowego, Roz-
mowa � wywiady z ciekawymi
osobami.
Temat numeru zawsze zwi¹za-
ny jest z potrzebami ró¿nych
�rodowisk chrze�cijañskich,

aktualnymi problemami, a tak¿e zainteresowaniami pojedynczych
osób. Wiele uczy nas i jest te¿ szczególn¹ form¹ kontaktu z czytel-
nikami ankieta e-mailowa, która pó�niej ukazuje siê w �Warto�.

Na sta³e w roku 2002 zacz¹³ z kwartalnikiem wspó³pracowaæ ry-
sownik Marcin ¯erañski oraz odkryli�my kilku nowych autorów,
którzy nas wspieraj¹ i dziel¹ siê swoimi do�wiadczeniami, prze-
my�leniami i talentami. Chcemy tworzyæ czasopismo, które moty-
wuje, pobudza do my�lenia, wzrusza i dociera do ró¿nych grup �
� i wiemy, ¿e jest to bardzo trudne!

Kwartalnik utrzymuje siê jedynie z ofiar � to jeden ze sposobów
dotarcia do ró¿nych grup i zaanga¿owania misyjnego chrze�cijan.
Reakcje czytelników, wsparcie finansowe pojedynczych osób i pa-
rafii oraz zaanga¿owanie wolontariuszy w powstawanie ka¿dego
numeru jest dla nas znakiem Bo¿ego dzia³ania i zachêca nas do
dalszej pracy. Powsta³a internetowa wersja czasopisma, której
przygotowaniem zajmuje siê tak¿e wolontariusz.

Obok �Warto� systematycznie projektujemy, przygotowujemy
i wydajemy materia³y o charakterze informacyjno-reklamowym
zwi¹zane z akcjami ewangelizacyjnymi i misyjnymi, spotkaniami,
konferencjami, rekolekcjami itp.

List modlitewny
Pod koniec roku uda³o nam siê wydaæ pierwszy list modlitewny.
Chcemy przez niego zachêcaæ przede wszystkim do modlitwy o du-
chowe ¿ycie ludzi, organizowane przez nas spotkania, szkolenia,
konferencje czy akcje charytatywne. Informujemy w nim o tym, co
ju¿ siê odby³o, ale i zapraszamy na to, co przed nami.

Jeste�my tak¿e otwarci na wszelkie propozycje dotycz¹ce jego za-
warto�ci. List wysy³any jest co dwa miesi¹ce do oko³o 2000 osób
na terenie ca³ej Polski. Mi³e s³owa, jakie otrzymali�my od wielu
czytelników po ukazaniu siê pierwszych dwóch listów, s¹ dla nas
du¿ym zachêceniem do dalszej pracy.

Nowe materiały i pomoce
Wydali�my komplet materia³ów do pracy parafialnej pt. �Tak za-
szczepicie chrze�cijañstwo�, który mo¿e w naturalny sposób staæ
siê czê�ci¹ pracy duszpasterskiej w ró¿nych grupach spotykaj¹-
cych siê na parafii. Materia³ ten dotyczy �wiadectwa chrze�cijañ-
skiego i ma bardzo praktyczny wymiar. W komplecie znajduje
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siê: Podrêcznik prowadz¹cego, Zeszyt uczestnika, kaseta wideo
oraz matryce folii na CD. Jest dobrze opracowany, zarówno pod
wzglêdem metodycznym, jak i merytorycznym, a jego podstaw¹
jest Biblia.

Rok 2002 to tak¿e czas przygotowañ do wydania materia³ów do
prowadzenia grup z cyklu �Abc lidera�, przede wszystkim kon-
spektów spotkañ m³odzie¿owych skierowanych do trzech grup:
gimnazjalistów, uczniów szkó³ �rednich i studentów.

Drugim z kolei cyklem, który
jest przygotowywany jest �Abc
ewangelizacji� � zeszyty doty-
cz¹ce strony organizacyjnej
i merytorycznej przeprowadze-
nia ewangelizacji w swojej pa-
rafii. mie�cie, regionie. Zarów-
no jeden, jak i drugi cykl stano-
wi pozycjê otwart¹, która
sukcesywnie bêdzie rozbudo-
wywana o nowe materia³y.

Internet
Nasz serwis: www.cme.org.pl

Internet jest jedn¹ z wci¹¿ rozwijaj¹cych siê dziedzin pracy
w CME, dziêki której mo¿liwa jest komunikacja i dostêp do no-
wych odbiorców; interanutów. W roku 2002 rozbudowano i posze-
rzono serwis internetowy CME o nowe �strony� zawieraj¹ce mate-
ria³y i informacje o dzia³alno�ci Centrum Misji i Ewangelizacji.
Szata graficzna zosta³a wzbogacona o nowe elementy, które �o¿y-
wi³y� i uatrakcyjni³y nasz serwis.

W ubieg³ym roku zauwa¿yæ mo¿na by³o znaczny wzrost liczby
u¿ytkowników stron CME (5985 wizyt) oraz liczby odwiedzin
(z 3300 odwiedzin w 2001r. do 9650). �redni czas wizyty na stro-
nach wyniós³ 2 min. 21s.
Drog¹ internetow¹, poprzez pocztê e-mailow¹, docierali�my przez
ca³y rok do wielu osób z zaproszeniami na organizowane przez nas
spotkania, konferencje, szkolenia i in. Jest to bardzo szybki i efek-
tywny sposób, aby konkretn¹ informacjê przekazaæ odpowiedniej

grupie zainteresowanych osób.
Najczêstsze wizyty na naszych
stronach zanotowano z takich
najwiêkszych o�rodków jak
okrêg bielski, katowicki, war-
szawski, wroc³awski i krakow-
ski. Serwis odwiedzany jest nie
tylko przez polskich internau-
tów. Oko³o 12% u¿ytkowników
w roku 2002 wesz³o na strony
z zagranicy. Najwiêcej z Europy
(bez Polski) � by³o ich ponad
pó³ tysi¹ca i z Ameryki Pó³noc-
nej � ok. 150 u¿ytkowników.

Miniony rok by³ równie¿ ro-
kiem prze³omowym pod wzglê-
dem zastosowania dwóch tech-
nik budowania stron. Do tej
pory wykorzystywano w prze-
wa¿aj¹cej mierze html. Wpro-
wadzili�my tak¿e wiele ele-
mentów flashowych, a nawet
ca³e rozbudowane strony.

Mamy nadziejê, ¿e strony
CME przez ostatni rok sta³y
siê dla naszych u¿ytkowników
dostêpniejsze i atrakcyjniejsze
i ¿e zachêcaj¹ do ponownego
odwiedzania.
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Biblioteka

Jednym z dzia³ów Centrum Mi-
sji i Ewangelizacji w Dziêgie-
lowie jest biblioteka, pe³ni¹ca
funkcjê jednostki pomocniczej
w stosunku do podstawowych
dzia³ów CME, w szczególno�ci
za� do Dziennej i Zaocznej
Szko³y Biblijnej.

Do zasadniczych celów dzia³al-
no�ci bibliotecznej nale¿y gro-
madzenie ksiêgozbioru popu-
larno-naukowego, sk³adaj¹ce-
go siê z zespo³ów: druków
zwartych, wydawnictw ci¹-
g³ych, materia³ów konferencyj-
nych oraz dokumentów d�wiê-
kowych (kaset magnetofono-
wych, kaset wideo, p³yt
kompaktowych), a tak¿e reje-
stracja i przechowywanie
wszystkich materia³ów, stano-
wi¹cych wydawnictwa w³asne
Centrum Misji i Ewangelizacji.

Zr¹b g³ówny ksiêgozbioru sta-
nowi¹ ksi¹¿ki i czasopisma o te-
matyce religijno-filozoficznej,
który uzupe³niaj¹ wydawnictwa
z zakresu literatury piêknej oraz
dzieciêcej. Pod wzglêdem jêzy-
kowym zbiory dziel¹ siê na ze-
spo³y literatury polsko-, angiel-

sko- oraz niemieckojêzycznej. Mniej liczn¹ grupê stanowi¹ druki
rosyjskie, czeskie i inne. Gromadzenie nowych nabytków jest mo¿li-
we g³ównie dziêki darom, sk³adanym w du¿ej mierze przez bezi-
miennych ofiarodawców, a nastêpnie dziêki planowym zakupom.
W 2002 roku liczba ofiarodawców wynios³a ok. 50.

Dla wszystkich zespo³ów zbiorów prowadzone s¹ ró¿norodne for-
my ewidencji bibliotecznej (dla druków zwartych oraz dokumen-
tów d�wiêkowych jest to rejestracja inwentarzowa; dla wydaw-
nictw ci¹g³ych � karty akcesyjne; dla materia³ów konferencyjnych
� rejestracja komputerowa na pierwszym stopniu opracowania).

Oprócz tradycyjnej ewidencji bibliotecznej druki zwarte objête zo-
sta³y opracowaniem komputerowym, uwzglêdniaj¹cym elementy
opisu bibliograficznego i przedmiotowego. Dotychczas w bibliote-
ce zarejestrowano ponad 40 tytu³ów czasopism. Ze wzglêdu na
niezadowalaj¹cy stan niektórych z nich  do naprawy introligator-
skiej przekazano 160 roczników.

W roku 2002 w bibliotece zarejestrowano 370 odwiedzin, 51 udo-
stêpnieñ w czytelni oraz 648 wypo¿yczeñ na zewn¹trz. Liczba sta-
³ych czytelników wynosi 172, w tym w minionym roku dokonano
48 zapisów bibliotecznych.

W zwi¹zku z tym, i¿ biblioteka Centrum Misji i Ewangelizacji ma
jeszcze stosunkowo krótk¹ historiê, a tak¿e dosyæ znacz¹ce braki
w zakresie zgromadzonej literatury chrze�cijañskiej (g³ównie ko-
mentarzy teologicznych) nawi¹zana zosta³a �cis³a wspó³praca
z Bibliotek¹ Parafii Ko�cio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Sko-
czowie, polegaj¹ca na udostêpnianiu przez tê jednostkê, s³ucha-
czom Dziennej oraz Zaocznej Szko³y Biblijnej podstawowych ma-
teria³ów bibliotecznych, niezbêdnych do pe³nej i efektywnej reali-
zacji toku studiów.

Zespół CME
Istnieje ju¿ trzeci rok. W sk³ad
zespo³u wchodzi chór, soli�ci
oraz muzycy � w sumie oko³o
35 osób, które graniem i �pie-
waniem chc¹ s³u¿yæ Panu.
W naszym kalendarzu znajduj¹
siê imprezy, w których uczest-

niczymy co roku. Nale¿¹ do nich tygodnie ewangelizacyjne w Dziêgie-
lowie i Mr¹gowie, Bezsenna noc, która odbywa siê w czasie �wi¹t wiel-
kanocnych, Rodzinne spotkanie �wi¹teczne. Prowadzimy tak¿e �piew w
czasie Ogólnopolskiego Zjazdu M³odzie¿y Ewangelickiej oraz comie-
siêcznych nabo¿eñstw misyjnych, które odbywaj¹ siê w Dziêgielowie.
W sierpniu 2002 roku uczestniczyli�my w Dniach Ewangelizacji w Gli-
wicach, gdzie poprzez �piew dzielili�my siê ewangeli¹.
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Spotykamy siê przynajmniej raz w miesi¹cu na próbach, a swoje
g³osy szkolimy co roku na warsztatach muzycznych w Cieszynie
i Karpaczu. W grudniu 2002 roku brali�my udzia³ w Wieczorze
Kolêd i Spotkaniu Przed�wi¹tecznym z Wojskowym Korpusem
Dyplomatycznym w Warszawie, gdzie zostali�my zaproszeni
przez Ministerstwo Obrony. Zaprezentowali�my tam nasz �wi¹-
teczny repertuar, w sk³ad którego wchodz¹ nie tylko tradycyjne
kolêdy, ale i nieznane pie�ni, chwal¹ce narodzenie Pana. By³o to
dla nas nowe, ciekawe do�wiadczenie i cieszymy siê, ¿e zostali�my

tak ciep³o przyjêci. Otrzymali-
�my tak¿e propozycjê dalszej
wspó³pracy i s³u¿by w�ród
m³odych ¿o³nierzy.

Mamy ju¿ przygotowany plan
naszej pracy na rok 2003 i wie-
rzymy, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ uda
nam siê go zrealizowaæ.

Zaplecze

Dzia³ techniczny i kuchnia przez ca³y rok wspieraj¹ nasz¹ pracê
w Centrum. Obs³uga noclegowa, transportowa i ¿ywieniowa, przy-
gotowanie sal do zajêæ, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
to g³ówne ich zadania podczas organizowanych spotkañ, konferen-
cji, obozów i zjazdów.

Dodatkowo kuchnia przygoto-
wuje i dostarcza obiady do przed-
szkola i szko³y w Cieszynie.

G³ównym celem PR w Centrum jest utrzymywanie dobrych kontak-
tów ze �rodowiskami lokalnymi, ko�cielnymi, parafialnymi itp.  Dba-
nie o w³a�ciwy wizerunek CME jako placówki koordynuj¹cej dzia³a-
nia misyjno-ewangelizacyjne w Polsce oraz opracowywanie strategii

Public relations

akcji misyjnych i utrzymywanie
kontaktów z mediami �  to wa¿-
niejsze zadania, którymi zajmuje
siê ten dzia³ na co dzieñ.
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Finanse

Sk³adaj¹c sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Centrum Misji i Ewan-
gelizacji jest rzecz¹ niemo¿-
liw¹, aby pomin¹æ finanse.
Sprawy dotycz¹ce pieni¹dza
w chrzeœcijañstwie s¹ czêsto
traktowane jak swego rodzaju
tabu. Nie chcemy o nich mó-
wiæ, bo boimy siê z³ego odczy-
tania naszych intencji. Tymcza-
sem ka¿de dzia³anie Koœcio³a
jest powi¹zane z wydatkami.
Wspó³czesnoœæ wymaga od nas
organizowania spotkañ, obo-
zów, nabo¿eñstw na wysokim
poziomie organizacyjnym, co
poci¹ga za sob¹ koszty. Dzia³a-
nia Koœcio³a opieraj¹ siê na
ofiarnoœci jego cz³onków i uwa-
¿amy, ¿e nasi ofiarodawcy po-
winni widzieæ,  jaki jest ich
udzia³ w tym, co robimy. Nie-
wiedza na ten temat powoduje
wiele fa³szywych opinii o po-
chodzeniu pieniêdzy wykorzy-
stywanych do dzia³anoœci Cen-

trum. Dlatego przedstawiamy jak wygl¹daj¹ Ÿród³a finansowania
Centrum Misji i Ewangelizacji.

Na wykresie poni¿ej przedstawiamy strukturê przychodów w roku
2002. Natomiast na stronie nastêpnej przedstawiamy jak wygl¹da³a
dymanika poszczególnych Ÿróde³ w latach 1998-2002, czyli w czasie
pierwszych piêciu lat dzia³alnoœci Centrum Misji i Ewangelizacji.

Na Ÿród³a finansowania sk³adaj¹ siê:
Dotacja konsystorska
corocznie przyznawana dotacja na funkcjonowanie Centrum Misji
i Ewangelizacji ze œrodków ogólnokoœcielnych.
Z zagranicy
Ofiary prywatne oraz dotacje organizacji zagranicznych.
Darowizny i ofiary
Darowizny na cele kultu religijnego osób prywatnych, kolekty
oraz inne ofiary.
Udzia³
Wp³ywy zwi¹zane z udzia³em osób w seminariach, szkolenia, obo-
zach itp.
Dotacje z kraju
Dotacje z instytucji z kraju, granty z projektów.
Inne
Ofiary zwi¹zane ze zwrotem poniesionych kosztów, np. przy udo-
stêpnianiu namiotów, ³awek, krzese³ itp. oraz pomocy w organizo-
waniu imprez poza Centrum.

Dotacje z kraju
2%

Udział 
23%

Darowizny i ofiary
29%

Z zagranicy
12%

Dotacja konsystorska
18%

Inne
16%
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Struktura CME
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Schemat organizacyjny - Biuro CME
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