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Rok 2004

Rok 2004 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim był rokiem poświęconym diakonii.
Centrum Misji i Ewangelizacji od samego początku swojego istnienia w swoich działaniach prowadziło taką działalność, gdyż z działań ewangelizacyjnych, które wzbudzają miłość do Boga i ludzi, zawsze powinno wypływać zaangażowanie dla dobra
drugiego człowieka. Diakonia to efekt ewangelizacji.

Oto niektóre nasze działania diakonijne:
•

Akcja „Daj dzieciom nadzieję” – coroczny obóz dla dzieci z biednych rodzin.

•

Konto „Rodzina rodzinie” – dzięki funduszom gromadzonym na koncie, możemy
udzielać regularnej pomocy finansowej rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

•

Akcja „Prezent pod choinkę” – zorganizowana po czwarty, akcja o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest zbieranie w Polsce paczek, które trafiły do dzieci na
Ukrainie.

•

Działalność z zakresu profilaktyki alkoholowej – zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

•

Udzielanie pomocy osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji,
m.in. w formie mieszkania i wyżywienia w na miejscu w Dzięgielowie

•

Propagowanie akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” na terenie bielskiego hipermarketu „Auchan” połączonej z zabawami i zajęciami dla dzieci.

•

Dostarczanie obiadów dla dzieci ze szkoły podstawowej w ramach akcji dożywiania prowadzonej przez gminę Goleszów.

•

Organizacja przyjazdu grupy głuchych z okręgu bielskiego i tłumaczenie na język
migowy ewangelizacji w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

•

W czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wraz z diakonią Diecezji
Cieszyńskiej zorganizowano punkt wypożyczania sprzętu pomagającego poruszać się osobom niepełnosprawnym po terenie TE.

•

Promowanie diakonii poprzez emitowanie w programie radiowym „Po prostu”
audycji o tematyce diakonijnej (biografia Matki Ewy w odcinkach, opowiadanie
dla dzieci o Matce Ewie w odcinkach, reportaże z działań diakonijnych).

•

W pomieszczeniach CME znajduje się świetlica środowiskowa prowadzona przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

•

W ramach zajęć Szkoły Biblijnej odbywają się wykłady o diakonii.

W roku 2004 nastąpiły też zmiany organizacyjne Centrum Misji i Ewangelizacji.
W czerwcu powstało Wydawnictwo „Warto”, a 28 grudnia 2004 roku CME uzyskało
status organizacji pożytku publicznego. Te dwa wydarzenia będą miały wielki wpływ
na Centrum w roku 2005, który został ogłoszony rokiem misji i ewangelizacji.
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Duszpasterstwo
Godzin Biblijnych

Cel

Celem duszpasterstwa jest pogłębianie życia duchowego ludzi w oparciu o Boże Słowo oraz przygotowywanie osób do prowadzenia godzin biblijnych oraz domowych
grup biblijnych.

Tematyka
Bracia ewangeliści, osoby prowadzące lub zainteresowane prowadzeniem grup biblijnych oraz parafianie.
Służba ta prowadzona jest w grupach: godziny biblijne, domowe grupy biblijne, dni
skupienia oraz odwiedziny chorych i samotnych. W tych grupach zwiastowane jest
Słowo Boże, dyskutuje się nad rozważanym Słowem, śpiewane są pieśni i modlitwy.

Tematyka godzin biblijnych opracowana jest z wyprzedzeniem półrocznym i dwa razy
w miesiącu przypadające tematy (teksty biblijne) omawiane są na przygotowaniu do
godzin biblijnych, które zawsze odbywa się w Dzięgielowie. Domowe grupy biblijne
dobierają sobie indywidualnie tematy, zawsze jednak w oparciu o Boże Słowo. W roku 2004 na godzinach biblijnych omawiana była księga Dziejów Apostolskich.
Spotkania z modlitwę i studiowaniem Pisma Świętego są potrzebne do duchowego
wzrostu chrześcijan, a grupy biblijne to znacząca siła w odnowie Kościoła.

Współpracownicy

W godzinach biblijnych zaangażowanych było 39 ewangelistów jako wolontariuszy
oraz około 40 osób, które wchodzą w skład zespołu misyjnego (orkiestra dęta i chór).
W godzinach biblijnych zaangażowani byli również niektórzy miejscowi księża.

Miejsca
spotkań
Godziny biblijne odbywały się w następujących parafiach i wyznaczonych punktach:
Bażanowice-Żydów, Bąków, Cieszyn, Cisownica, Dębowiec, Drogomyśl, Goleszów,
Leszna Górna, Koniaków, Krostoszowice, Pszczyna, Salmopol, Ustroń, Ustroń-Polana,
Wisła-Centrum, Wisła-Czarne, Wisła-Jarzębata, Wisłą-Kamienny, Wisła-Malinka, Wisła-Mrózków, Wisła-Skolnity. Prawie w każdej z wymienionych parafii działają też domowe grupy biblijne, które spotykają się najczęściej raz w tygodniu. Grupy na godzinach biblijnych spotykają się raz, dwa lub cztery razy w miesiącu.
Na przykład w parafii Cieszyn godziny biblijne odbywały się w każdą środę i niedzielę
miesiąca. W godzinach uczestniczyło ok. 5- 30 osób. Domowe grupy biblijne liczyły
od do 20 osób. W Dniach Skupienia, które odbyły się dwa razy, spotkało się ok. 80-100 osób.
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W 2004 roku dziewięciu braci ukończyło Szkołę Biblijną i są zaangażowani w prowadzenie godzin biblijnych. Po zdaniu egzaminu i wprowadzeniu w urząd będą pełnoprawnymi ewangelistami.

W służbę godzin biblijnych może zaangażować się każdy, kto ukończył Szkołę Biblijną, zda egzamin i zostanie wprowadzony w urząd ewangelisty. W dniach skupienia
i przygotowaniach do godzin biblijnych może uczestniczyć każdy, kto chce pogłębiać
swoją wiedze biblijną i studiować Pismo Święte.

Kontakt
Stanisław Czyż
telefon: (33) 852 97 81
e-mail: dgb@cme.org.pl
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Możliwości
zaangażowania

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Cel
Grupa docelowa

Duszpasterstwo wśród Dzieci pragnie głosić Dobra Nowinę dzieciom w naszym kraju
i w Centralnej Europie. Im więcej dzieci chcemy pozyskać, tym więcej ludzi dobrze
przygotowanych i mających wizję musimy przygotować do tej pracy. Aby w obu dziedzinach osiągnąć dobre rezultaty, chcemy tworzyć wartościową literaturę dla dzieci,
nauczycieli i rodziców. Naszym głównym celem jest wspieranie pracy w parafiach poprzez szkolenia, zachęcanie młodych ludzi do angażowania się we wszystkie formy
pracy swojej parafii, wykłady, poprzez różne akcje, literaturę i inne pomoce wizualne.

Dzieci – nasza odpowiedzialność
Młodzież – chętnie się uczy jak uczyć innych, łatwiej dociera do dzieci,
Rodzice – potrzebują pomysłów i wizji swojej odpowiedzialności.

Szkolenie Nauczycieli Szkółek Niedzielnych
Formy działania
Tematyka
Miejsca
spotkań
Współpracownicy

Ponieważ nasi nauczyciele biorący udział w szkoleniach są coraz młodsi, wiele czasu
w programie poświęcamy na tematy odnoszące się do podstawowych aspektów życia i służby, mając na uwadze wiele problemów z jakimi borykają się nastolatki. Każde
szkolenie i każda konferencja jest doskonałą okazją do odpowiedzi na pytania młodzieży. Dobry nauczyciel, prowadzący nabożeństwa dla dzieci oraz inne spotkania
powinien nie tylko dobrze znać Biblię, ale być jej pasjonatem i w sposób naturalny
przekazywać dzieciom jej poselstwo. Wiele czasu poświęcamy także na metody przekazu tego poselstwa, które powinny być dostępne, atrakcyjne, nowoczesne i zgodne
z zasadami ogólnego nauczania.

Zimowa Konferencja dla Nauczycieli Szkółek Niedzielnych
Konferencja zgromadziła ponad 80 nauczycieli, którzy regularnie uczestniczą w trzyletnim programie oraz tych, którzy już ukończyli szkolenie, ale są zainteresowani nowymi pomysłami, inwestowaniem w siebie i społecznością z osobami będącymi w tej
służbie. Program dopołudniowy przeznaczony był na wykłady biblijne, natomiast popołudniowy na warsztaty i seminaria prowadzone z pomocą wykładowców Misji Pokoleń z Krakowa, absolwentki szkoleń Beaty Szłapa, Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. W ostatnim dniu konferencji 12 studentów otrzymało dyplomy ukończenia trzyletniego programu szkolenia. Wszyscy z nich regularnie uczestniczą w pracy w swoich
parafiach oraz w wielu akcjach Duszpasterstwa wśród Dzieci. Wielkim zachęceniem
był dla nas udział 20 młodych ludzi z Mazur, którzy kiedyś uczestniczyli w obozach
dziecięcych, a teraz są zainteresowani włączeniem się do pracy w swoich parafiach.

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
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lekcji biblijnej i jej przeprowadzenie z wykorzystaniem pieśni, właściwego nauczania
wierszy biblijnych i konkursów. Jako zaliczenie przedmiotu studenci przygotowali
program prowadzenia Rekolekcji Wielkanocnych.

Konferencje Regionalne
Konferencje Regionalne mają przede wszystkim na celu integrowanie nauczycieli, inwestowanie w ich duchowe życie, realizowanie tematów związanych z ich potrzebami i dzielenie się pomysłami do prowadzenia nabożeństw dla dzieci i innych form
pracy z dziećmi w parafiach.
Łódź – 27-28.03, Karpacz -24-25.04, Jastrzębie – 28.02

Szkolenie Nauczycieli, lipiec
Szkolenie w lecie, to wykłady dopołudniowe oraz popołudniowa praca w trzech grupach zaawansowania. W szkoleniu uczestniczyło 68 osób oraz 3 osoby z Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Głównym tematem wykładów przedpołudniowych był kurs biblijny
„Crossways” prowadzony przez pastora z USA, Nicka Doversbergera. Uczestnicy
otrzymali podręczniki do kursu przygotowanego w języku polskim i mogli poznać
podstawowe zasady studiowania i zrozumienia Starego i Nowego Testamentu. W czasie zajęć popołudniowych studenci mogli poznać wiele nowych pomysłów do gier
i zabaw na świeżym powietrzu prowadzonych przez Jose Carltona z USA. Warsztaty
i seminaria prowadzone przez wykładowców Misji Pokoleń z Krakowa to: „Uczenie
pojęć biblijnych, wersetów i historii biblijnych”, „Pomysły do prac plastycznych i zajęć
wprowadzających do danego tematu”. Nie zabrakło czasu na dyskusje i odpowiedzi
na nurtujące pytania oraz na odpoczynek, sport i wspólne uwielbianie Boga pieśnią.
Jak co roku w lecie, uczestnicy regularnego szkolenia musieli zdać pisemny egzamin,
a osoby robiące trzeci stopień napisały prace dyplomowe. W czasie szkolenia odbywały się równocześnie warsztaty clowningu prowadzone przez Sida i Karen Teske
z USA, w których uczestniczyło 11 osób. W ostatnim dniu grupa zaprezentowała niezwykle atrakcyjny program z wykorzystaniem nowych strojów i wielu rekwizytów
wykonanych samodzielnie. Klowny angażowały się bardzo aktywnie w wiele imprez
organizowanych przez DwD – na Równicy, w czasie TE, w lipcu w Wiśle, w czasie Dni
Ewangelizacyjnych we wrześniu w Zabrzu, Mikołowie oraz w grudniu w Gliwicach.
Ogólnie w tych imprezach uczestniczyło ponad 1000 dzieci.

Materiały dla nauczycieli

Wielkanoc – „Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość”
Lato – „Wszystko oddam Jezusowi”
Obozy językowe – „Making Peace” („Nosiciele Pokoju”)
Boże Narodzenie – „Gdybyś tylko zobaczył to, co ja zobaczyłem”, „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”
Śpiewniczki – „Nutki chwały” (z nutami i bez) w języku polskim i angielskim

ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Szkółek Niedzielnych)
Nasze duszpasterstwo jest odpowiedzialne za pomoc liderom pracy wśród dzieci
w Europie Centralnej z ramienia ELSA, dlatego 3 osoby z Białorusi, Ukrainy i Łotwy
brały udział w szkoleniu oraz 3 osoby uczyły się na obozie językowym w Karpaczu,
jak prowadzać takie obozy. Od 1-4 września przedstawiciele ELSA Bjarne Olsen z Danii, Alf Danbolt z Norwegii i Aija Dzene z Łotwy spotkali się w Wiśle, aby dokładnie
omówić i przygotować Konferencje Europejską, która odbędzie się w Polsce w 2006
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roku. Zostały podzielone obowiązki, przygotowany budżet i dokładny program konferencji oraz obchodów 10-lecia tej organizacji.

Musical „Puzzle”
Był wystawiany w czasie rekolekcji wielkanocnych, w czasie „Świętowania przy Kamieniu” na Równicy, w Wiśle na Festiwalu Życia oraz w Warszawie na spotkaniu adwentowym w Kościele Świętej Trójcy.

Rekolekcje wielkanocne
„Wiara, nadziej i miłość”, to temat rekolekcji w 2004 roku. Podczas 2 i 3–dniowych
zajęć dzieci miały okazję usłyszeć o tym, że Słowo Boże jest prawdą, że prawdziwa
miłość pochodzi od Boga, a także, że nic nie może nas odłączyć od tej miłości. Grupą
docelową były dzieci ze szkół podstawowych (ponad 800) z Karpacza i okolic, Jasienicy, Jaworza, Drogomyśla. Ochab, Bąkowa, Pruchnej, Orzesza, Świętochłowic, Bielska Białej, Wisły Czarne, Ustronia Polany i Ustronia Centrum. Spotkania zawierały lekcje biblijną, naukę wiersza biblijnego, historię misyjną, konkurs oraz prace plastyczne.
Rekolekcje prowadzone przez studentów Szkoły Biblijnej, studentów ChAT i pracowników Duszpasterstwa wśród Dzieci.

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Przez cały tydzień, pod dwoma namiotami gromadziło się od 500-600 dzieci, a w kaplicy ponad 100 nastolatków. Temat „Wszystko oddam Jezusowi” miał na celu uświadomić dzieciom, jak cenne jest życie, które zostało nam podarowane przez Boga i jak
możemy wykorzystać je do służby dla Niego. Oprócz lekcji przygotowanych i prowadzonych przez młodych nauczycieli, dzieci uczyły się nowych pieśni, wierszy biblijnych i wykonały wiele ciekawych i użytecznych prac plastycznych. Wszystkie zajęcia
przedpołudniowe i popołudniowe były prowadzone przez ponad 100 wolontariuszy.
Była to dobra okazja do sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem swoich wykładowców i nauczycieli. Ci zaś, którzy przyłączyli się do pracy po raz pierwszy, zostali
zachęceni do wzięcia udziału w szkoleniu.

Obozy Językowe – „Rainbow Harvest Camps”
Ponieważ te obozy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, oprócz dwóch obozów bezpośrednio prowadzonych przez DwD, dwa inne były prowadzone przez nauczycieli przygotowanych do tej pracy przez nasze duszpasterstwo – w Skoczowie
i w Wiśle Jaworniku.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy obóz w Karpaczu dla 50 dzieci. Obóz ten prowadzony był przez 10 nauczycieli z Polski i 10 z USA. Po programie o obozie, który został
nakręcony przez telewizję wrocławską, otrzymaliśmy wiele nowych zgłoszeń, a także
próśb, aby nadal prowadzić obozy w Karpaczu. Drugi obóz językowy prowadzony był
w Mrągowie przez 20 nauczycieli z Polski i z Oregonu w USA. Dzieci uczyły się języka
angielskiego, dowiedziały się też jak być „nosicielami pokoju” w swoim środowisku.
Zawarły wiele nowych przyjaźni zarówno z rówieśnikami, jak i z gośćmi z zagranicy.
Wszystkie grupy nauczycieli z USA przeszły przez trzydniowe kursy orientacyjne, które miały za zadanie promowanie polskiej kultury, sytuacji naszego Kościoła w Polsce
oraz wizji pracy Duszpasterstwa wśród Dzieci.
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Akcja „Daj dzieciom nadzieję”
W tym roku pomagaliśmy zorganizować dwa obozy dla dzieci z biednych rodzin. Jeden obóz, który powstał z inicjatywy pani biskupowej Danuty Jaguckiej, był prowadzony przez cztery wolontariuszki z DwD w Jaworniku od 1-9 lipca dla 50 dzieci z całej Polski, a drugi we współpracy ze zborem w Dzięgielowie, prowadzony przez 10
nauczycieli, w dniach 22-29 sierpnia w Wiśle Jaworniku dla 36 dzieci z najuboższych
rodzin z Bieszczad. W programie obozowym był czas na lekcje biblijne, śpiew, filmy,
zajęcia plastyczne, rozgrywki sportowe, basen i wycieczki itp. Dzieci z Bieszczad miały wiele problemów zdrowotnych spowodowanych niedożywieniem i dlatego zostały
przebadane przez dwóch lekarzy, którzy nie tylko wydali diagnozę, ale zapewnili dodatkowe badania i leczenie oraz wskazówki dla rodziców.
W akcji „Daj dzieciom nadzieję”, dzięki ofiarności ludzi z Polski i USA udało się sfinansować całkowicie obóz w Mrągowie, wyposażyć dzieci do szkoły zarówno w ubrania,
jak i przybory. W grudniu, dzięki ofiarności przyjaciół DwD z Anglii udało się zawieźć
na Mazury prezenty pod choinkę, nowe ubrania i zabawki.

Biuro
Do naszego biura przychodzi wielu nauczycieli i rodziców, wypożyczając kasety wideo, programy nauczania oraz inne materiały do pracy z dziećmi. Regularnie utrzymujemy korespondencję z parafiami, nauczycielami i wolontariuszami oraz dziećmi,
które przyjeżdżają na nasze obozy.

Udział w szkoleniach i konferencjach regionalnych, warsztatach
Udział w kursie kolonijnym organizowanym przez Wydział Oświaty
Jeżeli ktoś posiada dobrą znajomość języka angielskiego – pomoc w prowadzeniu
obozów językowych, tłumaczeniach materiałów i wykładów z języka angielskiego
oraz w przygotowaniu materiałów plastycznych
Szkolenie kalunów
Włączenie się do zespołu aktorskiego „Puzzle”
Pomoc w pracy z dziećmi na TE w Dzięgielowie
Pomoc w pracach biurowych – druk i składanie, praca twórcza (np. pisanie piosenek,
scenek na różne okazje itp.)
W roku 2004 realizowane były główne cele duszpasterstwa. Zwiększyła się liczba regularnych wolontariuszy i takich, którzy poświęcili miesiąc lub dwa, a nawet cały rok
na pracę w DwD. Poszerzyła się także współpraca z wolontariuszami z zagranicy, którzy przyjeżdżają prowadzić obozy językowe i wnoszą wiele cennych pomysłów i pomocy do efektywniejszej pracy z dziećmi.

Kontakt
Janina Gazda
tel. (33) 857 79 64
e-mail: dwd@cme.org.pl
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Możliwości
zaangażowania

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Cel

Organizowanie spotkań dla kobiet w celu pobudzania do świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego w oparciu o Pismo Święte. Wsparcie w różnych sytuacjach życiowych.

Grupa docelowa
Organizowanie biblijnych grup kobiecych we wszystkich regionach kraju, tak jak to
ma już miejsce w diecezji cieszyńskiej, katowickiej i mazurskiej.

Formy działania

Organizowanie dwa razy w roku ogólnopolskich spotkań kobiet, jedno o charakterze
dni skupienia, drugie otwartej konferencji uwzględniającej problemy współczesnych
kobiet. Kwartalne spotkania kobiet, które odbywają się cztery razy w roku, mają charakter wzrostowy. Skupiają osoby zaangażowane w prowadzenie odwiedzin domowych, prowadzenie małych grup domowych, biblijnych grup parafialnych itp. Organizowanie „kręgów modlitewnych” kobiet na początku i na zakończenie roku kalendarzowego, jak i ważnych wydarzeń w misji oraz włączenie się w Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Spotkania weekendowe w górach „Być razem” jako grupa wsparcia dla
osób samotnych i osamotnionych. Rozmowy indywidualne i korespondencyjne z kobietami zainteresowanymi ewangelią lub szukającymi pomocy w różnych sytuacjach
życiowych.

Przede wszystkim biblijne, które zawsze mają praktyczne zastosowanie.

Tematyka spotkań - Kroczyć drogą wiary: nawrócenie, wzrost, dojrzałość.
Współpracownicy

- Cenna w Bożych oczach: poczucie bezpieczeństwa w oparciu o Boże obietnice;
przekonanie o wartości każdego człowieka, za którego Bóg ofiarował swojego
Syna.
- Izrael współczesny jako dowód, że Bóg panuje i służba chrześcijan wspierająca Żydów Europy Środkowej.
- Wiara czynna w miłości na przykładzie życia Matki Ewy.
- Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
- Czy jesteś szczęśliwa – błogosławieństwa z Ewangelii Mateusza jako warunek prawdziwego szczęścia.
- Rodzina przestrzenią diakonii
- Być światłością Bożą.
- Poświęcenie kobiet owocem uświęcenia.
- Miłość opiekuńcza w małżeństwie.
- Idealna kobieta według serca Bożego.
- Przebaczenie – uleczenie duszy, ducha i ciała.
- W jaki sposób kobieta samotna może służyć Bogu?
- Przez wiarę i modlitwę kształtujemy przyszłość.
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Grupa współpracowników obejmuje około 50 osób w charakterze m.in.: wykładowców, seminarzystów, prowadzących spotkania i grupy dyskusyjne, śpiew, korespondenci, tłumacze, osoby odpowiedzialne za porządek.

Spotkania odbywały się w kilku miejscowościach m.in.: Dzięgielów, Wisła Jawornik,
Miechowice, Częstochowa, Żory, Salmopol. Przeciętnie jedno spotkanie w miesiącu.

W dwóch dużych spotkaniach wzięło udział ok. 500 kobiet. W kwartalnych ok. 100,
w modlitewnych ok. 20, a w weekendach dla samotnych kobiet ok. 30. Razem z seminariami na Tygodniach Ewangelizacyjnych w 2004 roku łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 1000 kobiet.

Miejsca
spotkań
Uczestnicy

Zachęcone hasłem biblijnym kościoła na rok 2004: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” z Mk 13,31, duszpasterstwo koncentrowało się na przypominaniu prawd biblijnych i wskazywaniu na ich aktualność i praktyczne zastosowanie.
A przede wszystkim na wskazywanie na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i pewnego,
wiarygodnego przyjaciela kobiet. Jezus powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”, dlatego uczymy się ciągle na nowo przedkładać Mu swoje prośby, ale i dziękować za wszystko, co otrzymujemy i kim jesteśmy.

Tworzenie grup biblijnych dla kobiet w parafiach, jeśli takie jeszcze nie istnieją. Aktywne włączanie się do organizowanych spotkań (przygotowanie wykładu, świadectwa, prowadzenie studium biblijnego, tłumaczenie, śpiew solowy lub gra na instrumencie, upieczenie ciasta, pomoc w transporcie osób itd.). Troska o chorych. Wsparcie modlitewne, indywidualne i w grupach.

Kontakt
Paulina Szczeponek
tel. (33) 852 97 81
e-mail: dwk@cme.org.pl
Listownie na adres CME z dopiskiem DwK lub bezpośrednio w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Dzięgielowie w godz. 16.00-17.00.
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Możliwości
zaangażowania

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw – Śląsk Cieszyński
Grupa docelowa

Działamy głównie wśród małżeństw, rodzin, docieramy jednak z wykładami i prelekcjami także do młodzieży.

Formy działania
Organizujemy spotkania kwartalne, które odbywają się w Wiśle Jaworniku. Od lat
największym zainteresowaniem cieszą się spotkania jesienne i zimowe (świąteczne), gromadzące ponad 100 uczestników. W tym roku najwięcej osób, około dwustu, przybyło na spotkanie jesienne, gdzie wykładowcą był psycholog i doradca rodzinny James Wilder. Gość z USA mówił o tym, jak odzyskać radość w relacji małżeńskiej i szerzej, w kręgu rodziny i we wspólnocie Kościoła. W trakcie spotkania
świątecznego wykład pt. „Oczyścić swoje serce” przedstawiła diakon Aleksandra
Błahut-Kowalczyk.
Odwiedzamy grupy parafialne i domowe, gdzie służymy wykładami, lub uczestniczymy w dyskusjach lub studiach biblijnych poświęconych tematyce rodzinnej. Regularnie współpracujemy z grupami parafialnymi w Bielsku-Białej, Dzięgielowie, Skoczowie, Wiśle-Malince oraz z grupami domowymi w Cieszynie i Goleszowie.
Prowadzimy poradnictwo rodzinne, pomagając małżeństwom w przezwyciężaniu
kryzysów (średnio kilka rozmów miesięcznie). W tym roku przeprowadziliśmy również dwukrotnie cykl spotkań z narzeczonymi (sześć tematów w ciągu sześciu miesięcy). Obie pary są obecnie małżeństwami.
Rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu poradnictwa rodzinnego. W pierwszej, trzydniowej sesji w listopadzie 2004 wzięło udział kilkanaście małżeństw. Wykłady prowadził
James Wilder, doświadczeniami dzieliła się także jego żona Kitty. Małżeństwo to
prowadzi ośrodek poradnictwa rodzinnego w Kalifornii. Chcemy podobne sesje organizować co najmniej raz w roku, tak by przygotować kilka lub kilkanaście par do służby poradniczej.
Kierujemy akcją zbierania funduszy na koncie „Rodzina rodzinie”. Obecnie, dzięki
środkom tam zgromadzonym, pięć rodzin otrzymuje regularną, comiesięczną pomoc
finansową, a w przypadkach losowych udzielane jest finansowe wsparcie także innym osobom.

Współpracownicy
Uczestnicy

Najbardziej aktywnymi współpracownikami – wolontariuszami są: Urszula i Jan Brodowie z Bielska-Białej, Halina i Karol Gatnerowie ze Skoczowa, Renata i Zbigniew
Krzemieniowie z Dzięgielowa, Krystyna i Krzysztof Kubaczkowie z Wisły oraz Mariola
i Zbigniew Szklorzowie z Goleszowa. Pary te prowadzą spotkania parafialne, domowe, uczestniczą też w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań kwartalnych.

W spotkaniach kwartalnych oraz w grupach parafialnych i domowych uczestniczy regularnie kilkaset osób. Okazjonalnie służymy wykładami także grupom młodzieży
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gimnazjalnej i licealnej. W trakcie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie w czasie seminariów i rozmów duszpasterskich oraz w czasie Konferencji Modlitewnych
w Mrągowie docieramy do małżeństw spoza Śląska Cieszyńskiego.

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniach dla małżeństw w wymienionych powyżej ośrodkach parafialnych. Prosimy o kontakt osoby z innych ośrodków Diecezji
Cieszyńskiej. Zachęcamy pary pragnące pomagać innym do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu poradnictwa rodzinnego oraz do włączenia się w akcję pomocy charytatywnej „Rodzina rodzinie”.

Możliwości
zaangażowania

Kontakt
Elżbieta i Marek Cieślarowie
tel. (33) 852 90 39
e-mail: mcieslar@cme.org.pl; emcieslar@ptew.org.pl

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw – Górny Śląsk
Docieranie do ludzi z Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, gdyż jest to
centralna prawda, dzięki której ludzkie życie może być zmienione. Pomoc małżeństwom w inwestowaniu we własne związki.

Grupa docelowa
Formy działania

Ludzie młodzi, narzeczeni, małżeństwa i samotni, oraz osoby starsze.

Profilaktyka czyli spotkania i wykłady dla różnych grup wiekowych. Widzimy, jak potrzebne jest ciągłe uczenie się i inwestowanie we własny wzrost duchowy i w nasze
małżeństwo, co motywuje nas do dzielenia się z innymi naszymi spostrzeżeniami.
Inwestując w innych, kładziemy nacisk na rozwój duchowy, ale również na podstawie
Biblii wskazujemy na wzorcowe postawy życiowe.

Zorganizowaliśmy dwa turnusy Wczasów z Biblią w Wiśle. W maju uczestniczyło
w nich 18 osób, głównie starszych i omawiane były przykazania. We wrześniu 16
osób, w tej samej grupie wiekowej i omawiana była Księga Sędziów.
Współorganizowaliśmy także dwie Konferencje Modlitewne. W kwietniu w Istebnej
i we wrześniu w Mrągowie. Obie miały charakter międzynarodowy. W Istebnej byli
Polacy i Czesi, a na Mazurach Polacy, Czesi, Łotysze, Białorusini i Litwini.
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W listopadzie gościliśmy małżeństwo Kitty i Jima Wilder’ów. Odwiedziliśmy z nimi
parafie w Orzeszu, Wirku i Tychach, gdzie Jim mówił o znaczeniu prawdziwej radości
w życiu chrześcijanina. Natomiast w dniach 19-21 Jim był głównym wykładowcą na
seminarium dla liderujących małżeństw, które odbyło się w Dzięgielowie. Wykładów
wysłuchało 16 małżeństw i kilka osób dochodzących.

Biuro Poradnictwa Rodzinnego
To kolejna próba wyjścia do ludzi. Byliśmy dostępni dwa razy w tygodniu w biurze
w Tychach. Po wakacjach ograniczyliśmy dyżury do jednego dnia w tygodniu, gdyż
częściej nasi rozmówcy chcą się spotykać poza biurem. W czasie Tygodni Ewangelizacyjnych zauważamy wzrost rozmów z zakresu poradnictwa lub duszpasterstwa.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Przez cały rok prowadziliśmy Korespondencyjny Kurs Biblijny. W sumie napisaliśmy
202 listy do 81 korespondentów (54 kobiety i 27 mężczyzn).

Miejsca spotkań

Prowadziliśmy w roku 2004:
- spotkania biblijne w Mikołowie (1 raz w tygodniu średnio uczestniczy 5 osób)
- spotkania domowe grupy młodszej w Tychach (1 raz w tygodniu średnio 10 osób)
- spotkania domowe grupy starszej w Tychach (1 raz w miesiącu, średnio 20 osób)
- spotkania dla niewiast w Tychach (5 spotkań średnio 20 osób)
- kursy małżeńskie „Małżeństwo +” (Dwie grupy w Bielsku-Białej, z którymi spotykamy się raz w miesiącu oprócz wakacji. W jednej grupie są cztery małżeństwa,
a w drugiej dwa.)

Odpowiadamy również na zaproszenia do prowadzenia spotkań małżeńskich w różnych parafiach. W tym roku prowadziliśmy takie spotkania w: Pszczynie (2), Skoczowie (2), Trzyńcu (Czechy) (2), Tychach (2), Pruchnej (1), Jastrzębiu (1), Białej (1), Wiśle
Malince (1). W czasie wakacji prowadziliśmy seminaria w Dzięgielowie, Mrągowie i na
konferencji na Łotwie.

Możliwości
zaangażowania

Prowadzenie grup parafialnych, domowych oraz przygotowanie do poradnictwa małżeńskiego.

To był bardzo pracowity rok i jesteśmy Panu Bogu wdzięczni że przeprowadził nas
przez każdy dzień. Niemniej dostrzegamy potrzebę szkolenia małżeństw w kierunku
poradnictwa i pracy wśród innych małżeństw.

Kontakt
Mariola i Roman Fengerowie
tel. (32) 327 16 47 lub 0 609 041 540
email: rfenger@cme.org.pl
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Misyjne Duszpasterstwo
Młodych
Dotarcie z ewangelią do młodych ludzi i umacnianie ich w wierze w Jezusa Chrystusa,
kształtowanie postaw moralnych opartych o Boże Słowo, zachęcanie młodzieży do
pracy misyjnej w swoich środowiskach, szkolenie liderów młodzieżowych, dostarczanie narzędzi do misyjnego zaangażowania.

Cel
Grupa docelowa

gimnazjaliści
uczniowie szkół średnich
studenci i starsza młodzież
liderzy grup młodzieżowych

Kurs Liderów Młodzieżowych – trzyletni program szkoleniowy przygotowujący
młodych ludzi do prowadzenia grup młodzieżowych; Obóz misyjny „Filip”– akcja
ewangelizacyjna połączona z tygodniowym szkoleniem; Wyjazdy misyjne – w ciągu
roku do części parafii, w których odbywał się obóz misyjny „Filip”.

Obozy letnie
Może morze – obóz wypoczynkowy nad Bałtykiem dla dzieci szkolnych i młodzieży
gimnazjalnej z całej Polski; Obózury – obóz ewangelizacyjny pod namiotami dla młodzieży w wieku 13-18 lat na Mazurach nad jeziorem Nidzkim; Obóz wędrowny – obóz
ewangelizacyjny dla młodzieży w wieku 13-18 lat w Beskidzie Śląskim.

Międzynarodowe obozy, konferencje i wymiany młodzieży
Niemiecko-polsko-amerykański obóz misyjny – Obóz nakierowany na przygotowanie i przeprowadzenie tygodnia półkolonii dla dzieci w międzynarodowym zespole.
Zaproszenie otrzymaliśmy ze strony niemieckiego partnera Jugendwerk SELK. International Youth Camp – Obóz międzynarodowy z językiem wykładowym angielskim,
w którym brała udział młodzież z blisko dziesięciu krajów Europy. MEET Europe – Europejski projekt wymiany doświadczeń w pracy młodzieżowej połączony z udziałem
w niemieckiej konferencji młodzieżowej EC Tagung. W ramach współpracy z niemieckim partnerem Jugendverband „Entschieden für Christus” (EC). Obóz międzynarodowy Evangelische Allianz połączony w dużą konferencją biblijną. Polsko-niemiecki
obóz wypoczynkowy Woltersdorf – przygotowany we współpracy z niemieckim
partnerem Jugendverband „Entschieden für Christus” (EC). EC Mobil – polsko-niemiecka letnia akcja misyjna dla dzieci. W ramach współpracy z niemieckim partnerem
Jugendverband „Entschieden für Christus” (EC). Trak dla młodzieży na Tygodniu
Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie – prowadzenie małych grup na kwaterach, prowadzenie osobnego programu dla VIPów – młodzieży gimnazjalnej, seminaria, warsztaty, TEpress – dziennik Tygodnia Ewangelizacyjnego, Dyskusyjny Klub Filmowy, happening w Cieszynie promujący TE. Trak dla młodzieży na Tygodniu Ewangelizacyj-
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Formy działania

nym w Mrągowie – prowadzenie małych grup na kwaterach oraz grup dyskusyjnych
po wykładach, organizacja i przygotowanie obozu dla młodzieży w szkole. Rekolekcje dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich w różnych parafiach w okresie
pasyjnym prowadzone przez pracowników i wolontariuszy CME, studentów Szkoły
Biblijnej CME i studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Satelitarna akcja
ewangelizacyjna „JesusHouse” – 5 programów ewangelizacyjnych przygotowanych
z myślą o młodzieży, transmitowanych drogą satelitarną z Berlina. Warsztaty Gospel
– organizowane raz w roku dwudniowe warsztaty, prowadzone przez zawodowych
instruktorów i muzyków, zakończone otwartym koncertem.

Kurs Liderów Młodzieżowych

Tematyka spotkań

sesja zimowa: Lider w ujęciu biblijnym, Wiarygodność Pisma Świętego, Istota nabożeństwa; Lider w ujęciu psychologiczno-socjologicznym, Komunikacja w grupie,
Emocje, Sztuka dyskusji; Sekty, Kreacjonizm i ewolucjonizm
sesja letnia: Skuteczne życie chrześcijańskie, Chrześcijańskie świadectwo, Zwycięskie
życie chrześcijańskie; Sześć zasad dobrej grupy młodzieżowej, Operacja Andrzej i grupy modlitewne; Praca z nowo nawróconymi; Komunikacja pozawerbalna, Twórczy lider

Obóz misyjny „Filip” – akcja ewangelizacyjna połączona z tygodniowym szkoleniem
na temat ewangelizacji, przeprowadzania ewangelizacyjnych rozmów duszpasterskich, warsztaty z twórczych sposobów ewangelizowania.
Obozy letnie – kurs z głównych doktryn biblijnych, podstaw życia chrześcijańskiego,
warsztaty twórcze
Międzynarodowe obozy i konferencje – tematy biblijne wzrostowe, specjalistyczne, związane z profilem obozu / konferencji /akcji, warsztaty twórcze
Rekolekcje pasyjne – tematy: Wolność, Wybór, Modlitwa
JesusHouse – tematy: Tęsknota – w końcu docierasz na miejsce, Szacunek – zdajesz
sobie sprawę, że jesteś ważny, Szczęście – żądza wszystko psuje, Śmierć – ostatni zapala światło, Przyszłość – kończą się twoje wątpliwości
Warsztaty Gospel – Dzielenie się ewangelią poprzez muzykę gospel

Kurs Liderów Młodzieżowych – tygodniowe sesje dwa razy w roku, luty i czerwiec;
ośrodek szkoleniowy CME, Dzięgielów

Miejsca spotkań

Obóz misyjny „Filip” – 1-16 sierpnia, dwa tygodnie akcji – tydzień szkolenia, ośrodek
szkoleniowy CME, Dzięgielów; tydzień akcji misyjnych w następujących miejscowościach: Kutno, Lasowice, Leszno, Turek, Wołczyn - Byczyna, Żyrardów
Wyjazdy misyjne – weekendowe wyjazdy kilkakrotnie w ciągu roku do miejscowości:
Kutno, Wołczyn, Żyrardów
Obozy letnie:
Może morze – 15-25 lipca, Zajazd Bałtycki, Ustka; Obózury – 19-30 lipca, polana nad
jeziorem Nidzkim, Ruciane-Nida; Obóz wędrowny – 15-25 sierpnia, Beskid Śląski.
Międzynarodowe obozy i konferencje:
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Niemiecko-polsko-amerykański obóz misyjny – 26 czerwca-12 lipca, Cottbus,
Niemcy; International Youth Camp – 16-24 lipca, Pribylina, Słowacja; konferencja
młodzieżowa EC Tagung – 27 lipca-1 sierpnia, Kiel, Niemcy; obóz międzynarodowy
Evangelische Allianz – 26 lipca-8 sierpnia, Bad Blankenburg, Niemcy; obóz międzynarodowy – 22-29 sierpnia, Woltersdorf k. Berlina, Niemcy;
EC Mobil – 9-22 sierpnia, parafia ewangelicko-augsburska, Gliwice; Lasowicki Dom
Tolerancji i Kutury, Lasowice Małe
Rekolekcje pasyjne: Wisła Centrum, Jasienica, Świętochłowice, Drogomyśl, Ochaby,
Orzesze, Wisła Czarne, Jaworze, Gliwice
JesusHouse – 17-21 marca 2004r. odbywa się raz na kilka lat, miejscowości uczestniczące w przekazie: Bielsko-Biała, Byczyna, Cieszyn, Czerwionka-Leszczyny, Dębowiec,
Gumna, Drogomyśl, Dzięgielów, Gliwice, Goleszów, Istebna, Jasło, Jaworze, Kutno,
Lasowice Małe, Łask, Łódź, Mikołów, Mrągowo, Nowa Sól, Olsztyn, Pszczyna, Puńców, Skoczów, Studzionka /k Pszczyny, Warszawa, Wisła, Wołczyn, Zduńska Wola,
Zelów, Zgierz
Warsztaty Gospel – Łódź, Łask, raz w roku, weekend

Kurs Liderów Młodzieżowych – 39 uczestników; Obóz misyjny „Filip” – 35 uczestników; Obozy letnie dla dzieci i młodzieży – łącznie 76 osób; Międzynarodowe
obozy, wymiany młodzieży – łącznie 61 uczestników z polskiej strony; Rekolekcje
pasyjne – ok. 500 osób; Satelitarna akcja ewangelizacyjna „JesusHouse” – szacunkowo od kilkuset do ponad tysiąca uczestników; Warsztaty gospel w Łodzi – ponad
300 uczestników, koncert finałowy – około 700 słuchaczy; Warsztaty Gospel w Łasku – 54 uczestników, koncert finałowy – ponad 200 słuchaczy

Pomoc w pracach biurowych, organizacyjnych; tworzenie koncepcji i programu obozów letnich oraz udział w ich realizacji, prowadzenie warsztatów twórczych, wykładów, grup dyskusyjnych, seminariów; tworzenie i udział w realizacji programu dla
młodzieży podczas Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i Mrągowie, prowadzenie małych grup podczas TE w Dzięgielowie i Mrągowie; pisanie artykułów, korekta tekstów, skład graficzny – TEpress; tłumaczenie tekstów z języków obcych, wykładów, spotkań międzynarodowych – JesusHouse, wymiany międzynarodowe; udział
w obozie misyjnym „Filip” i wyjazdach misyjnych poprzez prowadzenie spotkań
ewangelizacyjnych z dziećmi, młodzieżą, akcji ulicznych w różnych regionach Polski;
pomoc w prowadzeniu rekolekcji pasyjnych w parafiach; utrzymywanie kontaktów
z uczestnikami obozów i konferencji.

Kontakt
Paweł Gumpert
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. (33) 857 79 63
e-mail: mdm@cme.org.pl
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Uszestnicy

Możliwości
zaangażowania

Akcje ewangelizacyjne
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
Dni Ewangelizacji w Gliwicach
Grupa docelowa

Podstawowym celem tygodni ewangelizacyjnych jest skonfrontowanie uczestników
z osobą Jezusa Chrystusa i Jego dziełem zbawienia dokonanym na krzyżu tak, aby
mogli przyjąć Go jako swego Pana i Zbawiciela. Innymi słowy chodzi o to, by każdy
człowiek mógł przeżyć wewnętrzną przemianę, która prowadzi do szczerego i pełnego oddania swojego życia Chrystusowi i podporządkowania się Jemu. Spotkania
ewangelizacyjne w ramach „tygodni” są też dla pewnej części uczestników możliwością odnowienia swojej relacji z Bogiem, impulsem do rozpoczęcia żywej społeczności z Nim i miejscem refleksji nad swoim życiem i swoją wiarą.
Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Mrągowie oraz Dni Ewangelizacji są skierowane do bardzo szerokiej grupy osób. Praktycznie każdy może przyjechać i uczestniczyć w programie: młodzież, dorośli, osoby starsze, również dzieci, jeśli są pod
opieką rodziców, bądź opiekunów. Ze względu na to, że większość stałych uczestników to młodzież, program przygotowany jest w ten sposób, by w jak największym
stopniu pokrywał się z potrzebami tej właśnie grupy. Przeważająca liczba uczestników jest wyznania ewangelicko-augsburskiego (jest to około 65 % na Tygodniu
w Dzięgielowie, ponad 70 % w Mrągowie). Natomiast inne większe grupy wyznaniowe to grupa z kościoła rzymsko-katolickiego (9,9 % TE Dzięgielów i 4,3 % w Mrągowie) oraz z kościoła zielonoświątkowego (3,8 % w Dzięgielowie). Kilkanaście procent
uczestników nie określiło swojej przynależności wyznaniowej.

Formy działania
Tematyka spotkań
Współpracownicy

Obejmują spotkania z uczestnikami o różnym charakterze, formie i zakresie. Są to
m.in. wykłady dla wszystkich uczestników tygodni, tematyczne seminaria dla wybranych grup docelowych, warsztaty artystyczne, muzyczne i sportowe, otwarte ewangelizacje dla stałych uczestników i osób dojeżdżających z okolic, otwarte koncerty
i wieczorne spotkania na kwaterach w małych, kilkunastoosobowych grupach.
Poruszana tematyka na tygodniach jest zazwyczaj bardzo różnorodna i zależy od
charakteru spotkania, wykładu, czy seminarium. Tematyka wykładów w Dzięgielowie
w roku 2004 dotyczyła uczniostwa i naśladowania Jezusa, natomiast w Mrągowie –
modlitwy. Seminaria zaś obejmowały zarówno tematykę młodzieżową, rodzinną,
ogólną i specjalistyczną. Poszczególne tematy dotyczyły przeważnie relacji międzyludzkich (np. wychowywania dzieci, miłości w małżeństwie), rozwiązywania konkretnych problemów w życiu, tj. brak przebaczenia, samotność w służbie, dyscyplina,
uzależnienia. Tematyka seminariów obejmowała również zagadnienia biblijne i tematy prezentujące właściwe postawy w życiu chrześcijanina.
W przygotowanie i przebieg tygodni zaangażowanych jest około 400 osób. Ich zaangażowanie obejmuje pomoc przy technicznym przygotowaniu tygodnia. Dzięki tego
rodzaju pomocy możliwe jest zabezpieczenie bazy noclegowej, sanitarnej i miejsc,
w których odbywa się program, tj. namiotów. Najliczniejsze grupy współpracowników podczas trwania tygodnia obejmują takie dziedziny pomocy jak: praca z dziećmi,
pomoc techniczna i sanitarna, pomoc przy posiłkach, opieka nad uczestnikami na
kwaterach tzw. grupowi oraz przygotowanie i prowadzenie programu. Do tej ostatniej grupy można zaliczyć grupę muzyczną prowadzącą śpiew oraz zaproszonych seminarzystów i wykładowców.
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Spotkania na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie odbywały się przez 8 dni.
Pod czterema dużymi namiotami gromadziło się codziennie około 3-4 tys. osób, dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdego dnia w godzinach dopołudniowych miały miejsce
wykłady, seminaria, zaś po południu warsztaty i ewangelizacje, a wieczorem koncerty. Pogram na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie odbywał się w namiocie
mieszczącym około 300 osób oraz w kościele i budynkach parafialnych.
W roku 2004 zarejestrowanych zostało na TE w Dzięgielowie 807 stałych uczestników, w tym 475 kobiet i 332 mężczyzn. Aż 56 procent uczestników stanowiła młodzież w wieku 14-25 lat. Oprócz tej grupy dojeżdżało codziennie od 2 do 3 tys. osób
z pobliskich miejscowości, głównie Wisły, Ustronia, Skoczowa i Cieszyna. Również
znaczna ilość przyjeżdżających gości to „sąsiedzi” z Zaolzia. Natomiast w Mrągowie
było 164 stałych uczestników, z czego najliczniejsze grupy reprezentacyjne to osoby
w wieku 17-25 lat i powyżej 70 lat.
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Tygodnie Ewangelizacyjne są miejscem, gdzie każdy może się zaangażować. Zachęcamy do przyjazdu do Dzięgielowa tydzień wcześniej, by pomagać w przygotowaniach.
Na tzw. Tygodniu Przygotowawczym rozkłada się namioty, przygotowuje miejsca
noclegowe, sprząta się itp. Podobnie w trakcie TE potrzebne są osoby do pomocy np.
grupowi. Każdego roku Duszpasterstwo wśród Dzieci angażuje około kilkudziesięciu
młodych współpracowników do opieki nad dziećmi, które przyjeżdżają popołudniami
ze swoimi rodzicami. Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa podczas tygodnia jest
również bardzo ważną służbą, którą wykonują wolontariusze. Podobnie Tydzień
Ewangelizacyjny w Mrągowie jest miejscem, w którym można pomóc, szczególnie
opiekując się uczestnikami obozu. Obóz to wyodrębniona część Tygodnia Ewangelizacyjnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia. Ta grupa wymaga od organizatorów
szczególnej opieki i zaangażowania.

Kontakt
Jerzy Kłoda
tel. (33) 852 79 61
e-mail: te@cme.org.pl
www.te.cme.org.pl
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Program radiowy „Po prostu”
oraz audiorejestracja
Rok 2004 był drugim rokiem emitowania codziennego, godzinnego, luterańskiego
bloku programowego „Po prostu” w Radiu CCM. Zasięgiem radio to obejmuje Śląsk
i część Małopolski, potencjalnie ok. 5 milionów słuchaczy.

Formy działania

W roku 2004 wyemitowaliśmy:
- rozważania biblijne (codziennie)
- powieści w odcinkach dla dzieci (6 tytułów) i dla dorosłych (5 tytułów)
- reportaże (średnio jeden w tygodniu)
- wywiady (średnio dwa w tygodniu)
- wykłady ewangelizacyjne i nauczające (średnio raz w tygodniu)
oraz wiele sprawozdań i informacji, ukazujących życie Kościoła E.-A. w RP
(patrz załącznik nr 1).
Na zlecenie ks. Adama Maliny wyprodukowaliśmy dwa programy w ramach cyklu
„Z życia Kościoła”, które wyemitowano w I Programie Polskiego Radia.
Nawiązaliśmy współpracę z internetowym „Radiem Chrześcijanin”, z warszawskim
„Radiem Józef” i siecią „Impuls Trans Word Radio Polska”. Dzięki temu przygotowane
przez nas programy są emitowane także w internecie, z satelity oraz na falach krótkich.
Nagraliśmy polską ścieżkę dźwiękową do dwóch filmów:
- o ewangelizacji satelitarnej „Pro Christ”
- o życiu i twórczości Krystyny Rojówny.
Nagłaśnialiśmy duże imprezy, takie jak Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie
i Mrągowie, Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Sycowie, „Bezsenną noc”
w Skoczowie, Warsztaty Gospel w Cieszynie i Łodzi, Reagee Czad Festival w Cieszynie, Rodzinne spotkanie świąteczne w Cieszynie i kilkanaście innych mniejszych imprez
Wypożyczaliśmy także sprzęt nagłaśniający na akcje ewangelizacyjne prowadzone
w parafiach i na imprezy o charakterze charytatywnym, profilaktycznym lub kulturalnym.
Wyprodukowaliśmy sześć płyt CD i cztery kasety audio.

Współpracownicy

Z redakcją programu „Po prostu” współpracuje kilkudziesięciu wolontariuszy:
- księża przygotowujący rozważania biblijne (ponad 30 duchownych),
- aktorzy nagrywający powieści dla dzieci i dorosłych (Jerzy Latos, Piotr Michalski),
- lektorzy czytający powieści, eseje (ks. Piotr Sitek, Aleksandra Błahut-Kowalczyk,
Henryk Dominik),
- młodzież, współpracująca przy realizowaniu reportaży, wywiadów, programów dla
młodzieży i dla dzieci oraz przy produkcji spotów reklamujących akcje ewangelizacyjne, misyjne, charytatywne (np. „Jesus House”, „Prezent pod choinkę”).
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Planujemy „wejście” z naszymi programami do następnych rozgłośni lokalnych, trwają rozmowy odnośnie współpracy z redakcją całodobowego chrześcijańskiego programu satelitarnego w Republice Czeskiej.

Plany

Przygotowujemy serię spotkań z grupami słuchaczy w parafiach Diecezji Cieszyńskiej
i Katowickiej.

Obszary
nadawania
w Radiu CCM

Kontakt
Dzięgielów
tel. (33) 852 90 39
e-mail: poprostu@cme.org.pl
Gliwice
tel. (32)231 36 49
e-mail: poprostugliwice@cme.org.pl
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Ogólnopolska akcja charytatywna
„Prezent pod choinkę”

Grupa docelowa
Formy działania

Uwrażliwianie na potrzeby innych
Zachęcanie do dzielenia się z innymi
Pomoc parafiom, zborom w zaistnieniu w środowisku lokalnym
Pomoc parafiom na Ukrainie w misyjnym otwarciu się na potrzeby swojego
społeczeństwa

Poprzez parafie i różne grupy parafialne chcemy docierać do jak największej liczby osób
w społecznościach lokalnych, bez względu na wiek i przynależność wyznaniową.
Działania informacyjne i zachęcające do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę” polegają na:
- rozdawaniu ulotek,
- prezentowaniu materiałów audiowizualnych, będących relacją z wcześniejszych
edycji akcji,
- indywidualnym zachęcaniu osób i grup do włączenia się do akcji.
Akcja ta opiera się na wolontarystycznej pracy wielu osób, które koordynują ją w całej
Polsce (10 koordynatorów regionalnych) i pomagają przygotowywać prezenty do wysyłki (w roku 2004 – 29 osób).

Miejsca spotkań
Uczestnicy

Swoim zasięgiem akcja obejmuje teren całej Polski. W roku 2003 do akcji włączyło się
87 miast, w roku 2004 było ich już 106.
Każdego roku angażują się w nią:
- parafie i filiały kościoła ewangelicko-augsburskiego (80 w roku 2004)
- parafie reformowane
- wolne zbory
- przedszkola (3)
- szkoły podstawowe (37)
- gimnazja (20)
- szkoły ponadgimnazjalne (29)
- świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
- studenci uczelni wyższych
- osoby indywidualne
Paczki trafiły na Ukrainie do najbardziej potrzebujących dzieci z parafii ewangelicko-augsburskich, reformowanych, domów dziecka, polskich szkół i szpitali w 32 miejscowościach m.in. w Doniecku, Odessie, Kijowie, Harkowie, Kierczu, Mukaczewie,
Równym, Lwowie.
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Włączenie się do akcji możliwe jest poprzez:
- indywidualne przygotowanie świątecznego prezentu w pudełku po butach,
- zaangażowanie się w zachęcanie innych do zrobienia prezentu,
- zaangażowanie się w koordynowanie akcji w swoim mieście, szkole, miejscu pracy.

Kontakt
Ludmiła Walica
tel. (33) 852 97 81
e-mail: prezent@cme.org.pl
Listownie na adres CME lub bezpośrednio od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00 w Dzięgielowie.

Inne akcje charytatywne
„Daj dzieciom nadzieję”, akcja skierowana głównie do dzieci z najuboższych
regionów Polski o szczególnych problemach rozwojowych, a także „Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom” polegające na sprzedaży świec przez wolontariuszy w supermarketach, z której pieniądze przeznaczone są na pomoc dzieciom
w trudnej sytuacji życiowej oraz Konto Rodzina Rodzinie, na którym gromadzone są fundusze i przekazywane rodzinom, które znalazły się w kryzysowej
sytuacji finansowej.
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zaangażowania

Szkolenia

Szkolenia są jedną z priorytetowych płaszczyzn naszego działania. Obok Kursu Liderów Młodzieżowych i Szkolenia Nauczycieli Szkółek Niedzielnych,
które w całości obejmują 3 lata w tym 6 sesji i przygotowują młodzież do prowadzenia szkółek i spotkań młodzieżowych, prowadzimy Szkolenie Doradców dla osób, które przede wszystkim skoncentrowane są na dziedzinie jaką
jest poradnictwo biblijne i prowadzeniu rozmów jeden na jeden. Szkolenia te
prowadzone są w ramach Zaocznej Szkoły Biblijnej. Oprócz tego prowadzimy
także całoroczny Korespondencyjny Kurs Biblijny.

Szkoła Biblijna
Cel
Grupa docelowa

Formy działania

Usystematyzowane studium poszczególnych ksiąg Biblii. Wspieranie rozwoju duchowego. Motywowanie do służby.
Grupa studentów charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem jeśli chodzi o wiek
i wykształcenie oraz przynależność kościelną i narodową. Najmłodszy uczestnik miał
18 lat, zaś najstarszy 65. Przeważająca większość studentów jest wyznania ewangelickiego, zaś kilkoro przynależy do innych kościołów. Poza Polakami szkoła w 2004
roku stała się miejscem kształcenia dla ludzi z Czech i Ukrainy.
System dzienny
Rok 2004 studenci szkoły dziennej i zaocznej oraz absolwencie witali razem na spotkaniu sylwestrowym wielbiąc Boga za Jego dotychczasowe prowadzenie. Więcej zagadnień związanych z prowadzeniem Ducha Św. i gotowości do służby mogliśmy
przedyskutować na naszym wspólnym wyjeździe do Istebnej w czasie ferii zimowych.
Był to też czas lepszego poznania się studentów i wzajemnego budowania się. W lutym grono studentów powiększyło się o dwie absolwentki Szkoły Biblijnej z USA, które przybyły do Polski w ramach praktyki misyjnej pozostając w Dzięgielowie do
maja.
Czas pasyjny okazał się być doskonałą sposobnością do praktycznego zastosowania
przyswajanej wiedzy do czego posłużył program rekolekcyjny. Studenci przygotowali i przeprowadzili rekolekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i parafiach w następujących miejscowościach: Karpacz, Wisła, Wisła Czarne Jasienica, Jaworze, Drogomyśl,
Bąków, Świętochłowice, Ochaby, Orzesze, Lasowice, Ustroń, ustroń Polana, Biała, Gliwice.
Trymestr wiosenny urozmaiciły wykłady dwóch naszych gości: ks. dr Reed Lessing
(St. Louis Theological Seminary) oraz ks. Fred Burklin (Gearter European Mission).
Uwieńczeniem całorocznej pracy było rozdanie dyplomów 5 absolwentom Dziennej
Szkoły Biblijnej w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.
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Po wakacyjnej przerwie i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zebraliśmy się
na uroczystym nabożeństwie rozpoczynającym nowy rok szkolny. Naukę w szkole
dziennej rozpoczęło 7 osób z Polski, Czech i Ukrainy.
Już pierwszy trymestr przyniósł dodatkowe błogosławieństwo w postaci gości zza
granicy: Carolyn Quehl (Churches Alive) , ks. Don Richman (Eastern European Mission
Network) i ks. dr William Schumacher (Teological Seminary – St. Louis).
Tradycyjnie już w okresie adwentowym studenci mieli możliwość odwiedzenia dwóch
parafii (Wałbrzych, Świętochłowice) wraz z ks. Grzegorzem Giemzą, uczestnicząc
w programie świątecznym. Wprowadzeniem w nastrój świąteczny było kolędowanie
w domach opieki Emaus I i Emaus II w Dzięgielowie oraz pomoc w akcji diakonijnej
sprzedaży świec wigilijnych.
Rok 2004 zamknęliśmy całonocnym czuwaniem modlitewnym w noc sylwestrową.

System zaoczny
Nowy rok kalendarzowy nie wniósł wielkich zmian w toczący się swoim biegiem plan
zajęć pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Owocem zaś wysiłku studentów włożonego w naukę były dyplomy rozdane w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego: 5 dyplomów ukończenia szkoły zaocznej oraz 10 dyplomów ukończenia trzeciego roku specjalizacji.
Rozpoczęcie roku szkolnego w systemie zaocznym ma zawsze trochę inny charakter
dlatego, że program obejmuje dwa lata. Część studentów wraca po wakacjach ciesząc się na spotkanie starych znajomych, zaś druga część wkracza w coś zupełnie
nowego, starając się nawiązać nowe znajomości. Taka sytuacja sprawia, że czas integracji grupy trwa nieco dłużej niż w systemie dziennym. Pomocną rzeczą w lepszym
poznawaniu się okazała się być społeczność modlitewna studentów, która odbywa
się regularnie.
W lipcu 2004 w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego rozdanych zostało: 5 dyplomów
ukończenia szkoły w systemie dziennym oraz 10 dyplomów ukończenia trzeciego
roku specjalizacji ewangelizacyjnej.
Tematyka wykładów w systemie dziennym obejmuje następujące przedmioty:
Wstęp do ST
Wstęp do NT
Pięcioksiąg Mojżeszowy
Ewangelie
Księgi Historyczne
Dzieje Apostolskie
Wielcy Prorocy
Listy Apostoła Pawła
Księga Poetyckie
List Jakuba
List do Hebrajczyków
Religia Izraela
Przebudzenie w ST
1,2 List do Tymoteusza
Objawienie św. Jana
Apologetyka
Diakonia

Tematyka

Doktryny biblijne
Etyka
Ewangelizacja
Formacja duchowa
Homiletyka
Język angielski
Język grecki
Nabożeństwo
Pneumatologia
Poradnictwo biblijne
Praca z dziećmi
Praca z młodzieżą
Psychologia ogólna
Wiedza o wyznaniach
Zarys historii Kościoła

Współpracownicy
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Wykłady w systemie zaocznym obejmują tylko biblistykę:
Wstęp do ST
I Mojżeszowa
II Mojżeszowa
IV Mojżeszowa
Księga Jozuego
Księgi: Sędziów i Rut
Religia Izraela
Księgi Samuela
Przebudzenie w ST
Księgi: Ezdrasza, Nehemiasza
Księgi Poetyckie
Wielcy Prorocy
Mali Prorocy
Wstęp do NT
Ewangelię

Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
Listy do Koryntian
List do Galacjan,
List Jakuba
Listy do Tesaloniczan
Listy do Efezjan, Filipian,
Kolosan, Filemona
Listy do Tymoteusza, Tytusa
List do Hebrajczyków
Listy: Piotra, Jana, Judy
Objawienie św. Jana
Pneumatologia
Doktryny biblijne

W roku szkolnym 2003/2004 ruszył też trzeci rok kształcenia zaocznego dla absolwentów szkoły dziennej i zaocznej o specjalizacji: ewangelizacja. Program specjalizacji obejmuje przedmioty: homiletyka, formacja duchowa, egzegeza tekstów nowotestamentowych, egzegeza tekstów starotestamentowych, historia kościoła, wiedza
o wyznaniach oraz praca z małą grupą.

Wykładowcami zarówno w szkole dziennej, jak i zaocznej są duchowni (10 osób)
i osoby świeckie (6 osób) z naszego kościoła, które współpracują na zasadach wolontariackich ze szkołą. Kilka razy w roku mamy przywilej goszczenia wykładowców akademii teologicznych w Stanach Zjednoczonych (5 osób). Błogosławieństwem jest też
pomoc lektorów języka angielskiego będących woluntariuszami LOTE w Cieszynie.

Miejsca spotkań

Zajęcia odbywają się w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie w budynku „Syloe”. Studenci szkoły dziennej mieszkają w internacie, także w Dzięgielowie.

Uczestnicy
W roku szkolnym 2003/2004 w systemie dziennym uczyło się 8 osób, zaś w 2004/
2005 – 7 osób.
Studenci szkoły dziennej w ubiegłym roku pochodzili z różnych miejscowości w Polsce: Wisła, Cieszyn, Mrągowo, Skoczów, Żory, Puńców, Cisownica, Bładnice, Mikołów
oraz zza granicy: Hawirzów Sucha (Czechy) i Łuck (Ukraina). Część naszych absolwentów podjęła dalsze kształcenie na studiach wyższych, w tym dwóch na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zaś dwóch kolejnych pracuje w chrześcijańskich organizacjach.
Szkoła zaoczna w ciągu całego roku 2004 łącznie miała 67 studentów (w roku 2003/
2004 – 30 osób oraz w roku 2004/2005 – 37 osób) pochodzących z: Bielska, Ustronia,
Gliwic, Górek Wielkich, Skoczowa, Czechowic, Wisły, Istebnej, Pszczyny, Wodzisławia,
Cieszyna, Tych, Ligotki Kameralnej, Czeskiego Cieszyna, Trzyńca, Gródka.
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Rok 2004 był dla Szkoły Biblijnej szczególny z trzech powodów.
Po raz pierwszy zaproponowaliśmy absolwentom szkoły zaocznej kontynuację kształcenia w postaci trzeciego roku. To dodatkowe szkolenie miało pomóc w uzupełnieniu
wiedzy związanej z kościołem i ewangelizacją oraz przygotować studentów do służby w ich zborach.
Kolejnym nowym wydarzeniem, które mamy nadzieję stanie się stałą częścią działalności Szkoły Biblijnej były weekendowe konferencje. Konferencja modlitewna odbyła
się na wiosnę w Istebnej, której zadaniem było pobudzenie ludzi do boju modlitewnego. Konferencja dla liderów małych grup miała miejsce na jesień w Dzięgielowie.
Jej celem było przedstawienie nowych metod i technik prowadzenia spotkań, a także
zachęcenie do wytrwałości osób prowadzących małe grupy studium biblijnego
w swoich parafiach czy domach.
Trzecim przełomowym wydarzeniem było przyjęcie do szkoły dziennej na rok 2004/
2005 studenta z Ukrainy. Mamy nadzieję, że jest to dopiero początek naszego zaangażowania się w kształcenie biblijne ludzi w naszym bratnim kościele na Ukrainie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dogłębnym studiowaniem Biblii do dołączenia do grona studentów Szkoły Biblijnej w systemie dziennym lub zaocznym.

Kontakt
Renata i ks. Timothy Hinrichs
Szkoła Biblijna CME
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
tel. (33) 852 79 61
e-mail: szkola@cme.org.pl

Inne szkolenia
Kurs Liderów Młodzieżowych
tel. (33) 857 89 50
e-mail: klm@cme.org.pl
Szkolenie Nauczycieli Szkółek Niedzielnych
tel. (33) 857 79 64
e-mail: dwd@cme.org.pl
Szkolenie Doradców
tel. (33) 857 89 50; 692 106 243
e-mail: doradcy@cme.org.pl
Korespondencyjny Kurs Biblijny
tel. (33) 857 89 50
e-mail: kkb@cme.org.pl
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Możliwości
zaangażowania

Imprezy tematyczne
Warsztaty profilaktyki
Rodzinne Spotkanie Świateczne (RSŚ)
Bezsenna noc
Ogólopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej (OZME)
Forum Młodzieży Ewangelickiej (FME)

Cel
Grupa docelowa

Warsztaty profilaktyczne: uświadomienie młodym ludziom szkodliwości zażywania
i nadużywania używek połączone z ewangelizacją
Rodzinne Spotkanie Świąteczne: wspólne kolędowanie połączone ze zwiastowaniem
Słowa Bożego
Bezsenna Noc: skonfrontowanie młodych ludzi z istotą i znaczeniem ukrzyżowania
i zmartwychwstania Jezusa
OZME: budowanie, motywowanie, integrowanie, poznawanie Boga i siebie nawzajem
FME: szkolenie, wymiana doświadczeń, integracja i motywacja osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą (środowiska liderów młodzieżowych i duchownych)
Warsztaty profilaktyki: młodzież ze szkół średnich
RSŚ: dzieci, młodzież i dorośli (całe rodziny)
Bezsenna noc: młodzież
OZME: młodzież
FME: liderzy pracy młodzieżowej, duszpasterze

Formy działania

Miejsca spotkań
Uczestnicy

Warsztaty profilaktyczne – program autorski, trwający 45 min. i odbywający się
w szkołach średnich w różnych miastach Polski
RSŚ – spotkanie w cieszyńskim teatrze – wspólne kolędowanie, spektakl, rozmowa
z zaproszonym gościem, zwiastowanie
Bezsenna noc i OZME – kolaż różnych form pracy z dużą grupą z elementami interakcyjnymi
FME – wykłady szkoleniowe związane z tematyką forum, prezentacja pracy grup
młodzieżowych z różnych parafii, dyskusje

Warsztaty profilaktyczne: Cieszyn i Wałbrzych, warsztaty trwały około tygodnia,
wzięło w nich udział większość uczniów ze szkół średnich z tych miast
RSŚ: 26 grudnia, Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
Bezsenna Noc: noc z Wielkiej Soboty na Wielkanoc, kościół w Skoczowie
OZME: ostatni weekend września, Syców
FME: jeden weekend w roku, w czasie pasyjnym, Warszawa
Warsztaty profilaktyczne: ok. 3000 uczniów
RSŚ: 600 uczestników
Bezsenna noc: 1000 uczestników
OZME: 679 uczestników
FME: 156 uczestników
Kontakt
tel. (33) 852 97 81
e-mail: cme@cme.org.pl
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Imprezy muzyczne
Warsztaty Gospel
Reggae Czad Festival (RCF)
Dotarcie z ewangelią do młodzieży wykorzystując muzykę i treści jej przesłania, przekazywanie podstawowych prawd biblijnych
Młodzież i dorośli

Grupa docelowa
Formy działania

Warsztaty Gospel: organizowane raz w roku dwudniowe warsztaty, prowadzone
przez zawodowych instruktorów i muzyków, zakończone koncertem
RCF: dwudniowa impreza muzyczna, podczas której odbywają się koncerty znanych
zespołów chrześcijańskich, grających mocna muzykę z przesłaniem

Młodzież związana z organizatorem lokalnym, przede wszystkim studenci oraz wolontariusze CME

Współpracownicy
Miejsca spotkań

Warsztaty Gospel: Cieszyn, Łódź – raz w roku
RCF: Cieszyn – raz w roku

Uczestnicy

Warsztaty Gospel: 160 osób; koncert finałowy: 1500 osób
RCF: ok. 600 uczestników
Kontakt
Centrum Misji i Ewangelizacji
tel. (33) 857 89 50
e-mail: rcf@cme.org.pl; gospel@cme.org.pl
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Grupy artystyczne
Puzzle
Zespół CME
Clowny
Grupa teatralna

Grupa docelowa

Docieranie z ewangelią do ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk w sposób niekonwencjonalny, artystyczny, czerpiący z szeroko pojętej sztuki i na niej oparty.
Puzzle: dzieci
Zespół CME: przede wszystkim młodzież, ale w koncertach biorą udział ludzie
w różnym wieku
Clowny: dzieci
Grupa teatralna: młodzież i dorośli

Formy działania

Puzzle: musical, wystawiany podczas akcji ewangelizacyjnych oraz w szkołach na terenie całego kraju; w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla dzieci porusza temat
grzechu i Bożego przebaczenia
Zespół CME: koncerty uwielbiające, prowadzenie śpiewu na Tygodniach Ewangelizacyjnych
Clowny: gry i zabawy z dziećmi w czasie akcji ewangelizacyjnych; scenki rodzajowe
poruszające najważniejsze prawdy biblijne
Grupa teatralna: krótkie, jednoaktowe sztuki, poruszające tematy i problemy dotyczące naszej codzienności

Współpracownicy

Możliwości
zaangażowania

Puzzle: grupa ok. 10 osób
Zespół CME: 20-osobowy chór z pełną sekcją muzyczną (klawisz, perkusja, bas, gitara akustyczna, saksofon) i solistami
Clowny: grupa ok. 10 osób
Grupa teatralna: nie ma stałego składu; w zależności od wystawianej sztuki – 1 do 5
osób

Puzzle: przejście przeszkolenia
Clowny: przejście przeszkolenia (kilkustopniowe warsztaty)
Grupa teatralna: nabór w miarę potrzeb
Zespół CME: nabór w miarę potrzeb

Kontakt
Puzzle i Clowny
Janina Gazda
tel. (33) 857 79 64
e-mail: dwd@cme.org.pl

32

Zespół CME
Daria Macura
tel. (33) 857 89 50
e-mail: dariamacura@cme.org.pl

Grupa teatralna
Dariusz Kawulok
tel. (33) 857 89 50
e-mail: dkawulok@cme.org.pl

Źródła finansowania CME

Pierwsze
Największym źródłem finansowanie są ofiary i darowizny składane przez osoby prywatne. W roku 2004 stanowiły one 29% wszystkich przychodów CME. To dla nas
bardzo ważne i potrzebne. Świadczy to o tym, że ofiarodawcy popierają naszą służbę, dlatego ciągle modlimy się, o otwarcie serc na potrzeby nowych i starych projektów CME.

Drugie
Opłaty wnoszone przez uczestników seminariów, obozów, szkoleń i innych spotkań.
Finanse te, które stanowią 24% budżetu CME, pokrywają w zasadzie organizację
danej imprezy, pobyt (nocleg i wyżywienie) uczestników. Wyjątkiem są Tygodnie
Ewangelizacyjne, gdzie opłata pokrywa jedynie sam nocleg i wyżywienie, natomiast
program i przygotowanie pokrywane są z ofiar uczestników.

Trzecie
Dotacja kościelna, która stanowi 18 % budżetu.

Czwarte
W czasie naszej służby powstaje wiele materiałów do pracy (studia biblijne, konspekty, plakaty, kasety, płyty itp.). Część z tych materiałów można zakupić, a część
rozpowszechniana jest bezpłatnie. Aby przez cały rok mogła funkcjonować nasza
kuchnia, zmuszeni jesteśmy do szukania możliwości sprzedawania obiadów. Wynajmujemy także nasz sprzęt. Z tego źródła pochodzi 12% naszego budżetu. Ten rodzaj
pozyskiwania funduszy jest prowadzony przez Wydawnictwo „Warto” i odpłatna
działalność pożytku publicznego.

Piąte
15% budżetu – to projekty z naszymi zagranicznymi partnerami. Prowadzimy kilka
projektów, które są wspierane przez nich.

Szóste
Są nim granty pozyskiwane z różnych fundacji, budżetu jednostek samorządu lokalnego itd. Stanowi to na razie zaledwie 2% budżetu, ale zanotowaliśmy wzrost w
porównaniu z rokiem poprzednim.
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Przychody CME w roku 2004
Op�aty uczestników
24%

Dotacja ko�cielna
18%

Ofiary i darowizny
29%

Granty krajowe
2%

Granty zagraniczne
15%

Ko�cielna dzia�alno��
niegospodarcza i wydawnictwo
„Warto”
12%

Rozchody CME w roku 2004
Administracja i obiekty
23%

Duszpasterstwa
26%

Kuchnia
9%

Akcje charytatywne, muzyczne
i kulturalne
9%

Szko�a Biblijna
4%
Tygodnie Ewangelizacyjne
15%

Dzia�alno�� medialna
14%

Rozchody poszczególnych duszpasterstw
Duszpasterstwo w�ród Kobiet
2%

Duszpaterstwo w�ród
Ma��e�stw
20%

Duszpasterstwo w�ród Dzieci
42%

Duszpasterstwo Godzin
Biblijnych
1%
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Misyjne Duszpasterstwo
M�odych
35%

Kontakt
Adres:
Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8,
43-445 Dzięgielów

Numer rachunku:
ING Bank Śląski SA 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154

Numer faksu:
(033) 852 90 40

Kontakt:
Dyrektor CME
Sekretariat
Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
Duszpasterstwo wśród Dzieci
Duszpasterstwo wśród Kobiet
Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Korespondencyjny Kurs Biblijny
Kwartalnik misyjny „Warto”
Misyjne Duszpasterstwo Młodych
Szkoła Biblijna
Tygodnie Ewangelizacyjne
Program radiowy
Public relations
Wydawnictwo „Warto”
Webmaster

(033) 852 97 81
(033) 852 97 81
(033) 855 35 88
(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) 852 90 39
(033) 857 89 50
(033) 857 89 50
693 350 743

ggiemza@cme.org.pl
cme@cme.org.pl
dgb@cme.org.pl
dwd@cme.org.pl
dwk@cme.org.pl
dwm@cme.org.pl
kkb@cme.org.pl
warto@cme.org.pl
mdm@cme.org.pl
szkola@cme.org.pl
te@cme.org.pl
poprostu@cme.org.pl
pr@cme.org.pl
wydawnictwo@cme.org.pl
pfober@cme.org.pl

CME jako Organizacja Pożytku Publicznego
Od dnia 28 grudnia 2004r. Centrum Misji i Ewangelizacji posiada status organizacji
pożytku publicznego. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000225011.

Numery rachunków CME jako OPP:
Bank Spółdzielczy 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001
lub
ING Bank Śląski SA 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
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