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Wstęp
cje, wspierać moralne i etyczne postawy
oparte na autorytecie chrześcijańskich wartości.

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP prowadzi
działalność na terenie całej Polski w ramach
Kościoła i społeczności lokalnych, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych.

Praca wśród młodzieży – Misyjne
Duszpasterstwo Młodych
Priorytetem w tym dziale jest kształtowanie
postaw młodych ludzi w oparciu o Słowo
Boże, wpływanie na prawidłowy rozwój ich
osobowości. Programy i projekty dla młodzieży uczą odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wspierają i rozwijają zdolności przywódcze, kształtują twórcze podejście do rozwiązywania problemów.
Programy CME dla młodzieży to przede
wszystkim obozy – wypoczynkowe, sportowe, językowe, edukacyjne oraz międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje młodzieżowe, kursy liderów, warsztaty i seminaria.

Cztery główne kierunki naszej pracy:
1.
Szkolenie i kształcenie parafian (liderów
młodzieżowych, pracowników szkółek niedzielnych, doradców i in.).
2.
Organizowanie spotkań, konferencji, akcji
na różnych płaszczyznach pracy parafialnej.
3.
Prowadzenie działalności wydawniczej
i medialnej (m.in.: czasopismo, program
radiowy, public relations).
4.
Wspieranie powstawania nowych grup, zborów, parafii.

Praca wśród małżeństw – Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Praca ta opiera się przede wszystkim na poradnictwie rodzinnym i działalności charytatywnej. Kilka razy w roku organizowane
są konferencje i spotkania dla małżeństw,
których problematyka dotyczy budowania
prawidłowych więzi małżeńskich i spraw
wychowywania dzieci. Duszpasterstwo to
także pomoc rodzinom w trudnej sytuacji,
prowadzenie konta „Rodzina Rodzinie”,
które pozwala na udzielanie regularnej pomocy.

Misja Centrum to motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiej pomocy parafiom w rozbudzaniu ich duchowego życia
oraz dostarczanie metod, projektów
i środków do zwiastowania dobrej nowiny
o Jezusie Chrystusie w lokalnym środowisku aż do tworzenia nowych parafii luterańskich.
Profile działania CME oparte są na działach
pracy, tzw. duszpasterstwach.

Praca wśród kobiet – Duszpasterstwo wśród
Kobiet
Celem działalności tego działu jest rozbudzanie i pogłębianie duchowego życia
współczesnych kobiet w oparciu o Pismo
Święte, a także wsparcie w różnych sytuacjach życiowych. Spotkania modlitewne
liderek, spotkania weekendowe dla samotnych i osamotnionych, konferencje dla kobiet – to główne formy pracy duszpasterstwa.

Praca wśród dzieci – Duszpasterstwo wśród
Dzieci
To przede wszystkim cotygodniowe szkółki
niedzielne, obozy i kolonie w czasie ferii
i wakacji dla dzieci z całej Polski i obozy
językowe. Celem duszpasterstwa jest także
pozytywne wpływanie na zdrowie i dobrobyt dzieci z obszarów ryzyka, rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie przeprowadzane
i wspierane przez CME programy dla dzieci
mają budować i kształtować ich życiowe
umiejętności, charakter, edukacyjne ambi-

Praca wśród osób prowadzących grupy bi-
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blijne – Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
Przygotowywanie i prowadzenie godzin
biblijnych na podstawie opracowanych materiałów biblijnych oraz służba odwiedzinowa osób chorych i samotnych.

Centrum Misji i Ewangelizacji współpracuje
również z organizacjami pozarządowymi
i samorządami przy realizacji projektów
w różnych miejscach w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, np. ProChrist,
EC itd.

Równolegle do duszpasterstw działa także
Szkoła Biblijna w dwóch systemach: dziennym (roczne szkolenie stacjonarne) i zaocznym (trzyletnie kursy w weekendy lub tygodniowe zgrupowania w okresie ferii). Obok
przedmiotów zajmujących się dogłębnym
studium poszczególnych ksiąg biblijnych
system dzienny oferuje także przygotowanie
z zakresu praktycznej pracy duszpasterskiej,
np. praca z dziećmi, praca z młodzieżą, diakonia etc. Zajęcia z tych przedmiotów dają
możliwość zaangażowania się studentów
w konkretną służbę w parafiach jako wolontariuszy.

Dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy nas
wspierali w różny sposób, współpracowali
z nami, byli uczestnikami naszych akcji
i spotkań w roku 2003.

CME koordynuje program „Wolontariat
Misyjny w Polsce”, którego celem jest pozyskanie młodzieży do wolontarystycznego
zaangażowania się w parafiach.
W Centrum funkcjonują także grupy artystyczne, takie jak: zespół muzyczny, grupa
musicalowa i teatralna, które wspomagają
działalność wszystkich duszpasterstw
i działów pracy.
Co roku Centrum organizuje akcję humanitarną dla dzieci na Ukrainie, docierając do
kilku tysięcy osób w szkołach, domach
dziecka, parafiach i domach prywatnych.
Włącza się także w inne akcje diakonijne.
W działalność CME wpisane są także działania z zakresu profilaktyki alkoholowej
w szkołach średnich i gimnazjach. Od kilku
lat organizowane są otwarte festiwale zespołów młodzieżowych, promujące alternatywny – wolny od alkoholu i narkotyków – sposób spędzania wolnego czasu.
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Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
Tymczasem kościół, budując się i żyjąc
w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po
całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany
przez Ducha Świętego, pomnażał się.
Dz 9,31. Tym wierszem biblijnym rozpoczęła się służba Duszpasterstwa Godzin
Biblijnych w roku 2003.

Przygotowanie do godzin biblijnych

Duszpasterstwo Godzin Biblijnych organizowało i prowadziło także przygotowania do
godzin biblijnych. Przygotowania odbywały
się dwa razy w miesiącu (pierwsza i trzecia
sobota) w Centrum Misji i Ewangelizacji
w Dzięgielowie. Spotkania te mają charakter
otwarty. Omawiane są na nich tematy godzin biblijnych na najbliższe dwa tygodnie.
Harmonogram tych spotkań zawsze opracowywany jest z wyprzedzeniem sześciu miesięcy. Wykłady Słowa Bożego na tych przygotowaniach prowadzą wyznaczeni bracia
ewangeliści i księża.

Godziny Biblijne

Tak, jak w latach minionych, duszpasterstwo zajmowało się głównie godzinami biblijnymi. Tematyka godzin biblijnych obejmowała Dzieje Apostolskie od rozdziału 9
do 17. W tym fragmencie księgi obserwowaliśmy, jak Kościół budował się, zdobywając
coraz większy obszar Judei, Galilei i
Samarii, a w dalszej kolejności przez podróże apostoła Pawła również Azji, aż dotarł do
Europy- Macedonii. Byliśmy świadkami,
jak Duch Święty został wylany na pogan
i jak powstawały zbory chrześcijańskie
w Azji, Macedonii i Grecji.

Domowe grupy biblijne

Ludzie, którzy chcą studiować Słowo Boże
spotykali się także na domowych grupach
biblijnych. Grupy takie spotykają się raz
w tygodniu w domach prywatnych lub w salach parafialnych. Tematy spotkań przygotowują sami uczestnicy. Kilka takich grup
spotykało się w Cieszynie, Drogomyślu,
Goleszowie, Ustroniu, Wiśle Centrum,
Wiśle Czarnem i Wiśle Malince.
Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna, która interesowała się grupami
biblijnymi, widzi konieczność wspierania
tych grup, pomocy w doborze tematyki i organizowania nowych grup. Celem jest, aby
jak najwięcej ludzi studiowało Słowo Boże
i chciało żyć według tego Słowa.
Grupy biblijne liczą od 5-20 osób.
Niektóre grupy biblijne organizowały otwarte, uroczyste spotkania na zakończenie roku.
W takich spotkaniach brało udział od 50 do
80 osób.

W parafiach, gdzie godziny biblijne odbywają się co tydzień, rozważane Słowo Boże
oparte także było na innych księgach
Nowego Testamentu.
Służba godzin biblijnych prowadzona była
w następujących parafiach i w wyznaczonych punktach diecezji cieszyńskiej i katowickiej: Bażanowice-Żydów, Bąków,
Cieszyn, Cisownica, Dębowiec, Drogomyśl,
Goleszów, Leszna-Górna, Koniaków,
Krostoszów, Pszczyna, Salmopol, Ustroń,
Ustroń Polana, Wisła Centrum, Wisła
Czarne, Wisła Jarzębata, Wisła Kamienny,
Wisła Malinka, Wisła Mrósków, Wisła
Skolnity. Godziny biblijne prowadzili ewangeliści, miejscowi księża oraz Zespół
Misyjny z Wisły.
W prowadzenie godzin biblijnych zaangażowanych było 40 ewangelistów. Frekwencja
wynosiła od 5-40 osób.

Dni Skupienia

Tradycyjnie już duszpasterstwo organizowało otwarte dni skupienia.
W 2003 roku takie dni odbyły się 29-30
marca – Wiosenne Dni Skupienia i 29-30
listopada – Jesienne Dni Skupienia.
Spotkania te odbywały się w Centrum Misji
i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
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Każde dni skupienia zakończone zostały
Spowiedzią i Komunią Świętą.
W dniach skupienia brało udział 80-100
osób.

Temat wiosennych dni to: Biblijni bohaterowie wiary.
Wiersz przewodni:
Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego
nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo Hbr 77,7-2.
Tematy poszczególnych wykładów:
l. Bohater wiary – Noe
2. Bohater wiary – Abraham
3. Bohater wiary – Józef
4. Bohater wiary – Mojżesz
5. Bohater wiary – Eliasz
5. Bohater wiary – Izajasz
6. Bohater wiary – Maria
7. Bohater wiary – Piotr

Odwiedziny chorych i samotnych

Tradycyjnie też bracia ewangeliści i inni
uczestnicy godzin biblijnych zajmowali się
odwiedzinami chorych w domu lub w szpitalu oraz osób samotnych. Takie odwiedziny
połączone były z rozważaniem Słowa
Bożego i modlitwą.

Zespół Misyjny

W ramach działalności Duszpasterstwa
Godzin Biblijnych służył też Zespół
Misyjny z Wisły.
W skład tego Zespołu wchodzi orkiestra
dęta i chór. Służył on na godzinach biblijnych, w czasie ewangelizacji parafialnych
i innych uroczystościach misyjnych i parafialnych.

Tematem Jesiennych Dni Skupienia był
Duch Święty.
Wiersz przewodni:
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie
dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż
bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego
tym, którzy go proszą Łk 77,31.
Tematy poszczególnych wykładów:
l. Duch Święty w Starym Testamencie
2. Duch Święty jako osoba w Trójcy Świętej
3. Narodzenie z Ducha
4. Chrzest w Duchu Świętym
5. Jezus i Duch Święty
6. Dary Ducha Świętego
7. Zapieczętowanie Duchem Świętym
Wykłady w czasie dni skupienia prowadzili
księża i bracia ewangeliści.

Rada Braci

Spotkania Rady Braci odbywały się raz
w miesiącu. Omawiano na nich działalność
duszpasterstwa. Rada ta przygotowywała
plany godzin biblijnych, organizowała dni
skupienia oraz przygotowywała tematy do
każdej prowadzonej przez duszpasterstwo
służby.
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Duszpasterstwo wśród Dzieci
W ostatnim dniu konferencji, 11 studentów
otrzymało dyplomy ukończenia trzyletniego
programu szkolenia. Wszyscy z nich bardzo
aktywnie uczestniczą już w wielu akcjach
Duszpasterstwa wśród Dzieci oraz we własnych parafiach.
Wielką radością był dla nas udział 15 osób
z Diecezji Mazurskiej, które kiedyś przyjeżdżały na obozy letnie „Daj dzieciom nadzieję”. Cieszymy się, że w przyszłości będą one
w szeregach nauczycieli Szkółek Niedzielnych na Mazurach oraz że pomogą nam
w prowadzeniu akcji wakacyjnych w swoich
parafiach.

Szkolenie Nauczycieli Szkółek Niedzielnych

Nasi nauczyciele nie muszą wiedzieć
wszystkiego, kiedy rozpoczynają pracę
w Szkółce Niedzielnej, lecz naszą modlitwą
jest to, aby stali się nauczycielami z pasją,
chętni do wpływania na innych poprzez
zmieniające życie Słowo Boże. Zachęcamy
ich także do tego, aby nigdy nie przestali się
uczyć.
Nasze szkolenia są priorytetem całej naszej
służby i dlatego wymagają wiele czasu
i przygotowań, zarówno dwutygodniowe
szkolenia, zimowa konferencja, jak i konferencje regionalne.

Konferencje Regionalne

Konferencje Regionalne, ponieważ są mniej
liczne, pozwalają na bardziej indywidualną
pracę lub pracę w małych grupach. Ich zadaniem jest przede wszystkim realizowanie
tematów związanych z potrzebami danego
regionu, zapoznawanie nauczycieli z nowymi pomysłami do prowadzenia nabożeństw
dla dzieci oraz duchowe wsparcie. To ponad
3500 przejechanych kilometrów oraz kontakt z około 300 nauczycielami.
Jastrzębie – 15.03, Karpacz – 21-23.03,
Mrągowo 30.05-1.06, Łódź, Kalisz i Turek –
24-26.10, Szczecin – 8-12.11.

Szkoła Biblijna

Zajęcia w Szkole Biblijnej, które odbywały
się w styczniu, to 25 godzin i podstawowe
tematy, takie jak: Biblijne podstawy pracy
z dziećmi, Zasady nauczania oraz Budowa
lekcji biblijnej. Jako zaliczenie przedmiotu
studenci przygotowali konspekt zadanej im
lekcji z właściwie dobranym wstępem,
prawdą centralną, zastosowaniem i wierszem przewodnim. Resztę zajęć, przeważnie
w czasie wolnym, wykorzystano na przygotowanie programu rekolekcji wielkanocnych,
które były prowadzone przez studentów razem z DwD.

Konferencja Adwentowa Jawornik –
29 listopada

Zimowa Konferencja dla Nauczycieli Szkółek Niedzielnych – 1-6 lutego

Tematy: „Jak można inwestować duchowo
w siebie i w swoją służbę i być entuzjastą
nabożeństw dla dzieci?”, „Szaro... skąd
czerpać radość?”, „Wielkie posłannictwo –
– pomysły do nauczania dzieci o misji.”,
„Zbawieni pod presją czy dzięki Bożej
mocy?” (Niebezpieczne błędy popełniane
podczas ewangelizowania i rozmowy duszpasterskiej), „Wielkie prawdy biblijne związane z przyjściem Zbawiciela na świat”
(Metody nauczania tych prawd i metody
wspomagające opowiadanie historii świątecznej), „Jak przygotować i prowadzić
świąteczne programy dla dzieci?”, „Pomysły
do pracy z dzieckiem przedszkolnym”.

Konferencja zgromadziła ponad stu nauczycieli, tych, którzy regularnie uczestniczą
w trzyletnim programie oraz tych, którzy
już ukończyli szkolenie, ale byli zainteresowani nowymi pomysłami, społecznością
z innymi oraz inwestowaniem w siebie.
Codziennie na szkolenie dojeżdżali także
nauczyciele z Diecezji Cieszyńskiej, którzy
wybrali z całego programu najbardziej interesujące ich wykłady. Blok dopołudniowy
przeznaczony był na wykłady biblijne, natomiast popołudniowy na warsztaty.
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2005 oraz Konferencji Europejskiej w 2006
roku, także w Polsce.

Szkolenie Nauczycieli – 8-20 sierpnia

Szkolenie w lecie to wspólne wykłady dopołudniowe oraz popołudniowa praca w trzech
grupach zaawansowania.
Wykłady dopołudniowe prowadzone były
także przez zaproszonych gości: Harold
Schmid z USA – List do Rzymian, Sid
Teske z USA – „Bóg chce, abyśmy mieli
poczucie humoru” – Clowning, ks. Tim
Hinrichs – Księga Daniela.
Tematy: „Co to znaczy być dobrym nauczycielem? Jak być wartościową osobą?
(na podst. Prz 31,10-31), Janina Gazda;
Zajęcia popołudniowe: Misja Pokoleń
– „Flanelograf w nauczaniu Biblii”,
„Nauczyciel to ten, który sam się uczy – metoda studiowania Biblii”, „Gry i zabawy”,
„Sztuka zadawania pytań”;
Halina Przeczek z Czech – „Wprowadzenie
do technik lalkarskich”,
Sylwia Pszczółka, Beata Szłapa, Janina
Gazda – „Nauczanie lekcji biblijnej” (3 stopnie)
„Studium Mt 18,1-14”, „Nauczanie pieśni
i wierszy biblijnych”
3 stopień – pisanie pracy dyplomowej
1-2 stopień – pisemny egzamin z programu
szkolenia
W czasie szkolenia odbywały się równocześnie warsztaty clowning’u, w których
uczestniczyło 8 osób, a prowadzone były
przez Sida Teske. W ostatnim dniu grupa ta
zaprezentowała bardzo atrakcyjny program,
który został także przedstawiony na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie.
Grupa klaunów wystapiła także na pikniku
parafialnym w Dzięgielowie i Skoczowie.

Materiały dla nauczycieli przygotowane
przez DwD w 2003 roku:
- program rekolekcji wielkanocnych,
„Z Jezusem Chrystusem w modlitwie”,
- program wakacyjny: „Morskie przygody
z kapitanem JC”
- program na Boże Narodzenie.

Prezentacja pracy Duszpasterstwa wśród
Dzieci zagranicą

W kwietniu i maju 2003 prezentowano pracę
w Londynie i Bristolu (Anglia) oraz w Minnesocie i Iowa w USA. Były to spotkania
z osobami wspierającymi finansowo nasze
akcje oraz z nauczycielami, rodzicami, studentami Szkół Biblijnych. Nasze foldery
o pracy duszpasterstwa oraz prezentacje na
CD bardzo się podobały i przyniosły dosyć
spore wsparcie na akcję „Daj dzieciom nadzieję”. W czerwcu kierownik DwD (Janina
Gazda) zaproszony był do zaprezentowania
pracy na konferencji w Norwegii, gdzie został także oficjalnie wprowadzony z ramienia ELSA w urząd dyrektora do spraw edukacji w Europie Centralnej.
W październiku prezentował pracę w Oregonie (USA) w tamtejszych kościołach oraz
prowadził wykłady i warsztaty na
Konferencji dla Kobiet w Bend.
W rezultacie tej promocji udało się zorganizować dwa zespoły po 10 osób do prowadzenia obozów językowych w lecie 2004
roku w Polsce.

Musical „Puzzle”

ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Szkółek
Niedzielnych)

Był wystawiany w czasie wielu spotkań
z okazji Dnia Dziecka w szkołach i w parafiach na terenie całej Polski oraz w trakcie
spotkania świątecznego w Trzyńcu
(Czechy).

Nasze duszpasterstwo jest odpowiedzialne
za pomoc liderom pracy wśród dzieci
w Centralnej Europie z ramienia ELSA.
W maju odbyła się Europejska Konferencja
ELSA na Łotwie. Prezentowano tam nasz
program szkolenia oraz dzielono się wieloma pomysłami do pracy z dziećmi. DwD
zostało poproszone o zorganizowanie
Europejskich Warsztatów w Polsce w roku

Rekolekcje Wielkanocne

Około dwa tysiące dzieci uczestniczyło
w programie „Z Jezusem Chrystusem
w modlitwie”. Z pomocą studentów Szkoły
Biblijnej CME oraz wolontariuszy prowa-
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dziliśmy spotkania w Jaworzu, Jasienicy,
Tychach, Świętochłowicach, Mikołowie,
Karpaczu, Orzeszu, Wiśle Czarnym,
Ustroniu Polanie. Przygotowaliśmy także
wielu wolontariuszy do prowadzenia rekolekcji w swoich parafiach.

śnikami, jak i gośćmi z zagranicy. Obóz
dzienny w Skoczowie był wielkim wydarzeniem dla parafii, szczególnie jego zakończenie, które odbyło się w czasie nabożeństwa
w niedzielę. Dzieci prezentowały swoje
umiejętności, recytując wiersze biblijne po
angielsku, śpiewając pieśni oraz grając na
dzwonkach. Przed kościołem rodzice i parafianie mogli podziwiać prace plastyczne
wykonane w trakcie obozu oraz spotkać się
z gośćmi z USA. Wszystkie trzy grupy
z USA przeszły przez kurs orientacyjny,
który miał za zadanie promowanie polskiej
kultury, sytuacji naszego Kościoła w Polsce
oraz wizji pracy Duszpasterstwa wśród
Dzieci.

Ewangelizacja w Dzięgielowie

Lato rozpoczyna się jak zawsze Tygodniem
Ewangelizacyjnym dla dzieci w Dzięgielowie. Przez cały tydzień, pod dwoma namiotami, o przepięknym morskim wystroju,
gromadziło się od 500-600 dzieci, a w kaplicy ponad 100 nastolatków. Temat wakacyjny to „Morskie przygody z kapitanem
JC”. Na bazie regulaminu żeglarskiego staraliśmy się nauczyć dzieci „podróżowania
do nieba z kapitanem Jezusem Chrystusem”.
Znalazły się tam takie tematy: „Dlaczego
mamy szanować przełożonych?”, „Uważać
na to, co mówimy”, „Dbać o swoje ciało,
które jest świątynią”, „Umieć przebaczać
i budować dobre relacje z innymi 'żeglarzami'” oraz „Oczekiwać wspaniałych rzeczy
w przyszłości, które obiecał nam Pan Jezus”.
Oprócz lekcji przygotowanych przez młodych nauczycieli, dzieci uczyły się nowych
pieśni, wierszy biblijnych i wykonały wiele
ciekawych i użytecznych prac plastycznych.
Wszystkie zajęcia przedpołudniowe i popołudniowe prowadzone były przez ponad 100
wolontariuszy. Była to dla nich okazja do
sprawdzenia swoich umiejętności i tego,
czego nauczyli się na szkoleniu. Ci zaś, którzy przyłączyli się do pracy po raz pierwszy,
zostali zachęceni do wzięcia udziału
w szkoleniach.

Akcja „Daj dzieciom nadzieję”

Jak co roku, zorganizowaliśmy obóz dla
dzieci z biednych rodzin. Tym razem były to
dzieci z Wielkopolski, a obóz zorganizowaliśmy w Dzięgielowie. Przyjechało 68 dzieci, a obóz prowadziło 17 nauczycieli. Jak co
roku liczyłyśmy na całkowite wsparcie finansowe przez ludzi dobrej woli, wierząc, że
Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę. I tak
się stało! W czerwcu zespół naszych wolontariuszy prowadził obóz w Sorkwitach dla
dzieci mazurskich, także korzystając z funduszy tej akcji. We wrześniu, na Mazurach,
przez tydzień odwiedziliśmy wszystkie
dzieci z poprzednich obozów, wyposażając
je w materiały potrzebne do szkoły.
W grudniu, znowu na Mazurach, odwiedziliśmy wszystkie rodziny dzieci, które są
z nami związane, dzieląc się paczkami świątecznymi oraz bardzo potrzebnymi ubraniami, które zostały nam przysłane z Anglii.

Obozy Językowe – „Rainbow Harvest
Camps”

Biuro DwD

Do naszego biura przychodzi wielu nauczycieli i rodziców, wypożyczając chrześcijańskie kasety wideo oraz inne materiały, jak
np.: historie misyjne, lekcje flanelografu,
mapety, stroje do clowningu oraz inne pomocnicze materiały. Regularnie utrzymujemy korespondencję ze wszystkimi nauczycielami oraz dziećmi, które przyjeżdżają na
nasze obozy. Wielu wolontariuszy pomagało
nam w przygotowaniu programów oraz różnych imprez organizowanych w parafiach.

Obozy te cieszą się coraz większą popularnością, dlatego oprócz dwóch obozów stacjonarnych w Wiśle Jaworniku, zorganizowaliśmy także jeden eksperymentalny –
– dzienny w Skoczowie. Razem wzięło
w nich udział około 190 dzieci i 35 polskich
nauczycieli i 25 nauczycieli z USA
(Chicago, Detroit, Oregon). Dzieci w czasie
obozu bardzo dużo się nauczyły, zawarły
wiele przyjaźni, zarówno ze swoimi rówie-
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Duszpasterstwo wśród Kobiet
W roku 2003 służbie tego duszpasterstwa
towarzyszył wiersz biblijny zachęcajacy do
modlitwy: Bez przestanku się módlcie
(1 Tes 5,17) oraz pytanie: Czy obchodzi nas,
że świat idzie na zagładę? I jak w poprzednich latach, nowy rok rozpoczęto spotkaniem modlitewnym (11 stycznia w kaplicy
CME w Dzięgielowie). Prosiłyśmy o błogosławieństwo dla każdej osoby zaangażowanej w służbę wśród kobiet. Gościem specjalnym spotkania była Sandra Hall z USA
(tłum. Ela Cieślar), która przedstawiła życie
modlitewne Jezusa. Basia Szczuka prowadziła śpiew uwielbiający (ok. 25 osób).

Chrystus? Całość zakończono modlitwami
dziękczynnymi (ponad 200 osób).
Jesienne Ogólnopolskie Spotkanie dla
Kobiet odbyło się 21-22 listopada, a jego
temat brzmiał: Poznać drogę życia. Tekst
biblijny, który był mottem tego spotkania
zaczerpnięty był z Hbr 13,6a: Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Wykładowcą
była Doris Schulte, Kanadyjka, mieszkająca
i prowadząca służbę wśród kobiet w Niemczech. Poprowadziła wykłady na temat:
Życie nie jest w porządku – jak radzić sobie
z niesprawiedliwością?; Strach przed jutrem
– jak z nim walczyć?; Czy wierzymy w to,
o co się modlimy? Koncert psalmów w języku hebrajskim wykonała Alina WiencekWeiss, a wspólny śpiew poprowadziła Ewa
Sztwiertnia (ok. 250 osób). Nabożeństwo
i studium biblijne na temat biblijnej drogi
życia (Paulina Szczeponek) ugruntowało
uczestniczki spotkania i zachęciło je do bezgranicznej ufności Panu Życia i Śmierci.

Wszystkie następne spotkania zachęcały do
kroczenia drogą wiary, do wzrastania w poznawaniu Pana Boga, Jezusa Chrystusa
i otwieraniu się na głos Ducha Świętego,
Pocieszyciela i Nauczyciela przekonującego
o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Każda
uczestniczka mogła też skonfrontować swoje
życie chrześcijańskie z poleceniem Jezusa
rozsyłającego swoich wyznawców: Idąc na
cały świat głoście ewangelię wszelkiemu
stworzeniu.

Kwartalne spotkania

Kwartalne spotkania kobiet diecezji cieszyńskiej odbywały się w kaplicy Centrum Misji
i Ewangelizacji: 7 czerwca na temat życia
w pełni Ducha Świętego, wykład poprowadził ks. Timothy Hinrichs (ok. 30 osób); 30
sierpnia na temat bycia chrześcijaninem we
współczesnym świecie, wykład poprowadziła Anna Wieja (ok. 30 osób); 6 grudnia rozważaniem adwentowym podzieliła się
Renata Hinrichs, a wykład na temat życia
Bożych kobiet, które może być zachęceniem
do służby Bogu i ludziom, przedstawiła
Aniela Szarek.

Ogólnopolskie spotkania

Dwa duże spotkania miały miejsce w Jaworniku, na przełomie lutego i marca. 28 lutego
– 2 marca odbyły się Ogólnopolskie Dni
Skupienia na temat: Czy trudno być chrześcijaninem we współczesnym świecie?
w oparciu o tekst biblijny: Jezus Chrystus
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki
(Hbr 13,8). Wykłady wygłosili: Andrzej
Hławiczka z Gliwic, Lucyna Kajfosz ze
Świdnicy, Barbara Szczuka z Orzesza oraz
ks. Timothy Hinrichs. Śpiew uwielbiający
prowadziła pani pastorowa Ewa Sztwiertnia
wraz ze swoimi dziećmi: Anią i Przemkiem.
Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością
ks. biskup Janusz Jagucki wraz ze swoim
bratem, ks. biskupem Walterem Jaguckim
z Anglii. Na społecznościach wieczornych
dzielono się osobistymi refleksjami i świadectwami na temat: Kim dla mnie jest Jezus

Seminaria

W czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego
w Dzięgielowie kobiety przygotowały 6 seminariów, których uczestnikami były nie
tylko kobiety: Mieć czy być – chrześcijanin
a dobra materialne; Być mamą w złych czasach (Kornelia Kłapa); Dziewczęce i kobiece
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marzenia (Laura Hash); Proces przebaczania
w relacjach z ważnymi osobami w naszym
życiu (Katarzyna Rojewska); Modlitwa
w domu i kościele (Aleksandra BłahutKowalczyk).

ewangelickim w Żorach miała miejsce ekumeniczna modlitwa przygotowana przez
chrześcijanki z Libanu na temat: Duchu
Święty, napełnij nas. Ks. Tadeusz Makula
przywitał zebranych i rozpoczął modlitwą.
Kazanie wygłosiła teolog Renata Makula,
a śpiew poprowadziła Monika Gomułka.
Liturgię czytały przedstawicielki różnych
wyznań. Agape w sali parafialnej połączone
z dyskusją zakończyło spotkanie. Każda
z obecnych osób otrzymała na pamiątkę
szklankę z ręcznie wykonanym symbolem
Ducha Świętego – krzakiem gorejącym i napisem SDM 2003 (ok. 50 osób).

Na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie dwa seminaria w ramach duszpasterstwa przeprowadziła Zofia Wojtas na temat:
Nagłe osamotnienie i co dalej? oraz Czy
kobieta jest potrzebna w Kościele?

Weekendowe spotkania

Weekendowe spotkania dla samotnych i osamotnionych cieszą się sporym zainteresowaniem. Na wiosnę, 16-18 maja, odbyło się
w Domu Wypoczynkowym „Betania”
w Wapienicy spotkanie pod hasłem z J 6,
68b: Panie do kogo pójdziemy? Sobotnie
spotkanie prowadziła Alicja Martynek,
a rozmyślanie biblijne Zofia Wojtas i Henryka Szarzec (16 osób).
Jesienią, 3-5 października, gościła nas
„Księżówka” w Wiśle. Tematem do rozważań był tekst biblijny przeznaczony przez
kościół na hasło roku 2003: Człowiek patrzy
na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy
na serce (1 Sm 16,7). Biblijne widzenie
i znaczenie serca ludzkiego omówiła Lila
Radwańska, a rozmyślania wieczorne i poranne miały: Henryka Szarzec i Paulina
Szczeponek (15 osób).

Ważnym wydarzeniem dla współpracowniczek duszpasterstwa w roku 2003 był czerwcowy wyjazd na Zaolzie w celu poznania
Śląskiej Diakonii. Zobaczyłyśmy ośrodki
znajdujące się w Żukowie Górnym (warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych
umysłowo), w Karwinie dla niemowląt z porażeniem mózgowym, a w okolicach
Karwiny dla kobiet samotnie wychowujących dzieci. W tym też mieście istnieje poradnia dla osób mających problemy rodzinne i tam zapoznano nas z ideą i metodami
poradnictwa stosowanymi przez nich (8
osób).
W ciągu całego roku przeprowadzono wiele
rozmów duszpasterskich, służono pomocą
i wsparciem osobom znajdującym się
w trudnych sytuacjach życiowych, ale
przede wszystkim wskazywano na Jezusa
Chrystusa – sprawcę i dokończyciela wiary.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
do służby Duszpasterstwa wśród Kobiet.

Światowa Modlitwa Kobiet

Tak, jak co roku, w pierwszy piątek marca,
Duszpasterstwo wśród Kobiet włączyło się
do Światowej Modlitwy Kobiet i w kościele
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Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
wiać o osobistych problemach. Jest też zawsze czas na wspólną modlitwę i na podzielenie się swoimi troskami, problemami, ale
też planami, nadziejami, radościami.
Zarówno spotkania parafialne, jak i grupy
domowe stwarzają dobrą sposobność
„ogrzania się” we wspólnocie wierzących
i rozwijania serdecznych więzi przyjaźni.
Pozostajemy w kontakcie z grupami małżeństw z Bielska-Białej, Cieszyna,
Dzięgielowa, Goleszowa, Ustronia,
Skoczowa, Wisły i planujemy zorganizowanie konferencji dla małżeństw prowadzących grupy domowe i parafialne, by stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, by
wzajemnie się zachęcać i wspierać.

Spotkania kwartalne

Już od siedmiu lat spotykamy się regularnie,
cztery razy w roku, w Wiśle Jaworniku lub
w Dzięgielowie, by w gronie kilkudziesięciu
małżeństw dzielić się doświadczeniami,
wysłuchać wykładów, rozmawiać o problemach rodzinnych. Wiele mówimy o relacji
małżeńskiej, o potrzebie troszczenia się
o intymną, emocjonalną i duchową jedność
partnerów. Często omawiamy tematy związane z wychowywaniem dzieci. Ostatnio
dyskutowaliśmy np. jak przekazywać dzieciom wiarę, jak prowadzić je do Chrystusa
na wszystkich etapach rozwoju, począwszy
od pierwszych miesięcy życia aż po dorosłość.
Największym zainteresowaniem cieszyło się
w tym roku spotkanie jesienne, w czasie
którego doświadczeni doradcy Spencer
i Corky Downs z USA mówili o tym, jak
odbudowywać nadwątlone relacje małżeńskie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150
osób, w wieczornej części spotkania przeprowadzono indywidualne rozmowy z małżeństwami potrzebującymi porady, pomocy.
Szczególny charakter mają spotkania grudniowe, „świąteczne”, odbywające się zawsze w ostatnią sobotę przed Bożym
Narodzeniem. Słuchamy wykładu o tematyce biblijnej, przystępujemy do Stołu
Pańskiego, a spotkanie kończy się uroczystą
kolacją i wieczorem kolęd.

Działalność charytatywna

W ciągu roku dzięki funduszom gromadzonym na koncie „Rodzina rodzinie”, udzielaliśmy regularnej pomocy finansowej czterem rodzinom, znajdującym się w skrajnie
trudnej sytuacji materialnej. W formie comiesięcznych dotacji przekazaliśmy tym
rodzinom łącznie 9600 zł. Poza tym udzielaliśmy także pomocy w sytuacjach losowych,
takich jak wypadek samochodowy, nagłe
pogorszenie się stanu zdrowia, niespodziewana utrata pracy, czy konieczność naprawy
zepsutego pieca. Pokryliśmy także koszty
pobytu 27 osób na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Łącznie te dodatkowe
wypłaty wyniosły 6 100 zł. Przekazaliśmy też
kwotę 1 000 zł. grupie małżeństw z Dzięgielowa na potrzeby obozu wypoczynkowego dla
dzieci z Bieszczad. W grudniu na świątecznym spotkaniu kwartalnym zebraliśmy ofiarę
w wysokości 2 110 zł. Kwotę tę przekazaliśmy
w okresie świątecznym ośmiu rodzinom potrzebującym wsparcia.
Obecnie środki na konto „Rodzina rodzinie”
wpłaca regularnie 25 małżeństw. Dzięki
temu, że w roku 2003 wpłynęło na to konto
20 940 zł., będziemy w stanie w 2004 roku

Spotkania parafialne i grupy domowe

W lutym i marcu wzięliśmy udział w parafialnych spotkaniach dla małżeństw w Skoczowie i Bielsku-Białej. Byliśmy tam zaproszeni by przedstawić temat: „Intymność
emocjonalna i seksualna w małżeństwie”.
Nie zabrakło też czasu na dyskusję, rozmowy, śpiew, modlitwę . Zauważyliśmy, że
w trakcie takich spotkań, w gronie kilku czy
kilkunastu małżeństw, łatwiej jest poruszać
trudniejsze tematy, łatwiej szczerze rozma-
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wspierać comiesięczną dotacją jeszcze jedną, piątą rodzinę (matkę wychowującą piątkę dzieci). Jest jeszcze kilka rodzin, które
chcielibyśmy wspierać. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję
pomocy charytatywnej do kontaktu z Duszpasterstwem wśród Małżeństw. Nad prawidłowym funkcjonowaniem konta „Rodzina
rodzinie” czuwa komitet w składzie: Piotr
Chmiel, Elżbieta i Marek Cieślarowie, Jan
Macura, Kurt Prochaczek.

Widzimy wielką potrzebę rozwoju działań
z zakresu poradnictwa. Konieczne wydaje
się nam utworzenie sieci doradców, by małżonkowie mogli zgłaszać się po poradę
wcześniej, zanim problemy narosną tak, że
trudno o porozumienie i pojednanie.
Chcemy także rozwinąć poradnictwo przedmałżeńskie, tak by pary narzeczeńskie mogły dobrze się przygotować do wejścia na
wspólną drogę.
Planujemy rozpoczęcie szkoleń z zakresu
poradnictwa rodzinnego w listopadzie 2004
roku. Tematem pierwszej sesji będzie udzielanie porad osobom w sytuacjach traumatycznych. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt.

Poradnictwo rodzinne

W roku 2003 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów, w większości z małżeństwami
zagrożonymi rozwodem. Obecnie, w sposób
regularny, udzielamy porad dwóm rodzinom
i parze narzeczonych (profilaktyka najlepsza!)

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk
Jako Duszpasterstwo wśród Małżeństw stawiamy sobie dwa cele:
1. Docieranie do ludzi z Dobrą Nowiną
o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, gdyż
jest to centralna prawda, dzięki której
ludzkie życie może być zmienione.
2. Pomaganie młodym, narzeczonym, samotnym i małżeństwom poprzez profilaktykę, czyli spotkania i wykłady, a także
przez prowadzenie Biura Poradnictwa.

19 stycznia gościliśmy na spotkaniu w Tychach Sandrę i Freda Hallów. Fred przybliżył nam główne przesłanie listu do
Rzymian. Skoncentrował się na wytłumaczeniu czym jest „posłuszeństwo wiary”.
23 lutego to wyzwanie – kwartalne spotkania dla małżeństw w Pszczynie. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o „Zrozumieniu
w małżeństwie”. Jesteśmy wdzięczni Bogu,
bo na tym pierwszym spotkaniu było ponad
20 osób.

Opracowujemy kolejny cykl studiów biblijnych, potrzebnych do Korespondencyjnego
Kursu Biblijnego, na który zgłaszają się
wciąż nowi uczestnicy. Bardzo nas to cieszy,
bo tą drogą także możemy pomagać ponad
100 osobom.

2 marca odbyło się spotkanie w Tychach
z misjonarką Elke Meier z Misji Wycliffe’a.
Znów mogliśmy przekonać się o tym, że Pan
Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem. To było bardzo kolorowe spotkanie,
zwłaszcza, że mieliśmy możliwość zapoznania się z narodowymi strojami Indian mieszkających wysoko w Andach.

Kontynuujemy spotkania biblijne w Tychach, Mikołowie i Bytomiu. Bardzo cieszą
nas comiesięczne spotkania dla grupki małżeństw w Bielsku-Białej.
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maja obsługiwaliśmy projekcję w kinie
w Tychach, a 14 i 21 w Mikołowie.

Od 18 do 22 marca organizowaliśmy ewangelizację satelitarną ProChrist w tyskiej parafii.
Frekwencja wynosiła średnio 33 osoby
dziennie. Uczestnicy dziękowali za ten czas,
który wnosił nową motywację w ich codzienność.

W pierwszym dniu czerwca odbyło się kolejne kwartalne spotkanie dla małżeństw
w Gliwicach. Tym razem po raz pierwszy
sami odważyliśmy się je poprowadzić.
Zagadnieniem był stale udoskonalany temat
„Czy zrozumienie w małżeństwie jest możliwe?”. Z dziećmi było nas ponad 45 osób.
Wszyscy podzielali opinię, że nie był to
zmarnowany czas.

27-30 marca byliśmy na konferencji szkoleniowo-modlitewnej na Węgrzech. Oprócz
wspaniałych wykładów, był to cudowny
czas duchowego wzrostu i nawiązywania
relacji z wielonarodowościowymi uczestnikami tego wyjazdu.

Ciekawym przeżyciem było dla nas zaproszenie do Republiki Czeskiej (5.06) na Zjazd
Seniorów, gdzie jako cała rodzina śpiewaliśmy pieśni, a potem mieliśmy wykład na
temat życia Jakuba i Józefa i ich wiary. Było
to pierwsze zaproszenie z zagranicy.

7-9 kwietnia był czasem wytężonej nauki
w Szkole Poradnictwa Rodzinnego. Tym
razem sesja odbyła się w Warszawie.
Mogliśmy w bardzo praktyczny sposób
przekonać się, jak ważne jest poradnictwo
rodzinne.

Od 24 czerwca byliśmy na tygodniu przygotowawczym, a później od 29 czerwca na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie,
gdzie byliśmy zaangażowani w namiocie informacyjnym Centrum Misji i Ewangelizacji,
a także w punkcie poradnictwa. Byliśmy także grupowymi dla ok. 40 osób zakwaterowanych w przedszkolu. To było bardzo ciekawe
doświadczenie – rodzice i dzieci z różnych
stron naszego kraju, dzielący się wrażeniami
z przeżytego dnia na wykładach, seminariach
i oczywiście zajęciach dla dzieci. Kiedy jednak kończył się ten szczególny dla wielu tydzień, zaczęły pojawiać się obawy o codzienność, o to, co po powrocie. Cała grupa jednak
wskazywała na wszechmoc, wielkość i miłość
naszego Boga. Modliliśmy się także wszyscy,
aby Ten realny Bóg był także realnym i bliskim w miejscach, z których przylechali
uczestnicy TE.

26 kwietnia w ramach duszpastertswa prowadziliśmy seminarium na temat przebaczenia, na konferencji modlitewnej w Istebnej.
Raz w miesiącu spotykamy się z grupą domową z Tychów. Ludzie ci (średnia wieku
65 lat) cieszą się na każde spotkanie i dzielą
się także swoimi doświadczeniami w życiu
z Jezusem.
Grupa ta także zmobilizowała nas do zorganizowania pięciodniowego wyjazdu do
Śmiłowic w Republice Czeskiej.
Prowadziliśmy tam wykłady o 4 królach ze
Starego Testamentu oraz poranne rozważania. Wieczorami śpiewaliśmy pieśni, rozmawialiśmy o wysłuchanych modlitwach. Dla
wielu uczestników wyjazdu, którzy nie biorą udziału w grupach domowych, było to
zachęcenie do osobistej relacji z Panem
Bogiem.

W dniach 20-27 lipca prowadziliśmy
„Wczasy z Biblią” w Karpaczu. W tym roku
wzięły w nich udział 43 osoby.

11 maja mieliśmy też okazję podzielić się
naszym tematem o zrozumieniu w małżeństwie na kwartalnym spotkaniu dla małżeństw w Bielsku-Białej .

W dniach 28-31 lipca prowadziliśmy zajęcia
studium biblijnego na obozie misyjnym
„Filip” w Dzięgielowie.

Dość nieoczekiwanie zostaliśmy zaproszeni
do zaangażowania się w akcję z filmem
„Jezus” w Tychach i Mikołowie. 13 i 19

Dni Ewangelizacji w Gliwicach (1-3 sierpnia) – tam dzieliliśmy się dwoma tematami:
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praca kontrolna na temat profilaktyki w zapobieganiu rozwodom.

„Rodzina przymierza” i „Konflikty w małżeństwie – jak sobie z nimi radzić?". Oba
tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem u dorosłych uczestników tej imprezy.
Ludzie chętnie zabierali głos, wyrażali opinie i zadawali pytania.

Od 12 października gościliśmy ewangelistę
Urlicha Bomboscha, który dzielił się ewangelią w Tychach, Świętochłowicach i Bytomiu. Ludzie, którzy zdecydowali się przyjść
na te spotkania, zostali zachęceni do modlitwy o swoich księży, swoje zbory i rodziny.
Uczestnicy na nowo odkryli, jaką moc ma
modlitwa.

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie (1724 sierpnia) – powtórzyliśmy te same tematy co w Gliwicach. Tutaj słuchacze byli
chętni do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie rozwiązywania konfliktów. Było to bardzo ciekawe i dało nam
nowe spojrzenie na potrzebę poruszania
tego typu tematów nie tylko na spotkaniach
dla małżeństw. Byliśmy także odpowiedzialni za społeczności na kwaterach, gdzie
codzinnie spotykaliśmy się z ponad 40 osoba mi. Zdarzały się wieczory, w których do
późnej nocy rozmawialiśmy o wrażeniach
z kończącego się dnia i powziętych postanowieniach na przyszłość.

Od 19-22 października prowadziliśmy wyjazd dla seniorów z parafii w Tychach
w „Księżówce” w Wiśle. W trakcie wykładów omawialiśmy Księgę Daniela, a wieczorami oglądaliśmy filmy o tematyce
chrześcijańskiej i rozmawialiśmy o nich.
26 października prowadziliśmy kolejne kwartalne spotkanie dla małżeństw w Pszczynie
na temat: „Rodzina przymierza”.

Konferencja modlitewna w Mrągowie (3-7
września). W konferencji wzięło udział 10
osób z Łotwy, 9 z Białorusi, 2 z Czech
i około 30 osób z Polski. Głównymi wykładowcami byli Tim Hinrichs i Marek Cieślar.
Był to szczególny czas wyciszenia i skoncentrowania się na Bogu.

Końcówka października i początek listopada to głównie przygotowanie pomocy na
Mazury. Tak, jak i w ubiegłym roku, mogliśmy wraz z przyjaciółmi, przy dużym zaangażowaniu parafian z Tychów i Mikołowa,
zawieść pomoc dziesięciu rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji.

We wrześniu także prowadziliśmy spotkanie
dla małżeństw w Skoczowie na temat:
„Rodzina przymierza”. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność mówić do małżeństw
spotykających się w Skoczowie. Temat został przyjęty z wielką uwagą.

W listopadzie skończyliśmy pisać kolejną
lekcję do Korespondencyjnego Kursu
Biblijnego.
Zostaliśmy także po raz kolejny zaproszeni
do prowadzenia spotkania dla małżeństw
w Skoczowie. Tym razem zaproponowaliśmy temat: „Zrozumienie w małżeństwie”.
Uczestnicy mogli rozpoznać wiele różnic,
jakie istnieją między kobietą a mężczyzną,
zastanowić się nad nimi i podziękować
Stwórcy, że właśnie takimi nas stworzył.

21 września zorganizowaliśmy spotkanie dla
małżeństw w Gliwicach, które poprowadził
Marek Cieślar pt. „Szlachetne zdrowie”.
Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest dbanie
o duchowe zdrowie.
Ruszyły także po wakacyjnej przerwie spotkania w Mikołowie, Bytomiu i Tychach.
W środy i piątki przez cały rok dyżurujemy
w Biurze Poradnictwa w Tychach.

Trochę czasu zajęła nam także akcja charytatywna „Prezent pod choinkę” i jej koordynacja na terenie diecezji katowickiej.
30 listopada, to kolejne kwartalne spotkanie
dla małżeństw w Gliwicach. Tematem było:
„Przebaczenie”. Temat przygotowała i po-

Początek października to kolejna sesja
Szkoły Poradnictwa Rodzinnego i kolejna
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prowadziła Barbara Szczuka. Przypomniała
wszystkim, jak niedaleko jest od gniewu do
rozgoryczenia, jak brak przebaczenia może
doprowadzić do śmierci.

Od 31 grudnia do 3 stycznia zorganizowaliśmy wyjazd dla jedenastu rodzin do
Istebnej.

28 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne dla Tyszan. Rozważanie Słowa
przygotował ks. Paweł Szwedo.

Misyjne Duszpasterstwo Młodych
Rok 2003 w Misyjnym Duszpasterstwie
Młodych był wypełniony różnymi wydarzeniami, o których pragniemy krótko poinformować i prześledzić je wraz z upływem dni
w roku.

Razem około 180 osób.
Jak co roku odbyły się również wyjazdowe
rekolekcje pasyjne, prowadzone przez studentów Szkoły Biblijnej i ChAT oraz współpracowników MDM, tym razem w 10 parafiach w Polsce.

Styczeń i luty to dla młodych czas ferii po
skończonym semestrze szkolnym, a dla pracowników i współpracowników Misyjnego
Duszpasterstwa Młodych czas ostatnich
przygotowań i realizacji zimowych obozów.
W Wiśle Czarnem ponad 30 nastolatków
spędziło 8 dni ferii, korzystając z zimowej
pogody (jedyne dni dobrych warunków do
jazdy na nartach przypadły na nasz obóz).
Jak zawsze wczesne przedpołudnie i późne
popołudnie oraz wieczór były czasem zarezerwowanym na lekcje biblijne, śpiew, gry
i zabawy, a słoneczne południe na korzystanie z uroków gór.
W Dzięgielowie kontynuowano Kurs
Liderów Młodzieżowych, gdzie na zimowej
sesji pojawiło się kilkoro nowych uczestników.

I wreszcie ostatnia przerwa przed finiszowaniem w szkołach, czyli początek maja.
Ponad dwudziestu młodych ludzi spoza
Śląska Cieszyńskiego przygotowywało się
w Dzięgielowie do egzaminu konfirmacyjnego podczas obozu OK. Czasu starczyło
i na czytanie Biblii i na naukę, i na chodzenie po górach. Jezus często nauczał właśnie
podczas wędrówki ze swoimi uczniami.
Wakacje rozpoczęły się 21 czerwca i wtedy
też ruszyła machina wakacyjnych imprez.
Tradycyjnie zaczęła się od tygodnia przygotowawczego przed Tygodniem
Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, gdzie
kilkudziesięciu młodych ludzi pracuje fizycznie, budując całe „miasteczko” ewangelizacyjne. W tym czasie uczestnicy letniej
sesji Kursu Liderów Młodzieżowych przygotowywali wieczorne społeczności dla
„pracowników fizycznych”.
Tydzień Ewangelizacyjny tradycyjnie proponował odrębny trak dla młodzieży. Jest to
najliczniejsza grupa wiekowa wśród stałych
uczestników. Trak składał się z cyklu przedpołudniowych seminariów, podczas których
mówiono m.in. o zaangażowaniu, o tym, jak
mądrze rozmawiać z ludźmi o Bogu, o wy-

Pomysłem, który udało się zrealizować
w 2003 roku, były trzydniowe rekolekcje dla
konfirmantów. Kładą one nacisk na przygotowanie młodzieży do dnia konfirmacji i zachęcają do uczestnictwa w życiu parafii.
Zorganizowano je w ośrodku CME w Dzięgielowie w okresie pasyjnym. Brały w nich
udział grupy z Białej, Bielska, parafii
Cieszyn i jej filiałów, Drogomyśla,
Goleszowa, Istebnej i Świętochłowic.

17

Raport 2003
gardła, było wreszcie wieczorne zastanawianie się nad życiem i pobożnością. To wszystko pod czujnym okiem wolontariuszy odpowiedzialnych za program, zaopatrzenie, gotowanie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

trwałości w życiu z Bogiem, relacjach damsko-męskich, stworzeniu świata, uzależnieniu narkotykami, spotkaniu młodzieżowym
w praktyce. Drugim głównym elementem
programu skierowanego do młodzieży były
warsztaty – chór Gospel, fotograficzne,
gry na dzwonkach, języka migowego, choreograficzne, no i oczywiście dużo sportu
w wykonaniu siatkarzy, koszykarzy i piłkarzy.
Tradycyjnie już TE towarzyszył dziennik
„TE-press”, ukazujący się w nakładzie 600
egzemplarzy i niepodzielnie królujący
w czasie śniadania. W tworzenie gazety zaangażowanych było 11 osób.
Po raz drugi już w czasie TE prowadziliśmy
trak dla młodszych nastolatków, czyli VIPów. Także ta grupa wiekowa jest coraz liczniej obecna na tygodniu. Specjalnie dla nich
przygotowaliśmy przedpołudniowy program
– połączenie nauczania prawd biblijnych
z zajęciami w terenie, sportowym współzawodnictwem, warsztatami.
Nowością był happening, zorganizowany na
rynku w Cieszynie. Około 100 młodych ludzi reklamowało TE, spacerując po centrum
miasta i rozdając ulotki. Następnych kilkadziesiąt osób wzięło udział w przedstawieniu na płycie rynku.

Kilka dni przed końcem Obózurów dziewięcioosobowa grupka udała się za południową
granicę Polski do przyjaznych Czechów, aby
podczas International Youth Camp wspólnie
z Duńczykami, Anglikami, Rumunami,
Estończykami i Holendrami studiować
Biblię, brać udział w ciekawych wykładach
i warsztatach prowadzonych po angielsku,
zawierać międzynarodowe przyjaźnie i poznawać inne kultury.
Kolejna ośmioosobowa grupa miała okazję
przeżyć kilka owocnych dni w ostatnim tygodniu lipca podczas konferencji młodzieżowej organizacji „Entschieden für
Christus” w Magdeburgu. Oprócz uczestnictwa w bardzo interesującym programie konferencji: nabożeństwach, seminariach, koncertach, jednocześnie byli częścią spotkania
grup z różnych krajów Europy Środkowej
i Wschodniej, współpracujących z EC. Było
to więc spotkanie nie tylko w gronie zaangażowanych w pracę z młodzieżą Niemców,
ale także Węgrów, Rumunów, Litwinów,
Łotyszy, Estończyków. Znów udało się zyskać nowe doświadczenia. Projekt został
przeprowadzony przy współpracy z niemiecką organizacją EC z Kassel.

Kilka dni po zakończeniu TE ośmioosobowa grupa wybrała się na eskapadę do Grecji.
Wspólnie z siedmioosobową grupą z Niemiec pod kierownictwem Günthera
Semmlera z Dekanatu Grüngerg poznawano
uroki greckiej kuchni, krajobrazu i słonecznych plaż. Był to czas na zawiązanie nowych znajomości z sąsiadami zza zachodniej granicy i mieszkańcami dalekiego południa.

27 lipca po raz dziesiąty rozpoczął się
„Filip” – obóz misyjny. Jak w ubiegłych latach, pierwszy tydzień ok. 40 osób spędziło
w Dzięgielowie, przygotowując się do służby w następnym tygodniu w 7 miejscowościach (Kutnie, Gliwicach, Lesznie,
Żyrardowie, Bielawie, Turku i Wołczynie).
Szacujemy, że ponad 400 dzieci i młodzieży
wzięło udział w programie prowadzonym
przez naszych współpracowników. W wielu
z wymienionych miejscowościach „Filip”
nie kończy się z dniem wyjazdu naszych
grup. W ciągu roku uczestnicy obozu wracają tam w weekendy, aby pomóc w prowadzeniu Klubów Dobrej Nowiny, czy spotkań

15 lipca rozpoczęła się przygoda namiotowa, czyli Obózury. Grupa ok. 70 nastolatków z Polski i Ukrainy spędziła wspólnie 10
dni nad brzegiem jednego z najbardziej malowniczych jezior na Mazurach – Jeziora
Nidzkiego. Były poranne wykłady, grupy
dyskusyjne, seminaria i warsztaty, pływanie
wpław oraz na kajakach i żaglówce, były
wędrówki po okolicznym lesie, podchody,
długie wieczorne rozmowy i śpiew do bólu
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(OZME, FME, Warsztaty Gospel w Cieszynie i Łodzi, TE w Dzięgielowie i Mrągowie)
odbyły się przy udziale MDM.
Uczestniczyło w nich ponad 4 tysiące osób.
Następnych 6 lokalnych spotkań miało miejsce przy współpracy z MDM. Uczestniczyło
w nich od 15 do 30 osób każdorazowo i miały one charakter cykliczny. Odbyło się też
około 8 spotkań poświęconych planowaniu
wymienionych wyżej wydarzeń. Wzięło
w nich udział ponad 20 osób, które na stale
współpracują z MDM.

młodzieżowych. Tak jest w Żyrardowie,
Kutnie, Turku.
Ta akcja misyjna prowadzona była przy
współpracy 6 osób z Niemiec, które przyjechały do nas w ramach projektu realizowanego wspólnie z organizacją „Entschieden
für Christus” (EC). Niemcy przyjechali autobusem wyposażonym w komputer, dmuchany zamek do skakania oraz różne rekwizyty, gry, zabawki do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą, którą prowadzili
wspólnie z Polakami w Gliwicach i Lasowicach Małych.

Praca z młodzieżą ma swoją długą tradycję
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Polsce. Jeszcze do niedawna było rzeczą
jasną, że ogólnopolskie imprezy młodzieżowe są organizowane przez Ogólnopolskiego
Duszpasterza Młodzieży, diecezjalne przez
Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży,
a parafialne są prowadzone przez duchownych parafialnych. Jednak zmiany społeczno-polityczne pociągnęły za sobą także
zmiany w stylu życia i gospodarce. Może to
zaskakujące, ale oba te czynniki miały
wpływ na zmianę kształtu pracy. W jaki
sposób? Przeobrażenia kulturowe doprowadziły do konieczności przemyślenia form
pracy. Tradycyjne formy (do tej pory skuteczne) wydaje się, że w dużej mierze nie
przetrwały zmian. Szczególnie ważna stała
się jakość tej pracy, jej profesjonalizm i skierowanie do konkretnego odbiorcy. To spowodowało konieczność nowego spojrzenia
na pracę młodzieżową.

Oddzielnym elementem zaangażowania
MDM-u jest praca z młodszymi nastolatkami. Dla nich zorganizowano dwa obozy:
„Wisła 2003” w Dzięgielowie i „Może morze” w Pucku. Każdy z nich miał swój program biblijny, sportowy, rekreacyjny, który
prowadzony był, jak i inne imprezy MDM,
przez współpracowników z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem.
Kilka osób spotkało się w czasie wakacji
w Dzięgielowie na obozie komputerowym.
Celem tego obozu było stworzenie młodzieżowych stron internetowych. Gdy ma się
przed sobą konkretny cel, praca idzie sprawniej i na efekty nie trzeba było długo czekać.
Efekty pracy tej grupy można sprawdzić
pod adresem www.m.luteranie.pl.
Wakacje zakończyliśmy pobytem na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie.
Podczas TE również był przygotowany specjalny program dla młodzieży z seminariami o tematyce interesującej młodzież,
warsztatami kreatywności, gry na gitarze,
Dyskusyjnym Klubem Filmowym, zajęciami sportowymi, koncertami oraz spotkaniami w małych grupach, połączonymi z dyskusją.

Zadanie Ogólnopolskiego Duszpasterza
Młodzieży ma polegać na zachęcaniu, motywowaniu i wspieraniu różnych jednostek
organizacyjnych kościoła (agend, organizacji, ośrodków, diecezji, parafii itd.) do angażowania się w pracę młodzieżową i tworzenie nowych form tej pracy. Głównym zadaniem jest też koordynacja działań w różnych
kierunkach.

Podsumowując:
W 2003 roku MDM samodzielnie zorganizowało 10 imprez, w których wzięło udział
ponad 250 osób. Przy organizowaniu, planowaniu, realizowaniu powyższych zaangażowanych było ponad 40 wolontariuszy
i współpracowników. Kolejne 6 imprez

W związku z nadaniem ks. Grzegorzowi
Giemzie funkcji Ogólnopolskiego
Duszpasterza Młodzieży, który równocześnie jest przewodniczącym Synodalnej
Komisji ds. Młodzieży i dyrektorem CME,
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sami wreszcie nie tworzyli między wierzącymi niepotrzebnych podziałów, wynikających z uprzedzeń, nieporozumień, egoizmu.
Byśmy mogli współpracować ze sobą, żyć,
rozmawiać, modlić się, pomimo naszych
różnic, których nie chcemy zresztą niwelować. Każdy z nas jest inny i w tym też kryje
się piękno, wielkość i doskonałość stworzenia. O tym między innymi była mowa podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży
Ewangelickiej w Katowicach w dniach 2628 września, który zgromadził ok. 900
uczestników z całej Polski podczas trzydniowego programu, odbywającego się w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego oraz na
byłym Wydziale Prawa Uniwersytetu
Śląskiego. Było różnorodnie i młodzieżowo,
by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W programie znalazło się sporo koncertów
i wspólnego śpiewu, cieszący się dużą popularnością maraton filmowy, poezja, targi
prezentujące różne formy pracy młodzieżowej oraz organizacje, 9 seminariów, spotkania z ciekawymi ludźmi (prof. Jerzym
Buzkiem, społecznikiem Jackiem Pikułą,
terapeutą uzależnień Arturem Amendą, pisarzem Konradem Lewandowskim) oraz
wyjątkowe niedzielne nabożeństwo.
Młodzież uczestnicząca w zjeździe wyjechała zadowolona, ze świadomością ciekawie i owocnie przeżytych chwil.

Centrum Misji i Ewangelizacji wraz z Synodalną Komisją ds. Młodzieży było organizatorem dwóch największych spotkań ewangelickiej młodzieży.
Pierwszym z nich było Forum Młodzieży
Ewangelickiej. Spotkanie, które ma na celu
nie tylko wymianę doświadczeń i pomysłów
w pracy młodzieżowej, motywację i integrację liderów z różnych grup młodzieżowych
oraz ich duszpasterzy, ale także pogłębianie
wiary oraz stworzenie skutecznej sieci informacji. Gościnny Ośrodek Kościoła
i Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie, 8 marca, przyjęły 170 uczestników forum, w tym około 20 duchownych
i 20 studentów ChAT. Reprezentowanych
było 46 parafii wszystkich diecezji.
Sobota była wypełniona programem do późnych godzin wieczornych. Dwa wykłady:
diakona Pawła Gumperta i ks. Grzegorza
Giemzy, targi grup młodzieżowych, na których swoje pomysły na pracę z młodzieżą
zaprezentowały grupy z Gliwic, Katowic,
Łodzi, Poznania, Ustronia, Wisły Malinki
oraz Wrocławia, grupy dyskusyjne, praca
nad stworzeniem oficjalnego przesłania
Forum i przyjęcie dokumentu drogą głosowania, prezentacja propozycji na lato oraz
wieczorne nabożeństwo z Komunią Św. – to
ogólny program spotkania. Mówiono dużo
o służbie, cechach dobrej grupy młodzieżowej, miejscu młodych w Kościele. Jesteśmy
wdzięczni Bogu, że pozwolił nam spotkać
się w tym gronie i że mogliśmy szczerze
porozmawiać o różnorodnej rzeczywistości
pracy młodzieżowej w poszczególnych parafiach i diecezjach.

Od kwietnia w „Zwiastunie Ewangelickim”
zaczęła ukazywać się wkładka młodzieżowa
„Pod piórami”. W 2003 roku ukazało się
sześć numerów. Ma ona na celu zainteresowanie młodych sprawami wiary, dotyka problemów i pytań codziennego życia młodzieży, informuje o zbliżających się imprezach.
Autorami tekstów są zwykle młodzi ludzie.

Drugim według kalendarza, ale pierwszym
pod względem trudów organizacyjnych był
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Hasło 35. OZME brzmiało: „Żeby
podziały się podziały”. Między nami a Bogiem, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.
W nas samych – byśmy nie dzielili człowieka na ducha, duszę i ciało, ale by był on
traktowany jako jedność i tą jednością rzeczywiście był. Między tym, co święte, duchowe, a tym co codzienne – by nasze życie
było spójne z naszą wiarą w Boga. Byśmy
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
trzebie przyjścia do Niego i oddania wszystkiego, co mamy, również naszego życia,
było głównym celem ewangelizacji. W tym
roku przekazywał tę dobrą wiadomość Nigel
Lee – dyrektor chrześcijańskiego stowarzyszenia studentów w Anglii. Po raz pierwszy
w trakcie wieloletnich ewangelizacji
w Dzięgielowie poselstwo ewangelisty tłumaczone było na język migowy.
Program dnia na tygodniu wypełniony był
również innymi propozycjami: seminariami,
np. genetyka, rola i znaczenie chrześcijan
w Unii Europejskiej, modlitwa, rola prawdy
i miłości w rodzinie, stres, chrześcijańskie
świadectwo oraz ciekawymi warsztatami,
np. z języka migowego, muzyki gospel, gry
na dzwonkach, pisania tekstów, dla radiowców, z choreografii. Wieczory zaś można
było spędzić słuchając koncertów grup muzycznych, albo też uczestniczyć we wspólnym wielbieniu Boga pieśniami.
Wspominając to, co działo się w trakcie TE
nie można również zapomnieć o zajęciach
prowadzonych wśród dzieci przez wolontariuszy Duszpasterstwa wśród Dzieci
Centrum. Każdego dnia dzieci miały możliwość słuchania Bożego Słowa podczas lekcji
biblijnych, opowiadanych historii misyjnych
i śpiewania. Nie brakowało także w trakcie
tych spotkań czasu na wspólną zabawę, a
także zajęcia plastyczne.
W trakcie całego Tygodnia Ewangelizacyjnego program był tak przygotowany, aby
zaspokoić potrzeby dzieci, nastolatków,
młodzieży, małżeństw, starszych i całych
rodzin. To bardzo trudne zadanie, by każdy,
kto przyjeżdża do Dzięgielowa znalazł coś
dla siebie. Wierzymy jednak, że Słowo Boże
ma moc i dociera do każdego, niezależnie
od jego wieku, zmienia i buduje każdego,
kto je przyjmuje.
Wspólny czas społeczności ze sobą i z Bogiem był z pewnością dla wielu uczestników
TE sposobnością do pogłębienia swojej wiary, a przede wszystkim skonfrontowania
swojego życia z przykładem, jaki daje nam
Jezus Chrystus. Wiele osób przeżyło w trak-

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie to
czas słuchania, śpiewania i poznawania
Boga, innych i siebie. To także czas rozmowy, dyskusji oraz miłych chwil spędzonych
z innymi uczestnikami TE. Tak właśnie było
i tym razem. Ten tak szczególny dla wielu
tydzień wykładów, seminariów, ewangelizacji, koncertów i warsztatów rozpoczął się 29
czerwca i trwał do 7 lipca. Do spokojnego
Dzięgielowa zjechało się tym razem ponad
880 stałych uczestników, głównie młodzieży. Aż 65% ogółu stanowiła młodzież
w wieku od 11 do 25 lat. Godnym zauważenia jest fakt, iż udział młodszych nastolatków (11-15 lat) w ogólnej liczbie uczestników tygodnia w przeciągu ostatnich kilku
lat stale wzrasta. Dla nich właśnie przygotowywany jest już od dwóch lat zmieniony
program dnia. W ramach programu VIP, bo
tak nazwany jest program dla tych nastolatków, prowadzone były równoległe do programu głównego, który odbywał się w dużym namiocie, wykłady oraz grupy dyskusyjne.
Hasłem tygodnia były trzy krótkie słowa:
„Tak dla nieba”, które konfrontowały każdego przyjeżdżającego pod dzięgielowski namiot z osobistą odpowiedzią na Boże zaproszenie. To, czy chcemy powiedzieć Bogu
TAK – tak dla Jego Słowa, tak Jego woli,
jest fundamentalną odpowiedzią każdego,
kto szczerze przychodzi przed Boże oblicze.
Słowa wyjęte z listu do Galacjan 5,22-24:
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.
Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy
należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali
ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami, były podstawą codziennych rozważań
w trakcie dopołudniowych wykładów.
W doskonały sposób przedstawił tę tematykę Doyle Klaassen – dyrektor renomowanej
szkoły biblijnej Bibelschule Brake Lemgo
w Niemczech.
Zwiastowanie ewangelii o Chrystusie, który
umarł za nasze grzechy oraz mówienie o po-
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cie TE Bożą moc, objawiającą się w rzeczywistej zmianie życia. Jednoznaczne określenie priorytetów w swoim życiu i powiedzenie Bogu „Tak”, stało się udziałem, mamy
nadzieję, wielu spośród uczestników
Tygodnia Ewangelizacyjnego. Widoczne

decyzje pójścia za Jezusem, które przejawiały się w licznych rozmowach z duszpasterzami i doradcami oraz te wszystkie ciche wyznania, które znane są jedynie Bogu, świadczą o tym, że Bóg był obecny na tym miejscu, dotykał i zmieniał serca wielu ludzi.
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Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
ciekawy sposób poruszył tematykę dziesięciorga przykazań. Usłyszane słowa, zobrazowane nietypowymi przykładami oraz dyskusje w grupach po wykładach dały każdemu wiele do myślenia i skłaniały do zweryfikowania własnej postawy przed Bogiem.
Oprócz wykładów i ewangelizacji, uczestnicy TE mogli każdego dnia wybrać seminarium spośród trzech zaproponowanych.
Można było także wziąć udział w warsztatach. Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się na TE warsztaty plastyczne i gitarowe,
a także Dyskusyjny Klub Filmowy. Ci zaś,
którzy znaleźli trochę wolnego czasu mogli
uczestniczyć w rozgrywkach sportowych
albo wybierać się na spacer wokół jeziora
Czos. Program wieczorny wypełniony był
koncertami, które w niepowtarzalny sposób
kończyły każdy dzień.
W 2003 roku aż 42% uczestników przyjechało z Diecezji Cieszyńskiej.
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie jest
doskonałym miejscem na wakacyjny odpoczynek przy Słowie Bożym nie tylko dla
młodzieży. Wiele osób dorosłych i rodzin
zdecydowało przyjechać się do Mrągowa,
łącząc letni wypoczynek na Mazurach
z możliwością słuchania i studiowania
Słowa Bożego.
Zapraszamy do Mrągowa w roku 2004!

Liczba

W drugiej połowie sierpnia, jak co roku,
w Mrągowie, odbył się kolejny Tydzień
Ewangelizacyjny, który organizowany był
przez CME przy współpracy z Diecezją
Mazurską naszego Kościoła.
Ideą i głównym celem tego tygodnia jest to,
by jak najwięcej osób mogło nawiązać osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Równie
ważne jest też to, aby umocnić wierzących
w ich wierze, szczególnie zaś tych, którzy
żyją w diasporze, często osamotnieni i pozbawieni możliwości częstego spotykania
się. Wielkim pragnieniem organizatorów
Tygodnia Ewangelizacyjnego jest to, aby stał
się on pewnego rodzaju impulsem dla okolicznych zborów i parafian, by Boże Słowo
wzrastało w sercach przybyłych ludzi,
a później wydawało obfity owoc w codziennej pracy i służbie w parafii.
Tydzień rozpoczął się nabożeństwem
w mrągowskim kościele 17 sierpnia, które
poprowadził ks. bp Rudolf Bażanowski. Już
od niedzieli, w każdym kolejnym dniu tygodnia uczestnicy mogli skupić się w czasie
popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych na zwiastowanej Bożej ewangelii o Jezusie Chrystusie, który szuka każdego człowieka w jego potrzebie. Zaproszonym ewangelistą był ks. Henryk Mach z Bielska-Białej. Nasze obawy przed tym, co przyniesie przyszłość, poleganie na otaczających nas dobrach materialnych, strach przed śmiercią, to
tylko niektóre tematy ewangelizacji. Rozwiązaniem naszych problemów oraz Tym, który może
nas uwolnić od tego, co nas zniewala jest sam Bóg w osobie
Jezusa. Ta dobra wiadomość była
głoszona każdego dnia również
i do południa, podczas wykładów,
które spotkały się z wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród
młodych uczestników TE.
Wykładowcą tego roku był ks.
Bogdan Wawrzeczko – wikariusz
parafii gliwickiej, który w bardzo
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Dni Ewangelizacji
Po raz drugi w Gliwicach w czasie wakacji
letnich odbyły się trzy dni otwartych ewangelizacji, 1-3 sierpnia. Była to propozycja
zarówno dla parafian gliwickich, parafian
z całej diecezji katowickiej, jak również
mieszkańców Gliwic i okolic. Miejscem,
w którym realizowany był program było
Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego

Towarzystwa Edukacyjnego. W programie.
znalazł się m.in: wspólny śpiew, wykłady
prowadzone przez Marię i Czesława
Czudków, seminaria dla młodzieży i rodzin,
ewangelizacje prowadzone przez ks. Leszka
Czyża oraz wieczory muzyczne, w czasie
których wystąpiła Joanna Rzyczniok oraz
zespół CME.

Szkoła Biblijna
Tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi
Chrystus po prawicy Bożej;
O tym co w górze myślcie, nie o tym co na
ziemi. Umarliście a życie wasze jest ukryte
wraz z Chrystusem w Bogu.
Kol 3,1-3

dę planowania pracy ze studentami bez zakłócania harmonogramu spotkań i akcji organizowanych przez inne duszpasterstwa
CME. Dziękujemy też Bogu za darowanie
nam pomocy w osobie jednej z absolwentek
szkoły zaocznej, która w formie wolontariatu koordynuje życie studentów w internacie
szkoły.

Chociaż tak łatwo przychodzi zacytować te
słowa, to jednak rok 2003 uświadomił nam,
jak trudno jest uwolnić się od „tego, co na
ziemi” i skoncentrować się na „tym, co
w górze”. Dane nam było jednak doświadczyć, jak ogromnego poczucia bezpieczeństwa dostarcza Bożym dzieciom pozycja
w Jezusie. Jesteśmy Bogu szczególnie
wdzięczni za przypomnienie prawdy biblijnej, że bez względu na okoliczności, nasze
życie jest ukryte we wszechmogącym Bogu.

Podobnie jak w poprzednim roku, Szkoła
Biblijna prowadziła zajęcia w dwóch systemach: dziennym i zaocznym.
Początek roku kalendarzowego w szkole
dziennej, który był wypełniony zaliczeniami
i egzaminami, urozmaiciły wykłady dr.
Freda Halla z USA. Pomagał studentom dogłębnie przestudiować List do Rzymian.
Poza tym kontynuowane były zajęcia
z przedmiotów: Ewangelie, Dzieje
Apostolskie, 1 i 2 List do Koryntian, 2
Księga Mojżeszowa, Religia Izraela,
Formacja duchowa, Doktryny, Zarys historii
kościoła. Studenci mieli też możliwość poznania podstaw pracy wśród dzieci i młodzieży oraz poradnictwa duchowego, co
między innymi miało na celu przygotowanie
ich do usługiwania w czasie rekolekcji pasyjnych.

Rok 2003 był w życiu Szkoły Biblijnej rokiem licznych błogosławieństw i wielu lekcji
wiary.
Bez wątpienia błogosławieństwem było rozdanie dyplomów pierwszym (w pięcioletniej
historii istnienia Szkoły Biblijnej) absolwentom szkoły zaocznej. Krokiem wiary zaś
było otwarcie dalszej możliwości kształcenia tj. trzeciego roku w systemie zaocznym.
Kolejnym błogosławieństwem było nowe
miejsce nauki – dwie sale wykładowe oraz
biuro. Pozwoliło nam to na większą swobo-

Przez trzy tygodnie poprzedzające Święta
Wielkanocne studenci odwiedzali parafie
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Jerzy Pilch z Wisły Malinki
Wielu absolwentów wybrało dalsze kształcenie, czy to na studiach wyższych, czy
w Szkole Biblijnej. Troje z nich pozostało
wolontariuszami w CME.

z przygotowanym programem rekolekcyjnym. Wraz z pracownikami różnych duszpasterstw CME, mieli przywilej służenia
dzieciom i młodzieży w szkołach i kościołach w: Jaworzu, Jasienicy, Tychach,
Świętochłowicach, Orzeszu, Mikołowie,
Karpaczu, Wiśle Czarnem, Ustroniu Polanie
oraz w Gliwicach.
Trymestr wiosenny rozpoczęły wykłady
gościa z Akademii Teologicznej w St. Louis
dr. Tima Saleska. W maju zaś gościliśmy,
jak co roku, dr. Freda Burklina, który poprowadził wykłady z zakresu apologetyki.
Poza gościnnymi wykładami odbywały się
zajęcia z przedmiotów: Księgi Samuelowe,
Przebudzenie w Starym Testamencie,
Objawienie św. Jana, Homiletyka, Doktryny,
Etyka, Formacja duchowa, Nabożeństwo
oraz Wiedza o wyznaniach.

Po przerwie wakacyjnej, końcem września,
przeprowadzone zostały rozmowy z kandydatami do szkoły dziennej i zaocznej. Do
szkoły dziennej zostało przyjętych 7 osób:
Dariusz Kolarczyk ze Skoczowa,
Daria Nieradzik z Wisły,
Michał Oczkowski z Wisły,
Izabela Raabe z Cieszyna,
Łukasz Stachelek z Mrągowa,
Joanna Urbaczka z Puńcowa,
Renata Woźniak z Cisownicy.
Do szkoły zaocznej przyjęto 16 osób z następujących miejscowości: Skoczów,
Cieszyn, Wisła, Wodzisław, Ustroń,
Pszczyna, Ligotka Kameralna, Trzyniec,
Czeski Cieszyn.
Na drugi rok kształcenia w szkole zaocznej
powróciło 17 osób z: Cieszyna, Tychów,
Bielska-Białej, Wisły Malinki, Skoczowa,
Pszczyny, Trzyńca, Śmiłowic.
Naukę na trzecim roku (specjalizacje) zdecydowało podjąć się 6 osób.

W Zaocznej Szkole Biblijnej w trymestrze
zimowym i wiosennym oferowane były dla
dwóch roczników następujące przedmioty:
Wielcy prorocy (mgr M. Cieślar), Księga
Nehemiasza i Ezdrasza (mgr M. Cieślar),
Listy do Koryntian (ks. G. Giemza), Listy
do Tymoteusza (ks. T. Hinrichs), List do
Rzymian (dr Fred Hall), List do
Hebrajczyków (dr David Daniel), Listy więzienne (ks. Fred Burklin), Listy do
Tesaloniczan (dr William Schumacher),
Objawienie św. Jana (ks. A Podżorski),
Przebudzenie w Starym Testamencie (ks. T.
Hinrichs), Doktryny (ks. J Samiec).

Nowy rok szkolny 2003/2004 rozpoczęło
nabożeństwo inauguracyjne w Dzięgielowie,
w którym wzięli udział studenci oraz absolwenci wcześniejszych roczników. Spotkanie
to było okazją do podzielenia się świadectwem, jak i do odświeżenia starych i nawiązania nowych znajomości.
Dziękujemy Bogu, że powierzył nam w tym
roku szkolnym większą, bo siedmioosobową
grupę studentów szkoły dziennej. Jest to
bardzo zróżnicowana grupa pod względem
wieku i doświadczenia edukacyjnego, co
pomaga studentom wzajemnie się ubogacać
i uzupełniać.
W trymestrze jesiennym odbywały się zajęcia z przedmiotów: Wstęp do Nowego
Testamentu, Wstęp do Starego Testamentu,
Ewangelie, 1 Księga Mojżeszowa, Doktryny,
Pneumatologia, Formacja duchowa,
Osobiste życie duchowe, Diakonia oraz
Psychologia. Gościliśmy również dwóch

W lipcu, w czasie uroczystości rozpoczęcia
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dziegielowie, zostały rozdane dyplomy następującym absolwentom szkoły dziennej:
Andrzej Bochen z Chełma
Rafał Kulisz z Dzięgielowa
Piotr Naujoks ze Srokowa
Barbara Pinkas z Wisły
oraz absolwentom szkoły zaocznej:
Jan Bartnik z Pszczyny
Stanisław Bartnik z Pszczyny
Ewa Matuszyk z Cieszyna
Edward Mitręga z Oldrzychowic
Janusz Olencki z Pawłowic
Stanisław Olencki z Pszczyny
Alina Penkała z Cieszyna

25

Raport 2003
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Przebudzenia w Starym Testamencie
Religia Izraela
Księgi Poetyckie
Księgi Prorockie
Nowy Testament:
Wstęp do Nowego Testamentu
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
1 i 2 List do Koryntian
List do Galacjan
List Jakuba
Objawienie św. Jana

wykładowców z USA: Carolin Quehl, która
przedstawiła metodę indukcyjnego studiowania Biblii oraz ks. Dona Richmana, prowadzącego przedmiot dotyczący ewangelizacji indywidualnej. Poza zajęciami dydaktycznymi studenci uczestniczyli w codziennych społecznościach, a w poniedziałkowe
wieczory w spotkaniu modlitewnym.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia,
studenci mieli okazję poznać pracę parafii
w Wałbrzychu i Świętochłowicach.
Niektórzy studenci po raz pierwszy prezentowali program przed grupą parafian i było
to dla nich ciekawe i cenne doświadczenie.
Szkoła zaoczna już po raz trzeci świętowała
początek roku szkolnego. Cieszymy się, że
liczba osób zainteresowanych nie maleje.
Dodatkowym przywilejem jest, że szkoła
może służyć nie tylko Polakom, ale i naszym braciom z Zaolzia.
W trymestrze jesiennym program obejmował: Wstęp do Nowego Testamentu, Wstęp
do Starego Testamentu, Ewangelie, 1 Księgę
Mojżeszową i Doktryny.
Początek roku szkolnego wiązał się z dość
szczególną, wyżej już wspomnianą, zmianą
tj. rozszerzeniem programu w systemie zaocznym (trzeci rok). Program trzeciego roku
stanowi uzupełnienie do biblijnego dwuletniego programu. Ma on za zadanie rozszerzyć wiedzę studentów w dziedzinie homiletyki, zagadnień wyznaniowych, historii kościoła oraz pracy z małą grupą.
Studenci wszystkich trzech roczników szkoły zaocznej spotykają się w drugą i czwartą
sobotę każdego miesiąca.

Apologetyka
Diakonia
Doktryny
Etyka
Ewangelizacja
Formacja duchowa
Homiletyka
Język angielski
Nabożeństwo
Osobiste życie duchowe
Pneumatologia
Poradnictwo biblijne
Praca wśród dzieci
Praca z młodzieżą
Psychologia
Wiedza o wyznaniach
Zarys historii Kościoła

Przedmioty Zaocznej Szkoły Biblijnej:
Stary Testament:
Wstęp do ST
1 Mojżeszowa
2 Mojżeszowa
4 Mojżeszowa
Księga Jozuego
Księgi: Sędziów i Rut
Księgi Samuela
Księgi: Ezdrasza i Nehemiasza
Księgi Poetyckie
Wielcy Prorocy
Mali Prorocy
Religia Izraela
Przebudzenie w Starym Testamencie

Ostatnim akcentem pracy Szkoły Biblijnej
roku 2003 było spotkanie sylwestrowe.
Zgromadzeni na nim studenci, absolwenci
szkoły dziennej i zaocznej oddali Bogu
chwałę i dziękczynienie pieśnią i modlitwą
za ogrom błogosławieństw darowanych,
jednocześnie prosząc o prowadzenie i ochronę w następnym roku.

Przedmioty Dziennej Szkoły Biblijnej:
Stary Testament:
Wstęp do Starego Testamentu
1 Mojżeszowa
2/4 Mojżeszowa
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Nowy Testament:
Wstęp do NT
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
Listy do Koryntian
Listy do: Galacjan, Jakuba
Listy do: Efezjan, Filipian, Kolosan
i Filemona
Listy do Tesaloniczan
Listy do: Tymoteusza
i Tytusa
List do Hebrajczyków
Listy: Piotra, Jana, Judy
Objawienie św. Jana
oraz
Pneumatologia
Doktryny biblijne

Wykładowcy:

mgr Marek Cieślar
ks. Leszek Czyż
Janina Gazda
ks. Grzegorz Giemza
mgr Bożena Giemza
mgr Paweł Gumpert
mgr Renata Hinrichs
ks. Timothy Hinrichs
ks. Marek Londzin
ks. Henryk Mach
mgr Maciej Oczkowski
ks. Adam Podżorski
ks. Jerzy Samiec
ks. dr Piotr Szarek

Szkolenie Doradców
nia doradców. Obecnie bierze w nim udział
28 osób, głównie osób studiujących i pracujących. Spora część biorących udział
w szkoleniu to osoby, które systematycznie
pomagają przy prowadzeniu akcji organizowanych przez Centrum, np. Tygodni
Ewangelizacyjnych, wyjazdów misyjnych.
Przede wszystkim są one odpowiedzialne za
rozmowy duszpasterskie oraz prowadzenie
grup.

Szkolenie Doradców skierowane jest do
tych, którzy są zainteresowani poradnictwem biblijnym i chcą szkolić się w tym
zakresie. Kładzie ono głównie nacisk na
indywidualne rozmowy i sytuacje duszpasterskie. Szkolenie składa się na trzyletni
cykl, który można rozpocząć tylko w listopadzie każdego roku. Wykładowcami są
osoby specjalizujące się w swojej dziedzinie, np. psycholodzy, lekarze, duchowni itd.
Rok 2003 był już trzecim rokiem kształce-

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Jest to propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać się duchowo poprzez samodzielne studiowanie Słowa Bożego. KKB jest również
odpowiedzią na potrzeby wielu osób, które
spotykamy w czasie naszych akcji, obozów,
spotkań oraz tych, z którymi mamy kontakt
przez internet.

Kurs składa się z trzech cykli. Pierwszy pt.:
„Nowy (odnowiony) Początek” omawia podstawy życia chrześcijańskiego, drugi „Tylko” dotyczy zasad reformacji, a trzeci związany jest z przykazaniami. W kursie, w roku
2003, uczestniczyło 100 osób. Większość
z nich mieszka w diasporze.
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Seminarium
„Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”
Seminarium to wzięło swój początek
z ewangelizacji satelitarnej ProChrist, której
koordynatorem w Polsce jest CME, a skierowane jest ono do tych, którzy chcą odkrywać i poznawać swój sposób mówienia
i świadczenia o Chrystusie. Uczestnicy seminarium mogą poznać swój indywidualny
styl przekazywania Dobrej Nowiny, dowiedzieć się, jak skutecznie mówić o swojej
wierze innym i budować więzi międzyludz-

kie, poznać najczęściej wysuwane zastrzeżenia przeciwko chrześcijaństwu.
Do przeprowadzenia seminarium wykorzystane zostały materiały szkoleniowe: zeszyty uczestnika, folie i film wideo, przygotowane przez Centrum. Seminarium to prowadzone jest systematycznie raz w roku, już od
trzech lat w Dzięgielowie oraz może także
odbywać się i być wykorzystane przez parafie w ich całorocznej pracy duszpasterskiej.

Warsztaty gospel
warsztatach znaleźli się po raz pierwszy.
Warsztaty zakończyły się koncertem finałowym, który odbył się na auli Uniwersytetu.
Wzięło w nim udział około 900 osób.
Współorganizatorami warsztatów byli: Rada
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Śląskiego – filia w Cieszynie i Stowarzyszenie Gospel z Krakowa.

W 2003 roku warsztaty te odbyły się w Cieszynie już po raz drugi, w kwietniu.
Instruktorem tym razem był Collin Vassell
z Londynu. Próby odbywały się w jednej
z sal wykładowych Uniwersytetu Śląskiego,
a wzięło w nich udział 150 osób. Większość
z nich już wcześniej miała okazję uczestniczyć w Warsztatach gospel w Cieszynie lub
Krakowie, jednak byli i tacy, którzy na

Reggae Czad Festival
Po raz drugi już impreza ta odbyła się w amfiteatrze cieszyńskim przy współpracy
Straży Miejskiej, Policji oraz Rady
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Ten otwarty festiwal
muzyczny skierowany jest do ludzi młodych: uczniów szkół gimnazjalnych, pogimnazjalnych i studentów. Jego założeniem jest
przede wszystkim dotarcie do młodzieży
z trudnych środowisk i patologicznych oraz
z różnych subkultur regionu Śląska
Cieszyńskiego. Celem imprezy jest promowanie podstawowych wartości chrześcijań-

skich w sposób akceptowany przez młodych
odbiorców, prezentacja różnych stylów muzyki oraz propozycja spędzenia w sposób
bezpieczny i pożyteczny letnich wakacji.
W ciągu ośmiu godzin, 6 czerwca, uczestnicy festiwalu mogli usłyszeć kilka zespołów:
Ave lion (reggae) z Torunia, Ox (hard-core)
z Torunia, a także Leaf (britt-core) z Wrocławia. Zakończeniem Reggae Czad
Festivalu był koncert unplugged wokalisty
zespołu Frühstück – Martijna Krale w Piwnicy Teatralnej w Cieszynie. W imprezie
wzięło udział około 500 osób.
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Bezsenna noc
ska-Białej, posłuchać zwiastowania Słowa
Bożego ks. Jana Kurko, wspólnie śpiewać
i wysłuchać koncertu zespołu Qltura.
Po programie w kościele młodzież udała
się na spacer do kościoła w Pierśćcu, gdzie
odbyła się jutrznia młodzieżowa.
W Bezsennej nocy wzięło udział ok. 800
osób, głównie ze Śląska Cieszyńskiego.
Współorganizatorem spotkania była Paraﬁa
Ewangelicka w Skoczowie.

Już po raz szósty odbyło się w nocy z 19 na
20 kwietnia spotkanie dla młodych. Rozpoczęło się ono o godz. 22.00 w kościele
ewangelickim w Skoczowie, a zakończyło
o godz. 6.00 jutrznią w Pierśćcu.
Bezsenna noc to sposób na przybliżenie
młodym ludziom istoty Świąt Wielkiej Nocy
i okazja do zastanowienia się nad swoim życiem. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć
pantomimę w wykonaniu Teatru 36,5 z Biel-

Prezent pod choinkę
W roku 2003 Centrum Misji i Ewangelizacji
wraz z Diakonią Kościoła EwangelickoAugsburskiego już po raz trzeci zorganizowało akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, jak wielu ludzi jest wrażliwych na potrzeby innych.

W całej Polsce do akcji włączyło się 87
miast. Zebraliśmy łącznie 4089 paczek,
w tym: 1510 z diecezji cieszyńskiej, 950
z katowickiej, 112 z mazurskiej, 630 z pomorsko-wielkopolskiej, 710 z warszawskiej
i 177 z wrocławskiej.
Wszystkie paczki spakowane były do 382
kartonów zbiorczych i ważyły razem 6232
kg.
Paczki trafiły do Borysławia, Lwowa,
Łucka, Mukaczewa, Równego i Stryja.
Otrzymały je dzieci z polskich szkół, domów dziecka, parafii ewangelicko-augsburskich i reformowanych.
Wszystko to dzięki wolontarystycznej pracy
sześciu koordynatorów regionalnych i wolontariuszy
CME oraz koordynatora krajowego.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji,
czy to poprzez zrobienie
paczki, złożoną ofiarę, zaangażowanie w jej rozpowszechnianiu, czy swoją
służbę podczas pakowania
paczek. Każdy sposób jest
dla nas świadectwem zrozumienia Bożego nakazu czynienia dobra.

Do akcji włączyły się: 62 parafie i filiały
kościoła ewangelicko-augsburskiego, parafie
reformowane i rzymsko-katolickie, kilkanaście przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 18
gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych,
świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, domy dziecka i studenci wielu uczelni.
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Kwartalnik misyjny „Warto”
i działalność wydawnicza
To już szósty rok istnienia „Warto”.
Każdego roku przybywa czytelników. Są to
osoby z całej Polski, dla wielu z nich jest to
jedyna forma kontaktu z nami. Spora część
jest również uczestnikami Korespondencyjnego Kursu Biblijnego.
Klamrą łączącą cykle każdego numeru jest
temat. W tym roku były to: wiara, miłość,
modlitwa i Duch Święty. Stałe cykle kwartalnika to: postaci – przedstawienie ciekawych postaci Biblii, wyznanie – krótka osobista historia życia z Bogiem, do środka
– refleksje o duchowym życiu, psychologicznie – spojrzenie na problemy z punktu
widzenia psychologii ogólnej i biblijnej,
ewangelizacja – teksty w oparciu o materiały teologiczne, przestudiuj – studia biblijne
z komentarzem i pytaniami.

Oprócz „Warto” systematycznie projektujemy, przygotowujemy i wydajemy materiały
o charakterze informacyjno-reklamowym,
związane z akcjami ewangelizacyjnymi
i misyjnymi, spotkaniami, konferencjami,
rekolekcjami itp.

List modlitewny
Rok 2003 jest już drugim rokiem, w którym
wydajemy „Rozmowę pisaną”, czyli list modlitewny CME. Chcemy przez niego zachęcać przede wszystkim do modlitwy o duchowe życie ludzi, organizowane przez nas spotkania, szkolenia, konferencje czy akcje charytatywne. Informujemy w nim także o tym,
co już się odbyło, ale i zapraszamy na to, co
przed nami.
List wydawany był co dwa miesiące i docierał do około 2000 osób na terenie całej
Polski. W drugiej połowie roku zaczął być
także tłumaczony na język angielski i niemiecki i wysyłany za granicę.
Miłe słowa, jakie otrzymaliśmy w ciągu
roku istnienia listu są dla nas dużym zachęceniem i bardzo konkretną formą kontaktu
z ludźmi. Nie ma misji bez modlitwy, o tym
jesteśmy przekonywani w naszej codziennej
służbie.

Kwartalnik utrzymuje się jedynie z ofiar.
Dzięki temu możemy dotrzeć do różnych
grup i środowisk zaangażowania misyjnego
chrześcijan.
Chcemy, by tworzone przez nas czasopismo
motywowało, pobudzało do myślenia, uczyło i wzruszało. Reakcje czytelników, wsparcie finansowe pojedynczych osób i parafii
oraz zaangażowanie wolontariuszy w powstawanie każdego numeru są dla nas znakiem Bożego działania i zachęcają do dalszej pracy.

Internet i serwis: www.cme.org.pl
Rok 2003 był dla internetowego serwisu
Centrum z wielu względów rokiem przełomowym. Początkiem tego roku strony zostały przeniesione na nowy, szybszy serwer.
Dzięki temu mamy nadzieję, że nasz serwis
stał się bardziej dynamiczny w przeglądarkach jego użytkowników. Przez cały rok
staraliśmy się, by strony internetowe były

bogatsze w swej zawartości, dlatego poszerzano zawartość poszczególnych jego stron,
graficznie, jak i merytorycznie. Jednak po
kilku latach rozwoju i doskonalenia stron
doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas
zmian. Koniec roku był czasem intensywnych prac nad zmianą wizerunku stron i ich
układu graficznego. Od pierwszych dni no-
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Ta nowa strona, działająca w ramach ogólnokościelnej witryny www.m.luteranie.pl
ma na celu stworzenie miejsca, w którym
młodzież znajdowałaby aktualne informacje
dotyczące pracy młodzieżowej grup, spotkań oraz propozycje do wykorzystania
w swojej pracy. Zarówno www.cme.org.pl
jak i www.m.luteranie.pl prowadzone są
przez wolontariuszy.

wego roku 2004 zaczęły działać zupełnie
nowe strony, oparte na nowych technikach
budowania i obsługi.
W minionym roku nie zaobserwowaliśmy
znacznego wzrostu, ani spadku liczby użytkowników stron CME. Średnia liczba wizyt
w miesiącach 2003r. wyniosła prawie 800.
Całkowita zaś liczba wizyt wzrosła do
17900.
Dla całkowitej liczby użytkowników 10578,
statystyki ukazują, że średni czas, który
każdy użytkownik spędził na witrynie
www.cme.org.pl wyniósł 3 min 27 s.
Ciekawą informację uzyskamy, gdy zsumujemy całkowity czas spędzony na witrynie
przez wszystkich użytkowników. Można się
wtedy przekonać, że aż prawie 26 dni spędzono na serfowaniu na naszych stronach.
Największą ilość wejść zanotowano z województw: śląskiego – 43 %, mazowieckiego
– 14%, dolnośląskiego – 8,7%.
W 2003 roku, w drugiej połowie wakacji,
podczas obozu komputerowego, który odbył
się w siedzibie Centrum zrodził się pomysł,
by stworzyć młodzieżowe strony Kościoła
Luterańskiego w Polsce. Ta nowa idea bardzo szybko przeszła z fazy koncepcyjnej do
bezpośredniej realizacji. Na koniec obozu
powstał już szkielet nowych stron, a po niedługim czasie gotowa była już strona
www.m.luteranie.pl.

Miesiąc
maj 2003
czerwiec 2003
lipiec 2003
sierpień 2003
wrzesień 2003
październik 2003
listopad 2003
grudzień 2003

Liczba wizyt
724
1365
951
536
861
667
629
643

Działalność Centrum wymaga stałej komunikacji z ludźmi związanymi i zainteresowanymi pracą CME. Dzieje się to w czasie
różnych spotkań, podczas których docieramy do naszych odbiorców z aktualnymi
wiadomościami o pracy misyjnej. Kontakt
listowny lub internet to kolejny sposób docierania do zainteresowanych. Jednak coraz
większe znaczenie ma kontakt przy pomocy
poczty elektronicznej. Z roku na rok widzimy, że jest to coraz bardziej powszechny
i dostępny sposób komunikacji w codziennej pracy CME. Zaproszenia na akcje, imprezy, warsztaty, letnie obozy i szkolenia,
konferencje i nabożeństwa misyjne wysyłane są do coraz większej bazy e-mailowej.
Mamy nadzieję, że ciągła praca nad rozwojem stron internetowych CME zachęca nowych użytkowników do powrotu na nasze
strony i daje możliwość odkrywania czegoś
nowego, ciekawego, pobudzającego do przemyśleń i twórczej pracy dla Pana Boga.

Nowi
91
140
149
101
128
102
91
105
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Użytkownicy
Powracający
464
786
444
260
443
347
368
342

Łącznie
555
926
593
361
571
449
459
447
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Biblioteka
Jednym z działów Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie jest biblioteka, pełniąca funkcję jednostki pomocniczej w stosunku do podstawowych działów CME,
w szczególności zaś do Dziennej i Zaocznej
Szkoły Biblijnej. Do zasadniczych celów
działalności bibliotecznej należy gromadzenie księgozbioru popularno-naukowego,
składającego się z zespołów: druków zwartych, wydawnictw ciągłych, materiałów
konferencyjnych oraz dokumentów dźwiękowych (kaset magnetofonowych, kaset wideo, płyt kompaktowych), a także rejestracja
i przechowywanie wszystkich materiałów,
stanowiących wydawnictwa własne
Centrum Misji i Ewangelizacji.
Zrąb główny księgozbioru stanowią książki
i czasopisma o tematyce religijno-filozoficznej, który uzupełniają wydawnictwa z zakresu literatury pięknej oraz dziecięcej. Pod
względem językowym zbiory dzielą się na

zespoły literatury polsko-, angielsko- oraz
niemieckojęzycznej. Mniej liczną grupę stanowią druki rosyjskie, czeskie i inne.
Gromadzenie nowych nabytków jest możliwe głównie dzięki darom, składanym w dużej mierze przez bezimiennych ofiarodawców, a następnie dzięki planowym zakupom.
Dla wszystkich zespołów zbiorów prowadzone są różnorodne formy ewidencji bibliotecznej (dla druków zwartych oraz dokumentów dźwiękowych jest to rejestracja inwentarzowa; dla wydawnictw ciągłych
– karty akcesyjne; dla materiałów konferencyjnych – rejestracja komputerowa na pierwszym stopniu opracowania).
Oprócz tradycyjnej ewidencji bibliotecznej
druki zwarte objęte zostały opracowaniem
komputerowym, uwzględniającym elementy
opisu bibliograficznego i przedmiotowego.

Zespół CME
Zespół CME istnieje już cztery lata.
W ubiegłym roku, nie wliczając stałych
„kontraktów”, czyli comiesięcznych nabożeństw misyjnych w Dzięgielowie, Tygodni
Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i Mrągowie, Bezsennej Nocy w Skoczowie, Dni
Ewangelizacji w Gliwicach, OZME w Katowicach, Rodzinnego Spotkania Świątecznego w cieszyńskim teatrze zagraliśmy na
Wieczorze Kolęd dla Wojskowego Korpusu
Dyplomatycznego w Warszawie, Zjeździe
Czterech Narodów w Karwinie – Czechy,
współtworzyliśmy Warsztaty gospel w Cieszynie, prowadzone przez instruktora z Londynu – Colina Vasella, gdzie podczas koncertu finałowego w auli Uniwersytetu

Śląskiego, który zgromadził ok. 800 osób,
obsadę muzyczną tworzyli muzycy z naszego zespołu.
Pełni zapału przygotowujemy się do koncertów w kolejnym roku naszej służby:
Wiesbaden – Niemcy w ramach
JugendKirchentagu, gdzie będziemy reprezentować nasz kościół śpiewając w języku
angielskim oraz do koncertów, akcji letnich
i wszystkich wydarzeń związanych z naszym zaangażowaniem.
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Program radiowy „Po prostu”
Od 6 stycznia 2003 roku emitowany jest na
antenie Radia CCM codzienny, godzinny
program, przygotowywany przez Centrum
Misji i Ewangelizacji oraz Parafię
Ewangelicką w Gliwicach. Program nadawany jest od 19.30 do 20.30 z czterech nadajników: Bielsko 97,6 FM; Gliwice 93,4
FM; Oświęcim 94,9 FM; Ustroń 107,1 FM.

wozdania z konferencji, akcji misyjnych
i charytatywnych; w sobotę – muzykę klasyczną (wieczór płytowy); w niedzielę
– muzykę młodzieżową (wieczór płytowy).
Na zakończenie programu codziennie emitowane są kilkuminutowe rozważania biblijne,
przygotowywane przez duchownych
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Na program składają się: rozważania biblijne, powieści w odcinkach, reportaże, wywiady, eseje, programy dla dzieci i dla młodzieży oraz muzyka chrześcijańska i klasyczna. W trakcie programu podawane są
też informacje o wydarzeniach z życia
Kościoła, zapowiedzi szczególnych nabożeństw, koncertów, ewangelizacji, konferencji, uroczystości rocznicowych, sprawozdania z akcji misyjnych, takich jak ProChrist,
czy charytatywnych, jak „Prezent pod choinkę”.

W czasie pierwszego roku emisji redakcja
programu „Po prostu” otrzymała wiele sygnałów (listów, telefonów, e-maili) z obszaru niemal całej aglomeracji śląskiej, świadczących o bardzo pozytywnym odbiorze
przekazywanych treści. Wyrażano wdzięczność za codzienne rozważania biblijne, podkreślano wartość ewangelizacyjną wielu
audycji, dziękowano także za wypełnianie
misji informacyjnej i kulturotwórczej.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się programy adresowane do dzieci i młodzieży.
Kasety audio z nagraniem pierwszej części
„Rodziny Dobrowolskich” rozeszły się do
końca 2003 roku w nakładzie 1 200 egzemplarzy. Reportaże o narkomanii, anoreksji
i bulimii, przeniesione na płyty CD były
wykorzystywane jako materiał dydaktyczny
w kilku szkołach i na parafialnych spotkaniach młodzieżowych.

Aby dotrzeć do różnych grup słuchaczy,
redakcja układa program następująco.
Początkowy kwadrans programu adresowany jest głównie do dzieci. Nadawane są tu
powieści w odcinkach, piosenki, a także
wywiady z dziećmi z cyklu „Nie jestem
rybą, mam głos”. W 2003 roku wyemitowaliśmy powieści: „Rodzina Dobrowolskich”,
„Poza Błękitnymi Górami”, „Pod drzewem
buyu”, „Historia ludu Bożego”. Drugi kwadrans programu zawiera powieści w odcinkach dla dorosłych oraz rozważania biblijne
z cyklu „Poezja Pana Boga” oraz „Od
Genesis do Apokalipsy”. W 2003 roku wyemitowaliśmy powieści: „Róże w śniegu”
i „Cień Galilejczyka”. W drugiej połowie
programu usłyszeć można: w poniedziałek
– kalendarium wydarzeń i postaci ważnych
w historii protestantyzmu, przegląd prasy,
eseje; we wtorek – audycje o tematyce rodzinnej, głównie rozmowy z małżeństwami
z cyklu „Potrójny sznur”; w środę – wywiady, reportaże o tematyce młodzieżowej;
w czwartek – rozmowę z zaproszonym gościem; w piątek – reportaże, wywiady, spra-

Wielką wartością jest także współpraca redakcji z wolontariuszami. W procesie tworzenia programu bierze udział bezinteresownie kilkanaście osób, w tym pięciu nastoletnich uczestników warsztatów dziennikarskich, trzech autorów wieczorów płytowych,
cztery kobiety przygotowujące magazyn
„Inna”, dwie osoby przygotowujące eseje.
Wolontariuszami są także dwaj aktorzy, nagrywający powieści dla dzieci oraz duchowni, przygotowujący rozważania biblijne
i służący jako lektorzy.
Pragniemy, by nasze audycje uczyły prawd
biblijnych, budowały wiarę, zachęcały do
czynnego, zaangażowanego chrześcijaństwa. By przekonywały, że najlepiej jest... po
prostu żyć z Jezusem.
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Public Relations
Główną zasadą public relations jest wzajemne porozumienie. Chcemy, jako Centrum
Misji i Ewangelizacji, być godni zaufania.
Musimy jednak wziąć pod uwagę, że zaufanie musi być zasłużone. Kompetencja jest
jednym z kluczowych elementów w ustaleniu wiarygodności. Ważność public relations
w Polsce wzrasta, a informacja staje się teraz kręgosłupem każdej placówki, instytucji, firmy itd. Tym, co jest najbardziej fascynujące w przyszłości public relations w naszym kościele jest to, że możemy sami
nadać jej kształt.
Zadaniem tego działu w CME są przede
wszystkim trwałe, ciągłe i zaplanowane
działania, których celem jest kształtowanie
pozytywnych relacji z otoczeniem (jednostkami, środowiskiem lokalnym, parafialnym,
kościelnym). Istotne jest dla nas także wyznaczenie grup docelowych, do których nasze działania są kierowane.

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie pozytywnego wizerunku CME jako placówki
koordynującej działania misyjno-ewangelizacyjne w Polsce jest procesem długotrwałym i wymaga podejmowania racjonalnych
decyzji. Podstawą kreowania dobrego wizerunku są dla nas m.in.:
• relacje z mediami,
• utrzymywanie dobrych stosunków
z ludźmi,
• sprawne funkcjonowanie na poziomie
biura, a także w zakresie organizowanych
imprez, spotkań itp.,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz CME,
• skuteczny Lobbing,
• regularne badania opinii społecznej (co
o nas myślą inni?),
• dobra komunikacja z grupami otoczenia.

Zaplecze
zadania podczas organizowanych spotkań,
konferencji, obozów i zjazdów oraz całorocznego funkcjonowania biura. Dodatkowo
kuchnia przygotowuje i dostarcza obiady do
przedszkola i szkoły w Cieszynie.

Dział techniczny i kuchnia przez cały rok
wspierają naszą pracę w Centrum. Obsługa
noclegowa, transportowa i żywieniowa,
przygotowanie sal do zajęć, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu, to główne ich
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Kontakt
Adres:

Centrum Misji i Ewangelizacji
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów

Numer rachunku:

ING Bank Śląski SA 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154

Kontakt:

Dyrektor CME
Sekretariat
Biblioteka Dzięgielowska
Duszpasterstwo wśród Dzieci
Duszpasterstwo wśród Kobiet
Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Korespondencyjny Kurs Biblijny
Kwartalnik misyjny „Warto”
Misyjne Duszpasterstwo Młodych
Szkoła Biblijna
Tydzień Ewangelizacyjny
Public relations
Webmaster

(033) 852 97 81
(033) 852 97 81
(033) 857 79 61
(033) 857 79 64
(033) 852 97 81
(033) 852 90 39
(033) 852 90 39
(033) 857 89 50
(033) 857 79 63
(033) 857 79 61
(033) 857 79 62
(033) 857 89 50
693 35 07 43
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warto@cme.org.pl
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Otwarta księga, która nie kryje swojej treści. Wręcz przeciwnie – zachęca do czytania, nie pozostawiając człowieka obojętnym na słowa w niej zawarte. Dostępna dla każdego.
Biblia. Stanowi podstawę relacji dwóch postaci widocznych
na pierwszym planie: Boga i człowieka. Postaci na pierwszy
rzut oka bardzo podobnych, niemalże identycznych. Ale niezupełnie.
Człowiek wyciąga do Boga rękę, jakby szukając kontaktu
z Nim, prosząc Go o pomoc. Z góry otrzymuje Bożą dłoń,
niosącą ze sobą bezpieczeństwo, pokój, ciepło, oparcie.
A odwrotnie? Bóg, poprzez Swoje Słowo, zwraca się do
człowieka, wręcz „staje na głowie”, by zwrócić jego myśli
ku sobie. Niezmiennie zaprasza go.
Czasem relacja między nimi zostaje zachwiana. Człowiek
cofa swoją rękę, ucieka, chowa się, odwraca od Boga. Ale
Bóg czeka, z dłonią cierpliwie wyciągniętą w jego kierunku.
Bo On nigdy z człowieka nie rezygnuje i zawsze wierzy, że
ten w końcu przyjmie Jego zaproszenie, otworzy Księgę
i zacznie czytać ją, szukając bliskości Boga.
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