Drogi Czytelniku

Wstęp

Rok 2005 był rokiem szczególnym dla Centrum Misji i Ewangelizacji co najmniej z czterech powodów.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Pierwszy
W Kościele Ewangelicko-Augsburskim został on ogłoszony Rokiem Misji i Ewangelizacji.
Już jesienią 2004 roku przygotowaliśmy plany i ukazały się pierwsze publikacje. Powiększyła się też ilość spotkań w paraﬁach. Ogólnopolski Duszpasterz był zapraszany na spotkania Rad Paraﬁalnych w różnych miejscach w Polsce.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Drugi
Był to pierwszy rok działalności CME jako organizacji pożytku publicznego. Działalność
taką CME prowadziło już wcześniej, ale nowa ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie otwarła nowe „drzwi” i możliwości.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Trzeci
Nasze zaangażowanie wyszło poza granice Polski dzięki wzmocnieniu naszego partnerstwa
z Ukrainą. Pracownicy i wolontariusze Centrum przeprowadzili trzy seminaria w Odessie
(dla małżeństw, biblijne i dla pracowników wśród dzieci).

Akcje
ewangelizacyjne

Czwarty
CME leży teraz na terenie nowopowstałej paraﬁi Dzięgielów. Jeden z dzierżawionych przez
nas budynków stał się domem paraﬁalnym, dlatego też poszukujemy miejsca dla słuchaczy
Szkoły Biblijnej.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Zapewne było więcej powodów, dzięki którym rok 2005 był szczególnym (o nich można
przeczytać w dalszej części raportu), ale największym z nich jest fakt, że Bóg pozwala
nam na wypełnianie naszego posłannictwa. Cieszymy się, że w tym zmiennym świecie On
jest wierny (2 Tm 2,13).

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

ks. Grzegorz Giemza
Ogólnopolski Duszpasterz
Misyjno-Ewangelizacyjny

Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Duszpasterstwo Godzin Biblĳnych

Wstęp

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

Duszpasterstwo zajmowało się prowadzeniem godzin biblijnych oraz domowych grup biblijnych. Celem tej służby jest pogłębianie życia duchowego ludzi w oparciu o Boże Słowo.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Prowadzący godziny biblijne – bracia ewangeliści spotykali się z grupami paraﬁan w następujących paraﬁach i wyznaczonych przez paraﬁe placówkach: Bażanowie Żydów, Bąków, Biała,
Cieszyn, Cisownica, Dębowiec, Drogomyśl, Goleszów, Leszna Górna, Koniaków, Krostoszowice, Pruchna, Pszczyna, Salmopol, Ustroń, Ustroń-Polana, Wisła-Centrum, Wisła Czarne,
Wisła Jarzębata, Wisła Kamienny, Wisła Malinka, Wisła Mróżków, Wisła Skolity.
Zasięg działania duszpasterstwa to prawie cała Diecezja Cieszyńska i częściowo Diecezja
Katowicka.
Prawie we wszystkich podanych paraﬁach działały też domowe grupy biblijne, które spotykały się raz w tygodniu. Niedzielne godziny biblijne odbywały się dwa razy w miesiącu.
W paraﬁach, w których godziny biblijne odbywały się w tygodniu, odbywały się co tydzień
w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. W godzinach biblijnych uczestniczyło od 5 do 30
osób. Zakładając, że w wyżej wymienionych paraﬁach godziny biblijne odbywały się dwa
razy w miesiącu przy frekwencji średnio 20 osób, to służbą duszpasterstwa objętych było
miesięcznie około 920 osób.
W domowych grupach biblijnych uczestniczyło od 5 do 20 osób. Duszpasterstwo zorganizowało także w 2005 roku Dni Skupienia, w których wzięło udział ok. 80 osób.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Współpraca

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Duszpasterstwo współpracowało z księżmi w paraﬁach, którzy często są uczestnikami godzin biblijnych, a w niektórych paraﬁach również prowadzącymi. W godzinach biblijnych
zaangażowany jest również zespól misyjny (tj. orkiestra i chór) z Wisły.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Specjalni goście

Prowadzenie godzin biblijnych opiera się wyłącznie na wolontariuszach. W minionym roku
zaangażowanych w tej służbie było 30 ewangelistów. Wymagane było od nich uczestnictwo
w przygotowaniu do tych godzin, które odbywało się dwa razy w miesiącu w Dzięgielowie.
Każdy ewangelista musiał przygotować wykład Słowa Bożego na wyznaczoną godzinę
biblijną.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Formy i metody

Praca duszpasterstwa polegała na organizowaniu przygotowań do godzin biblijnych i dni
skupienia. Każde z tych spotkań to wykład Słowa Bożego oraz dyskusja na jego temat. Wykładowcami byli księża i ewangeliści. Podobnie prowadzone były godziny biblijne i domowe grupy biblijne.

Grupy
artystyczne
Multimedia

Wolontariusze

Źródła
ﬁnansowania

W 2005 roku – nazwanym Rokiem Misji i Ewangelizacji – ważnym wydarzeniem były
ewangelizacje paraﬁalne, które odbyły się w Ustroniu, Ustroniu Polanie, Istebnej, Bażanowicach, Hażlachu i Zamarskach. W ewangelizacjach służyli księża i bracia ewangeliści.

Kontakt
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Tematy

Wstęp

Tematy godzin biblijnych były przygotowane przez kierownictwo duszpasterstwa na okres
pół roku. Tematem podstawowym godzin była księga Izajasza.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Potrzeby

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Potrzebą duszpasterstwa jest większa liczba ewangelistów. W służbę godzin biblijnych
może zaangażować się każdy, kto ukończy Szkołę Biblijną, zda egzamin i zostanie wprowadzony w urząd ewangelisty.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Kontakt

Stanisław Czyż
dgb@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Duszpasterstwo wśród Dzieci

Akcje
ewangelizacyjne

Szkolenie Nauczycieli

23-29.01 oraz 24.07.-30.07, Wisła Jawornik
45 i 52 uczestników

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Konferencja Regionalna w Karpaczu dla Diecezji Wrocławskiej

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Tematy: Co to jest wielbienie Boga?, Dlaczego wielbimy?, Przykłady Bożych ludzi, Kogo,
kiedy i jak wielbimy?, Duchowa walka, Stopy Bożego żołnierza, Zmartwienia, troski – problem i rozwiązanie, Dobre dzieło dla Chrystusa

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Współpraca z Misją Pokoleń z Krakowa.

Szkolenia

Specjalni goście

ks. Grzegorz Giemza – „Misja”
Marek Cieślar – „Wiarygodność Biblii w świetle spełniających się proroctw”
Sid i Karen Teske z USA – „Co to znaczy być clownem dla Chrystusa” oraz pokaz clowningu.
Jerzy Marcol – Misja na świecie
ks. Tim Hinrichs – Nehemiasz
Heather Weis – Drama

Imprezy
tematyczne

Wolontariusze

Multimedia

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Beata Szłapa – wykłady: „Lekcja biblijna dla początkujących”
Dariusz Kolarczyk – pomoc całoroczna; zorganizowanie magazynu DwD.

Źródła
ﬁnansowania

Tematy

Kontakt

„Różne formy służby wśród dzieci mające wpływ na kształtowanie postaw”
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„Zasady nauczania dzieci szkolnych”
„Zajęcia praktyczne i uczenie wierszy biblijnych”
„Planowanie lekcji”
„Uczenie pieśni i wierszy biblijnych”
„Kilka metod studiowania Biblii”
„Dyscyplina w grupie”
„Rozmowa duszpasterska z dziećmi”
„Boża wola – jak ją poznać?”
„Mądrość – jak ją osiągnąć?”
„Wykorzystanie inteligencji werbalno-lingwistycznej oraz kinestetyczno-ruchowej w nauczaniu Biblii”
„Wykorzystanie inteligencji przestrzennej i muzycznej w nauczaniu Biblii”
„Wykorzystanie inteligencji interpersonalnej w nauczaniu Biblii”
„Możliwości rozwojowe przedszkolaków i adekwatne do nich metody i techniki przekazu
treści biblijnych”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Formy i metody

wykłady, dyskusje, prezentacja wideo przygotowana przez uczestników, przygotowanie
programów uwielbiających oraz programu opracowanego przez dyplomantów na rozdanie
dyplomów ukończenia 3-letniego szkolenia

Akcje
ewangelizacyjne

Co się udało?

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Nowością, która bardzo się sprawdziła, był Międzynarodowy Instytut Biblijny w języku
angielskim (Bible Retreat Institute) – Karpacz; 12-21.07
52 studentów z Polski, 3 z Łotwy i 1 z Czech, 10 z USA
24 wykładowców z USA
Tematy:
„Apologetyka – dlaczego wierzymy?”
„Wytrwanie w prawdzie w wieku relatywizmu”
„Światowe religie: Buddyzm, Islam, Hinduizm”
„Misja na świecie – dotykanie świata naszym życiem”
„Homoseksualizm: co na ten temat mówi Biblia?”
„Jakie jest Boże powołanie dla mojego życia?”
„Duchowa walka”
„Jak wykorzystać dramę i clowning, aby zmieniać życie innych?”
„Owoc Ducha Świętego w naszym życiu”
„Twórcze gry i zabawy dla dzieci i młodzieży – pomysły”
„Drama – przygotowanie do danego tematu”
„Jak prowadzić uwielbianie w grupie?”
„Jak przygotować obozy językowe? – pomysły”
Koncert muzyczny studentów przed Kościołem „Wang” dla turystów oraz pokaz klaunów.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia

Inni o nas

Źródła
ﬁnansowania

„Bardzo dziękuję za ten Instytut. Ten pobyt pomógł mi przełamać barierę językową. Dzięki
temu widzę jakie mam braki w moim angielskim. Teraz mam zapał do tego, aby się więcej
uczyć i czekam z utęsknieniem na jeszcze.”
„Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym obozie. Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi,
a przede wszystkim odnowiłam swoją relację z Bogiem. Takie obozy jak ten, to nie tylko

Kontakt
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dobra nauka języka angielskiego, ale możliwość dzielenia się z innymi swoimi radościami
i problemami. Chciałabym, aby w przyszłości było też więcej ludzi z Europy Wschodniej.”
„Bible Retreat Institute był dla mnie wspaniały połączeniem ewangelizacji i służby. Bardzo podobało mi się to, że okazywano uczestnikom zaufanie – decyzje podejmowane były
wspólnie i z wielkim, wielkim sercem. Propozycje na przyszłość: wybrać ludzi według
służby i ukierunkować warsztaty również na dzielenie się doświadczeniami i praktycznymi
pomysłami. Dobrze byłoby usłyszeć więcej na temat innych religii.”

Wstęp

Potrzeby

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Wielu młodych ludzi chce uczestniczyć w szkoleniach, ale nie ma na to funduszy, jeżeli
dana paraﬁa nie jest w stanie ﬁnansować ich wyjazdu. W diecezji cieszyńskiej potrzebne
są przynajmniej dwie w roku konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, którzy są zaangażowani w przygotowania do szkółek w paraﬁach, ale potrzebują nowości i duchowej inspiracji, wspólnej wymiany doświadczeń.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Rekolekcje pasyjne
26 luty-25 marca

Akcje
ewangelizacyjne

Ilość osób

2014 – Ochaby, Brenna, Opolnica, Jaworze, Jasienica, Wrocław, Lasowice, Orzesze, Świętochłowice, Wisła Czarne, Bielsko-Biała, Wisła Jawornik, Ustroń Polana i Centrum, Górki,
Drogomyśl, Bąków, Pruchna, Istebna.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Współpraca

Szkoła Biblijna, ChAT, prowadzące Lucyna Żak i Urszula Marek

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Wolontariusze

Darek Kolarczyk, Magda Kamieńska, Marek Michalik, Paweł Schwarz, Ania Sztwiertnia, Basia
Heczko, Michał Oczkowski, Ewa Stebel, Monika Grajcar, Paweł Lazar, Kinga Woźniak

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Tematy

„Jezus jest światłością świata – znajdź tę światłość, (ewangelizacja) chodź w tej światłości,
(Życie Bożego dziecka), bądź tą światłością (Bycie świadectwem, misja)”

Szkolenia

Lekcje biblijne, scenki tematyczne, gry i zabawy, prace plastyczne

Imprezy
tematyczne

Formy i metody

Imprezy
muzyczne

Obozy językowe „Rainbow Harvest Camps”
Karpacz 24.07-3.08 dla młodzieży – 50 uczestników

Grupy
artystyczne

Współpraca z Paraﬁą Ewangelicką „Wang” z Karpacza.

Multimedia

Specjalni goście

10 osób z Chicago, 9 osób z „Side by Side” z Minnesoty
1 osoba z Florydy
Wolontariusze: 10 wychowawców
Temat: „Owoc Ducha Świętego”

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Formy i metody

Wstęp

Lekcje, seminaria, warsztaty, śpiew, prace plastyczne, sport, dyskusje, ﬁlmy, gry i zabawy
językowe, wycieczki

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Co się udało?

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Bardzo wiele osób zgłosiło się na szkolenia liderów i nauczycieli szkółek niedzielnych,
a parę osób zaangażowało się po obozie w akcje wakacyjne. Utrzymujemy kontakt korespondencyjnie.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Potrzeby

Młodzież, szczególnie ta z diaspory, potrzebuje tego rodzaju spotkań.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Obóz dla dzieci i nastolatków

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Dzięgielów – 25-31.07 – 54 uczestników

Współpraca z ﬁliałem w Dzięgielowie.
Specjalni goście: 13 osób z USA z organizacji MOST – Missourii
Wolontariusze: 14 osób – wychowawcy i koordynatorzy
Temat: „Od Stworzenia świata do narodzin Jezusa”
Formy i metody: Lekcje biblijne, Nauka śpiewu, gry i zabawy, sport, zajęcia plastyczne
Co się udało? Zaangażować wiele osób ze zboru do współpracy oraz zaplanować następny
obóz.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Obóz dla dzieci z Bieszczad
Wisła Jawornik – 26.06-3.07

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Po wakacjach nastąpiła zmiana kierownictwa duszpasterstwa. Janina Gazda rozpoczęła

Imprezy
tematyczne

prace w nowopowołanym Międzynarodowym

Duszpasterstwie „Rain-

bow Harvest”, a kierownikiem DwD została Danuta Ostruszka.

Imprezy
muzyczne

Grupy

Grupy
artystyczne

Spotkania z dziećmi
Dzięgielów – Tydzień Ewangelizacyjny. Do południa podczas wykładu prowadziliśmy gry
i zabawy, prace plastyczne, projekcje ﬁlmowe, na które przychodziło codziennie ok. 80
dzieci.
Na popołudniowych ewangelizacjach zajęcia dla dzieci odbywały się w trzech grupach
wiekowych, w których łącznie było ok. 450 dzieci w większości z południa Polski, ale również z innych regionów.
Miechowice – „Diecezjalne Pożegnanie Wakacji” – ok. 200 dzieci z diecezji katowickiej
wraz rodzicami i opiekunami.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Wrocław – ok. 20 dzieci z Wrocławia, w tym zespół dziecięcy z kościoła rzymskokatolickiego
Lasowice – Rozpoczęcie roku szkolnego – ok. 20 dzieci z paraﬁi ewangelickiej
Świętochłowice – Rekolekcje Adwentowe – ok. 40 dzieci i młodzieży z paraﬁi Świętochłowice i Wirek
Cieszyn – Rodzinne Spotkanie Świąteczne w teatrze cieszyńskim – ok. 40 dzieci

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Współpraca

Misja Pokoleń z Krakowa – pracownicy tej organizacji przyjeżdżają na nasze szkolenia
z wykładami, warsztatami i materiałami.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” z Ustronia, które prowadzi
przygotowania dla szkółkowców, a także przyjeżdża z gościnnymi wykładami na szkolenia
dla pracowników wśród dzieci.
Paraﬁe Ewangelicko-Augsburskie w Miechowicach, Wrocławiu, Lasowicach, Świętochłowicach, Wirku, Jastrzębiu, Wiśle Jaworniku, w których prowadzimy lub pomagamy w prowadzeniu spotkań dla dzieci, obozów.
Indywidualne osoby na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie: Beata Szłapa, Beata
Czyż, Lidia Janik.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Udostępniamy też różnego rodzaju materiały dydaktyczne takie jak: historie misyjne, lekcje
poglądowe, mapety i kasety wideo.

Akcje
ewangelizacyjne

Specjalni goście

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Grupa chrześcijańskich klaunów wystawiała scenki i bawiła się z dziećmi podczas różnych
imprez.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Wolontariusze

Helena Podżorska, Helena Cypcer, Halina Glajcar, Estera Mach – nauczanie lekcji biblijnych; Magda Kaleta, Ewa Stebel – opowiadanie historii misyjnych; Małgorzata Kliś, Aleksandra Plinta – prowadzenie sekcji muzycznej; Kornelia Szłapa – klaun, zabawa i opieka
nad dziećmi; Ruta Szłapa – klaun, zabawa i opieka nad dziećmi; Marlene Simpfendorfer
– zabawa z dziećmi, gra na gitarze; Grzegorz Wosiecki – pomocnik techniczny; Dariusz
Kolarczyk – prowadzenie zajęć dla dzieci np.: rekolekcje adwentowe, nauka wersetu, prezentowanie scenki; Anna Suchanek – gra na klawiszach, prowadzenie śpiewu, opieka nad
dziećmi, pomoc w pracach plastycznych; Elżbieta Śliwka – nauczanie lekcji biblijnych, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, gra na klawiszach, gitarze, prowadzenie śpiewu
Agata Stachelek – prezentowanie scenki; Dorota Fenger – pomoc w pracach plastycznych,
opieka nad dziećmi; Filip Giemza – pomoc w pracach plastycznych, udział w scence.
Dodatkowo na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie w opiece nad dziećmi pomagało nam ok. 100 wolontariuszy.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Tematy

Multimedia

Na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie omawiany był temat „Owoc Ducha Świętego”. Dzieci w Miechowicach brały udział w programie „Wszystko oddam Jezusowi”. Temat został zaproponowany przez proboszcza tamtejszej paraﬁi. Wrocławskie dzieci uczestniczyły w programie „Jezus tuż, tuż, bądź gotowy już”, gdyż uczestnikami miały być dzieci
samotnie bawiące się na ulicy. W Lasowicach dzieci mogły dowiedzieć się jaki owoc mogą
wydawać, temat bowiem brzmiał „Bóg chce byś wydawał dobry owoc”. W Świętochłowi-

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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cach, jako że były to rekolekcje adwentowe, temat związany był z nadchodzącymi świętami „Ktoś nadchodzi! Oczekiwanie na obiecanego Zbawiciela!”. Na świątecznym spotkaniu
w cieszyńskim teatrze dzieci mogły dowiedzieć się „Dlaczego Bóg posłał Jezusa?”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Formy i metody

Na spotkaniach pragniemy dzieciom przekazać Boże prawdy śpiewając, modląc się, ucząc
lekcji biblijnej, wierszy biblijnych, przedstawiając scenki, opowiadając historie misyjne,
czy po prostu rozmawiając. Każde dziecko może uczestniczyć w pracach plastycznych,
brać udział w zabawach i konkursach.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Szkolenie Pracowników wśród Dzieci to przede wszystkim wykłady, warsztaty, a także
rozmowy, wymiana doświadczeń, wspólny śpiew i studiowanie Biblii.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Potrzeby

Zmodyﬁkowanie programu szkolenia dla pracowników wśród dzieci oraz poszukiwanie
nowych współpracowników do pomocy.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Kontakt

Danuta Ostruszka
dwd@cme.org.pl
tel. 33 857 79 64

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Duszpasterstwa wśród Kobiet

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Grupy i spotkania

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Dwa ogólnopolskie spotkania dla kobiet w Jaworniku, 18-20 marca i 2-4 grudnia, uczestniczki w większości z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, kilka osób z Łodzi, z Zaolzia
z Czech. W sumie ok. 500 osób;
Dwa spotkania weekendowe w górach „Być razem”, 10-12 czerwca w Wiśle (40 osób) oraz
21-23 października w Cisownicy (60 osób), uczestniczki z diecezji cieszyńskiej, katowickiej, wrocławskiej;
Trzy kwartalne spotkania w Dzięgielowie 22 stycznia, w Ustroniu Polanie 14 maja oraz
w Dzięgielowie 10 września; (ok. 100 os.), uczestniczki z diecezji cieszyńskiej;
Światowy Dzień Modlitwy w Żorach w kościele ewangelickim, 4 marca (ok. 50 os.);
Diecezjalne Spotkanie Kobiet z diecezji mazurskich w Pasymiu 6-8 maja ( ok. 60 os.);
Opieka duszpasterska dla grupy kobiet zakwaterowanych w przedszkolu w czasie Tygodnia
Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia

Współpraca

Źródła
ﬁnansowania

Duszpasterstwo wśród Kobiet nie ma pracownika etatowego. Działalność kierownika i grupy współpracującej ma charakter wolontariatu. Radę tworzą: Lidia Czyż, Halina Gatner,
Krystyna Kubaczka, Elżbieta Pilch, Henryka Szarzec.
Pozostali współpracownicy to: Zoﬁa Wojtas, Anna Marcol, Aleksandra Błahut- Kowalczyk,
Irena Grzegorzek, Maria Niemczyk, Anna Wieja, Barbara Szczuka, Mariola Fenger, Rena-

Kontakt
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ta Raabe, Halina Sztwiertnia, Aniela Szarek, Alina Więcek-Weiss, Ilona Hajewska, Ilona
Rokita, Lidia Hławiczka, Elżbieta Cieślar, Ewa Sztwiertnia, Alicja Martynek.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Synodalna Komisja ds. Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” z Ustronia
Agape z Jastrzębia
Paraﬁe: Wisła Jawornik, Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Istebna, Ustroń, Żory, Miechowice

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Specjalni goście

Laura Hash z Katowic – wykłady i seminaria
zespół Chawerim z Krakowa – prowadzenie śpiewu i koncert
Lidia Króliczek pracownik MED – wykład
Ronda Król z Gliwic „Habitat” – seminarium i wykład
Ilona Hajewska z Bielska – kazanie na SDM w Żorach
Zespół muzyczny z Kościoła Wolnych Chrześcijan z Żor – Światowy Dzień Modlitwy
Joanna Rzyczniok – koncerty, świadectwo

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Tematy

Akcje
ewangelizacyjne

Modlitwa, Słowo Boże, Społeczność w życiu chrześcijanina jako podstawy rozwoju chrześcijańskiego wzrostu, dojrzałości i służby.
Poznawanie Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego – nawiązanie bliskiej relacji,
życie wg woli Bożej, pokonywanie pokus, trudności życiowych i cierpienia.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Przedstawianie życia bohaterek wiary biblijnych z różnych epok historycznych i współczesnych jako zachęcenie do wierności, wytrwałości i zachowania nadziei do końca dni.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Skłanianie do pojednania się z Bogiem przez przyjęcie Pana Jezusa jako Odkupiciela i Pana
oraz do konieczności nawrócenia.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Wykłady, seminaria i rozmowy na tematy chorób cywilizacyjnych, depresji, radzenia sobie
ze stresem, wychowywanie dzieci, problemów małżeńskich, samotności, osamotnienia.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Formy i metody

Wykłady, seminaria, dyskusje, warsztaty, studia biblijne, spotkania modlitewne

Imprezy
muzyczne

Co się udało?

Wiele kobiet zaangażowało się do służby poradnictwa duszpasterskiego w czasie Tygodnia
Ewangelizacyjnego.

Grupy
artystyczne

Potrzeby

Multimedia

Nieustanna modlitwa o siebie nawzajem, swoich bliskich, mężów, dzieci; o moc do składania świadectwa niewierzącym, wątpiącym oraz tworzenie małych grup modlitewnych.

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Inni o nas

Wstęp

Po każdym spotkaniu kobiety wyrażały ogromną wdzięczność za możliwość uczestniczenie w spotkaniach, za zainteresowanie, telefon, list, czy zaproszenie.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Kontakt

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Paulina Szczeponek
dwk@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Grupy i spotkania

W ciągu tego roku dzieliliśmy się wykładami na spotkaniach dla małżeństw w Wiśle Malince (50 osób), Skoczowie (16), Bielsku-Białej (20), Dzięgielowie (30) oraz dwukrotnie
na spotkaniach dla młodzieży w Wiśle Jaworniku (80) i w ramach szkolenia DwD nauczycieli szkółek niedzielnych (60).
Prowadziliśmy seminarium „Potrójny sznur” podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie (50), seminarium „Obraz rodziny w mediach” w trakcie OZME w Skoczowie (70)
oraz warsztaty dla księży wikariuszy nt. poradnictwa rodzinnego w Dzięgielowie (10).
W grudniu prowadziliśmy spotkanie adwentowe dla małżeństw w Dzięgielowie (120).
Udzielaliśmy też porad kilku parom małżeńskim (5) znajdującym się w kryzysie.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Współpraca

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Współpracujemy z Mariolą i Romanem Fengerami z Tych, Urszulą i Janem Brodami z Bielska-Białej, Haliną i Karolem Gatnerami ze Skoczowa, Renatą i Zbigniewem Krzemieniami
oraz Krystyną i Januszem Sztwiertniami z Dzięgielowa oraz Krystyną i Krzysztofem Kubaczkami z Wisły.
Braliśmy udział w Zajęciach Szkoły Poradnictwa Rodzinnego w Konstancinie-Jeziornej,
w warsztatach poświęconych grupom wsparcia, prowadzonych przez dr. Normana z USA.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Wolontariusze

Pozostajemy w kontakcie z kilkoma grupami domowymi prowadzonymi przez zaprzyjaźnione małżeństwa w Cieszynie, Goleszowie, Ustroniu, Wiśle. Wymieniamy się doświadczeniami, lekturami. W sumie w prowadzenie grup domowych i paraﬁalnych zaangażowanych
jest, na zasadzie wolontariatu, kilkanaście małżeństw.

Grupy
artystyczne
Multimedia

Tematy

Źródła
ﬁnansowania

Najczęściej poruszane na spotkaniach tematy to: intymność małżeńska, fałszywy obraz miłości i seksu w mediach.

Kontakt

Formy i metody

Obok wykładów, warsztatów i poradnictwa prowadzimy akcję charytatywną „Rodzina ro-
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dzinie”, w ramach której ok. 30 małżeństw regularnie udziela pomocy ﬁnansowej czterem
rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Co się udało?

Obejmujemy swoimi działaniami kilkaset osób, spotykających się w różnych grupach,
troszczących się o duchowy rozwój i prawidłowe funkcjonowanie rodzin. W grupach takich
znajdują oparcie także małżeństwa przechodzące trudności, potrzebujące pomocy.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Potrzeby

Zauważamy potrzebę większego zainteresowania się problemami rodziny w życiu paraﬁi
naszego kościoła.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Inni o nas

W liście jednej z osób wspieranych w ramach akcji charytatywnej "Rodzina rodzinie": „Nie
wiem co zrobiłabym bez was, kochani. Przechodziłam w tym roku przez bardzo poważne trudności i wasza dodatkowa pomoc sprawiła, że wyszłam na prostą, nie mam długów.
Widocznie Pan Bóg czuwał nade mną i moimi dziećmi, otrzymałam taką pomoc, jaka była
mi potrzebna na najpilniejsze wydatki”.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Kontakt

Elżbieta i Marek Cieślarowie
dwm@cme.org.pl
tel. 33 852 90 39

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk i Diaspora

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Grupy

Imprezy
tematyczne

z którymi się spotykaliśmy:
Spotkanie biblijne, Mikołów, każda środa oprócz wakacji 4-6 osób młodzież
Spotkanie biblijne, Tychy, każdy piątek oprócz wakacji 6-10 osób małżeństwa
Spotkanie grupy domowej, Tychy, raz w miesiącu 16-20 osób starszych
Spotkanie biblijne, Pszczyna, raz w miesiącu 6-8 osób w wieku średnim
Spotkanie kursu M+, Bielsko-Biała, raz w miesiącu od stycznia do czerwca 4 małżeństwa
Spotkanie kursu M+, Bielsko-Biała, raz w miesiącu 2 małżeństwa
Spotkanie dla kobiet, Tychy, raz w miesiącu oprócz wakacji 16-20 osób w różnym wieku
Spotkanie grupy wzrostu, raz w miesiącu, Katowice 5 kobiet
Wykłady na Szkoleniu Doradców, 22.01.05, Dzięgielów ok. 20 osób
Spotkanie grupy domowej, 25.01.05, Chorzów 8 osób w różnym wieku
Spotkanie dla małżeństw, 26.02.05, Skoczów 16 osób
Wykłady na Szkoleniu Doradców, 19.03.05, Dzięgielów ok. 20 osób
Spotkanie grupy domowej, 8.04.05, Jastrzębie 17 osób w różnym wieku
Konferencja modlitewna, 15-17.04.05, Istebna 30-50 osób w różnym wieku

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Spotkanie dla małżeństw, 23.04.05, Wisła Malinka ok. 30 osób
Spotkanie dla małżeństw, 8.05.05, Pszczyna 6 małżeństw
Spotkanie grupy domowej, 27.05.05, Orzesze 5 małżeństw
Młodzieżowy Zjazd Diecezjalny, 4.06.05, Olsztynek ok. 30 osób młodzież
Konferencja dla małżeństw, 9-12.06.05, Odessa 4 małżeństwa z Ukrainy
Tydzień Ewangelizacyjny, lipiec, Dzięgielów
Wakacyjna Szkoła Biblijna, 15-18.08.05, Łotwa 40 osób w różnym wieku
Tydzień Ewangelizacyjny, sierpień, Mrągowo
Konferencja Modlitewna, 7-11.09.05, Mrągowo 35-40 osób w różnym wieku (Białoruś
9 osób, Czechy 2 osoby)
Wczasy z Biblią, 17-24.09.05, Wisła 15 starszych osób z Tych
Nabożeństwo ewangelizacyjne, 13.11.05, Bytom 50 osób
Spotkanie dla małżeństw, 19.11.05, Skoczów 15 osób
Spotkanie młodzieżowe, 26.11.05, Mikołów 18 osób młodzież
Adwentowe spotkanie dla kobiet, 3.12.05, Jawornik ok. 80 kobiet w różnym wieku
Adwentowe spotkanie ewangelizacyjne, 14.12.05, Wirek ok. 25 osób w różnym wieku
Adwentowe spotkanie ewangelizacyjne, 14.12.05, Świętochłowice ok. 35 osób
Wyjazd Sylwestrowy, 29.12-1.01.06, Istebna 7 rodzin z Górnego Śląska i Bielska

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Współpraca

Akcje
ewangelizacyjne

Mentorendienst Niemcy – Konferencje modlitewne na Węgrzech 2-6.03.05 oraz Wakacyjna
Szkoła Biblijna na Łotwie 15-18.08.05
Szkoła Biblijna w Dzięgielowie – organizowanie konferencji modlitewnych w Istebnej
i Mrągowie
Paraﬁe Ewangelickie w: Tychy, Olsztynek, Pszczyna, Mikołów, Włocławek, Pasym, Bytom,
Wirek, Świętochłowice, Mrągowo, Istebna

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Specjalni goście

Maria Czudek z Gliwic – wykład na spotkaniu miesięcznym w Tychach
Ks. Waldemar Pytel z Świdnicy – wykład na spotkaniu miesięcznym w Tychach
Ks. Jerzy Samiec z Gliwic – wykład na spotkaniu miesięcznym w Tychach

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Wolontariusze

Imprezy
tematyczne

Krzysztof i Agata Wierońscy (w trakcie szkolenia)

Tematy

Imprezy
muzyczne

Społeczność z Bogiem i relacje z bliźnimi; Relacje w małżeństwie; Rodzina przymierza;
Biblijne podstawy małżeństwa; Przebaczenie

Grupy
artystyczne

Formy i metody

Studia biblijne na spotkaniach biblijnych i grupach domowych; wykłady na spotkaniach dla
małżeństw, dla młodzieży oraz konferencjach.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Co się udało?

Radością są dla nas wykłady, które mogliśmy przeprowadzić za naszą wschodnią granicą,
na Ukrainie i na Łotwie. Także otwarcie paraﬁi w Bytomiu, Wirku i Świętochłowicach,
gdzie prowadzone były wykłady ewangelizacyjne.

Kontakt
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Potrzeby

Wstęp

Ludzie wszędzie potrzebują społeczności, wsparcia i zainteresowania ich problemami.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Inni o nas

„Seminarium przede wszystkim dało nam możliwość spojrzenia na własne małżeńskie relacje. Ugruntowałem się w przekonaniu, że aby żyć w dobrej rodzinie z dobrymi relacjami
potrzebna jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa.”

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

„Jesteśmy wdzięczni organizatorom seminarium i nauczycielom za możliwość poszerzania
swojej wiedzy i zrozumienia przyczyn konﬂiktów w rodzinach. Za naukę uciekania od nich
i znajdowania drogi dojścia do wzajemnego porozumienia się i przebaczenia.”

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

„Poznaliśmy wiele interesujących rzeczy dotyczących małżeństwa. Myślimy, że wykorzystamy te rady w naszym małżeńskim życiu. Postaramy się wychowywać nasze córeczki
w pokoju i zgodzie, żeby z miłością odnosić się nie tylko do siebie nawzajem, ale do wszystkich w naszym otoczeniu. Mamy wrażenie, że więcej takich seminariów miałoby wpływ
na liczbę rozwodów.” z seminarium w Odessie

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Kontakt
Mariola i Roman Fengerowie
rfenger@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Tygodnie Ewangelizacyjne
w Dzięgielowie i w Mrągowie

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Grupy

W minionym roku mogliśmy od nowa przeżyć kolejne Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Mrągowie, które odbyły się pod wspólnym hasłem „Od nowa”. Uczestnictwo
w jednym czy drugim Tygodniu Ewangelizacyjnym jest dla wielu początkiem nowego życia w Chrystusie, dla innych miejscem odnowienia relacji z Bogiem, a jeszcze dla innych
wartościowym spędzeniem czasu w gronie innych osób.
W trakcie trwania tygodni głoszona była ewangelia wszystkim, których przyprowadził
Bóg na te miejsca, a więc dzieciom, nastolatkom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym.
Tygodnie Ewangelizacyjne dają taką możliwość, by każdy, niezależnie od swojego wieku
i wyznania, mógł uczestniczyć w przygotowanym dla swojej grupy wiekowej programie.
Jednakże przeważająca liczba stałych uczestników w Dzięgielowie, jak i w Mrągowie,
to młodzież. Statystyki pokazują wyraźnie, że młodzież w wieku 11-20 to ponad 66%
wszystkich osób, które biorą udział w całym programie tygodni. Do Dzięgielowa przyjechało w 2005 roku 912 stałych uczestników, w tym 518 kobiet i 394 mężczyzn, ale oprócz

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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tych osób dojeżdżało codziennie ok. 1500-2000 ludzi z okolicznych miejscowości. W Mrągowie jest ta liczba mniejsza – 178 stałych uczestników, w tym 104 kobiet i 74 mężczyzn,
ale jest również duża grupa osób dochodzących– ok. 200 osób mieszkańców i turystów,
dorosłych i dzieci.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Współpraca

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Centrum Misji i Ewangelizacji organizując TE w Dzięgielowie i Mrągowie współpracuje
z lokalnymi paraﬁami, organizacjami, ﬁrmami i indywidualnymi osobami. Jak co roku mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie i pomoc ze strony sióstr diakonis z Żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer”, członków miejscowej paraﬁi oraz zarządu Domów Opieki w Dzięgielowie.
Również sąsiednie paraﬁe włączyły się w pomoc organizacyjną. I tak paraﬁa w Cisownicy
użyczyła miejsc noclegowych, a paraﬁa w Cieszynie, Skoczowie, Goleszowie i Malinki
sprzętu nagłaśniającego, czy nawet ławek. Firmy wspierały nas w różny sposób, przekazując na przykład środki czystości, dokonywały drobnych napraw, a osoby prywatne użyczały swoich samochodów. Pomoc jaką otrzymaliśmy z tych wszystkich miejsc była bardzo
ważna. W dużej mierze organizacja TE opiera się właśnie na pomocy osób, które dzielą się
swoimi umiejętnościami, ﬁnansami, wspierają nas modlitewnie.
Partnerską akcją ewangelizacyjną po czeskiej stronie był obóz w Smilovicach organizowany przez Społeczność Chrześcijańską. Od kilku już lat Centrum Misji i Ewangelizacji ściśle
współpracuje z chrześcijanami zza Olzy na różnych płaszczyznach, by wzajemnie pomagać
sobie i wspierać w organizowaniu akcji ewangelizacyjnych. Tydzień w Dzięgielowie także
był objęty patronatem medialnym: Radio Bielsko i po raz pierwszy Dziennik Zachodni oraz
Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Formy i metody

Program, który został przygotowany na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, a także Mrągowie obejmował różnego rodzaju spotkania z uczestnikami. Były to m.in. otwarte
wykłady, tematyczne seminaria prowadzone dla wybranych grup docelowych, warsztaty
artystyczne, muzyczne i sportowe, ewangelizacje dla dzieci i dorosłych, koncerty i wieczorne spotkania na kwaterach w małych, kilkunastoosobowych grupach.
Ewangelistą w Dziegielowie był Harold Sala z USA. Sednem jego zwiastowania było przekazywanie ewangelii o tym, że Jezus Chrystus uwolnił człowieka z grzechu i stał się jedyną
drogą do wieczności z Bogiem. Dlaczego miałbym dzisiaj słuchać tego, co mówi Biblia?
Jak utrzymać zdrowy rozsądek w tym zwariowanym świecie? Kim jest Chrystus? XXI
wiek i stary szorstki krzyż, to tylko niektóre tematy, które były poruszane w czasie popołudniowych spotkań.
Przedpołudniowe wykłady prowadził doświadczony wykładowca – dyrektor jednej z największych międzywyznaniowych szkół biblijnych w Europie – Bibelschule Brake Lemgo
w Niemczech – Doyle Klaassen. Centralnym tematem jego wykładów była osoba Jezusa
Chrystusa. Fragment z Ewangelii Mateusza 17,8 „Nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego”, był przewodnim wierszem biblijnym dla wszystkich wykładów. Dzięki tym wykładom
uczestnicy tygodnia mieli możliwość poznać bliżej Jezusa i wyobrazić sobie zwykły dzień
z Jego życia. W czasie TE gościliśmy również wielu świetnych seminarzystów z Polski i zagranicy oraz zespół „TGD”, Judy Bailey z Niemiec wraz ze swoim zespołem.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie jest organizowany przy wielkim wsparciu paraﬁi
mrągowskiej i diecezji mazurskiej oraz wielu prywatnych oﬁarodawców. Również spora
grupa wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji przyjechała, by pomagać w prowadzeniu programu TE, m.in.: zespół CME, grupowi i doradcy, grupa techniczna oraz grupa pro-
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wadząca specjalny program dla dzieci.
Wykładowcą podczas tygodnia był ks. Michał Walukiewicz – proboszcz paraﬁi ewangelickiej we Włocławku, od wielu lat zaangażowany w pracę młodzieżową. Codziennie, o tej
samej porze, poruszał ważne tematy dotyczące błogosławieństw oraz pokory, ciszy, współczucia, „oczyszczenia”, przebaczania i stałości. Równolegle z wykładami i grupami dyskusyjnymi dla młodzieży i dorosłych, organizowane były spotkania dla najmłodszych.
Ewangelistą był ks. Ulrich Parzany – niemiecki mówca znany z prowadzenia największych
na kontynencie europejskim ewangelizacji satelitarnych ProChrist.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Wolontariusze

Za całością przygotowań do tygodni, a później za obsługę i pomoc w funkcjonowaniu stoi
duża, bo około 200 osobowa grupa wolontariuszy. Dziedziny, w jakich angażują się wolontariusze to pomoc kwestiach żywieniowych, technicznych, porządkowych, prowadzenie
śpiewu, służba doradców i grupowych, praca z dziećmi i nastolatkami oraz wiele innych
drobniejszych odpowiedzialności. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Potrzeby

Wielką potrzebą jaką zauważamy w organizacji Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie jest wystarczająca ilość miejsc, nie tylko noclegowych. Widzimy, że nasze dotychczasowe lokale, budynki i namioty nie są w stanie pomieścić większej liczby uczestników.
Szczególnie osoby dorosłe, małżeństwa i rodziny nie mają odpowiednich warunków. Naszą
modlitwą jest, by nie było to przeszkodą dla tych, którzy chcą przyjechać do Dzięgielowa.
Zauważamy również, że na tygodnie przyjeżdża mniej starszej młodzieży, ale zwiększa
się liczba nastolatków. Świadomi jesteśmy tego, że w obecnych czasach spora część młodzieży wybiera inne możliwości spędzenia letnich wakacji. W związku z takimi zmianami
w strukturze wiekowej TE, chcemy rozwijać program i dostosowywać go do potrzeb tych
najliczniejszych grup. I tak od kilku lat prowadzimy osobne zajęcia i wykłady dla młodszej
grupy nastolatków, chcąc dotrzeć do nich w bardziej przystępy sposób.
Wierzymy, że Tygodnie Ewangelizacyjne będą nadal tym miejscem, w którym Bóg będzie
dotykał serc wielu ludzi, tak jak czynił to do tej pory.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Inni o nas

Szkolenia

„Moje oczekiwania nie były proporcjonalne do tego, czego tu doświadczyłam. Spotkało mnie tutaj coś, czego nawet nie oczekiwałam, czego się nie spodziewałam. Spotkałam
Boga! Klimat jaki panuje tutaj jest wyjątkowy i jeśli tylko ktoś się otworzy, to Boża miłość
wypełni jego serce. Dla mnie szczególnie ważne było to, że mogłam szczerze, otwarcie porozmawiać z ludźmi, których znałam wcześniej, ale może nie do końca.”
22 lata, pierwszy raz na TE

Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

„Właściwie nie miałam w ogóle przyjechać i tylko dzięki Bogu tutaj jestem. Ten tydzień
był dla mnie niesamowity, ale za krótki. Dwa lata temu nawróciłam się tutaj na koncercie
uwielbiającym i od tego czasu koncerty uwielbiające są dla mnie szczególnie ważne.”
16 lat, szesnasty raz na TE

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

„Lubię słuchać i zastanawiać się nad Słowem Bożym, a na TE prowadzone jest to w bardzo
dobry sposób. Stałym, ważnym, punktem są też ewangelizacje. Głoszona tam dobra nowina
daje wielką radość.”
20 lat, piętnasty raz na TE

Kontakt
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„Każdy element tygodnia był dla mnie bardzo ważny. To, co tu przeżywam jest czymś niesamowitym. Bardzo ważne były dla mnie koncerty zespołu CME.”
16 lat, drugiu raz na TE

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

„Tydzień Ewangelizacyjny mógłby trwać o tydzień dłużej.”
14 lat, czwarty raz na TE

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

„Przyjąłem Boga na ewangelizacji i oddałem Mu swoje życie.”
12 lat, drugi raz

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Kontakt

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Jerzy Kłoda
te@cme.org.pl
tel. 33 857 79 62
www.te.cme.org.pl

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Akcje
ewangelizacyjne

Ewangelizacje z Ulrichem Parzanym

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

W październiku gościliśmy w Polsce znanego głównie z ewangelizacji satelitarnych ProChrist mówcę niemieckiego ks. Ulricha Parzanego. Oprócz konferencji diecezjalnych dla
księży luterańskich, gdzie mówił na temat misji w paraﬁach i poza nimi, ks. Ulrich odwiedził trzy miasta: Cieszyn (11 października), Zabrze (14 października) i Warszawę (16
października), zwiastując Słowo Boże w czasie zorganizowanych tam ewangelizacji. W ich
zorganizowanie włączyły się lokalne paraﬁe ewangelickie w Cieszynie i Warszawie, na których spoczywał ciężar zabezpieczenia miejsc oraz zaproszenia ludzi. Natomiast ewangelizację w Zabrzu przygotowała paraﬁa w Gliwicach, która wynajęła w tym celu Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Spotkania z Ulrichem spotkały się z wielkim zainteresowaniem.
Na tę wyjątkową ewangelizację w Zabrzu przybyło około dwóch tysięcy ludzi. W Cieszynie
tysiąc osób, a w Warszawie 150. Program ewangelizacyjny urozmaicony został koncertem
zespołu Trzeciej Godziny Dnia oraz występem Teatru Pantomimy Dar z Bydgoszczy. Zaś
w Cieszynie i Warszawie koncertował Zespół CME, a krótkie sztuki teatralne przygotowane zostały przez międzynarodową grupę Covenant Players.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
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Misyjne Duszpasterstwo Młodych

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

W ciągu 2005 roku spotykaliśmy się z młodzieżą podczas następujących akcji:

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Kurs Liderów Młodzieżowych – trzyletni program szkoleniowy przygotowujący młodych
ludzi do prowadzenia grup młodzieżowych. W 2005 roku odbyła się tylko zimowa sesja
w dniach 23-30 stycznia w Dzięgielowie, w której wzięło udział 16 uczestników.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Rekolekcje dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzone w różnych paraﬁach ewangelickich w okresie pasyjnym, w których uczestniczyło około 500 osób.
Miejscowości: Brenna, Drogomyśl, Górki, Istebna, Jaworze, Jasienica, Ochaby, Opolnica,
Orzesze, Świętochłowice, Ustroń, Wisła Czarne, Wisła Jawornik.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

„Obózury” – Polsko-niemiecki obóz ewangelizacyjny pod namiotami dla młodzieży w wieku 13-18 lat zorganizowany w dniach 1-11 sierpnia na polanie „Łysa” nad jeziorem Nidzkim, Ruciane-Nida. W obozie wzięło udział 88 uczestników.

Akcje
ewangelizacyjne

Obóz wędrowny – Obóz ewangelizacyjny dla młodzieży w wieku 13-18 lat w Beskidzie
Śląskim w dniach 18-28 sierpnia. W obozie wzięło udział 16 uczestników.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Międzynarodowe obozy i konferencje, wymiany młodzieży:
Odessa – Obóz wypoczynkowy dla osób od 17 roku życia, 11-23 sierpnia, Lwów, Krym
i Odessa (Ukraina). W wyjeździe wzięło udział 10 osób.
Woltersdorf – Polsko-niemiecki obóz wypoczynkowy dla młodzieży w wieku 13-18 lat, 18-26 sierpnia, Woltersdorf k. Berlina (Niemcy). Wzięło w nim udział 13 uczestników.
Międzynarodowa konferencja młodzieżowa – Europejski projekt wymiany doświadczeń
w pracy młodzieżowej połączony z udziałem w niemieckiej konferencji dla liderów pracy
młodzieżowej zorganizowany przez niemieckiego partnera Deutscher Jugendverband „Entschieden für Christus” (EC). 30 września – 3 października, Kassel (Niemcy). W konferencji
wzięło udział 5 uczestników.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Program dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów podczas
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie – 2-10 lipca.

Imprezy
tematyczne

Współpraca

Imprezy
muzyczne

Deutscher Jugendverband „Entschieden für Christus” (EC) – wspólna organizacja obozu
„Woltersdorf” oraz wyjazdu na międzynarodową konferencję młodzieżową w Kassel
Evangelisches Jugendwerk/CVJM Marbach – wspólna organizacja „Obózur”
Niemiecki Kościół Luterański na Ukrainie – przy organizacji wyjazdu wakacyjnego
na Ukrainę.
Renata Hinrichs i ks. Tim Hinrichs oraz studenci Szkoły Biblijnej CME – podczas przygotowywania programu rekolekcji pasyjnych

Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Specjalni goście

Kontakt

Roland Werner – seminarzysta podczas TE w Dzięgielowie z Marburga (Niemcy)
ks. Adam Podżorski – wykłady na temat chrztu podczas Kursu Liderów Młodzieżowych
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ks. Wojciech Rudkowski – wykładowca na „Obózurach”
Monika Siech z Teatru Pantomimy „Dar” z Bydgoszczy – prowadząca warsztaty teatralne
podczas „Obózur”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Wolontariusze

Jan Górniak – organizował obóz wędrowny i „Obózury”
Marek Watut – odpowiedzialny za program dla VIP-ów podczas TE Dzięgielów
studenci Szkoły Biblijnej CME, studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz szereg
wolontariuszy angażujących się w służbę w charakterze tłumaczy, osób prowadzących spotkania rekolekcyjne, zajęcia podczas programu dla VIP-ów w czasie TE Dzięgielów, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe, gry, zabawy, grupy dyskusyjne, jako opiekunowie i grupowi

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Tematy

Kurs Liderów Młodzieżowych – wykłady z zakresu przywództwa, integracji, motywacji,
elementów spotkań, zarządzania, prowadzenia spotkań w różnej formie oraz praktyczne
warsztaty w małych grupach

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Rekolekcje pasyjne – „Jezus jest światłością świata”, program, który zachęcał młodzież
do pójścia za Chrystusem oraz wzywał do bycia świadectwem na co dzień i do misyjnego
zaangażowania nawiązując tym samym do Roku Misji i Ewangelizacji w Kościele.

Akcje
ewangelizacyjne

Obozy i program dla młodzieży na TE Dzięgielów – Poruszaliśmy tematy o relacjach międzyludzkich, czystości seksualnej, poczuciu własnej wartości oraz o byciu wiernym zasadom Pisma Świętego i wzrastaniu w wierze. Program dla VIPów zawierał tematy o szczerości w pobożności, odpowiedzialności chrześcijan, potrzebie misyjnego zaangażowania
chrześcijan i potrzebie ciągłej społeczności w gronie innych wierzących.
Podczas „Obózur” była mowa przede wszystkim o kondycji duchowej człowieka, wyjątkowości osoby Jezusa Chrystusa, niezwykłości Biblii, nadziei w Chrystusie oraz o misyjnym
powołaniu każdego wierzącego.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Formy i metody

Wykłady, pogadanki, seminaria, dyskusje w małych grupach, studia biblijne, warsztaty
twórcze, sport w różnej formie, wieczory ﬁlmowe, muzyczne, gry terenowe, zabawy

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Co się udało?

Podczas „Obózur” po raz pierwszy rozpoczęliśmy współpracę z nowym niemieckim partnerem. Okazała się ona bardzo udana i mamy nadzieję, na jej kontynuację w następnych latach.

Imprezy
muzyczne

Potrzeby

Grupy
artystyczne

Pracując z młodymi ludźmi zauważamy ich wielką potrzebę poczucia własnej wartości, bycia zaakceptowanym i docenionym oraz potrzebę znalezienia miejsca w swoim środowisku
i w Kościele.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Kontakt

Misyjne Duszpasterstwo Młodych
mdm@cme.org.pl
tel. 33 857 79 63
gadu-gadu 8513140
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Program radiowy „Po prostu”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Rok 2005 był trzecim rokiem emitowania codziennego, godzinnego bloku programowego
„Po prostu” w Radiu CCM. Radio to obejmuje swoim zasięgiem Śląsk i część Małopolski,
potencjalnie ok. 5 milionów słuchaczy. Niektóre programy (powieści dla dzieci, reportaże,
cykle biblijne i ewangelizacyjne) są powtarzane w internetowych radiach „Chrześcijanin”
oraz „Tan”, w sieci „Impuls TWR” i w warszawskim „Radiu Józef”.
Dzięki temu programy przygotowane przez nas są emitowane także na falach krótkich, z satelity i w internecie.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Współpraca

Program powstaje we współpracy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
z Paraﬁą Ewangelicką w Gliwicach. Zespół redakcyjny tworzą: Ilona i Jan Borutowie, Marek
Cieślar, Marcin Iskrzycki (CME) oraz ks. Andrzej Komraus i ks. Jerzy Samiec (Gliwice).

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Wolontariusze

Z redakcją programu „Po prostu” współpracuje kilkudziesięciu wolontariuszy:
– księża przygotowujący rozważania biblijne (ponad 30 duchownych luterańskich);
– aktorzy nagrywający powieści dla dzieci i dorosłych (Michał Czyż, Jerzy Latos, Piotr
Michalski);
– lektorzy czytający opowiadania, eseje, felietony (Monika Adamik, Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Lidia Czyż, Henryk Dominik, Urszula Marek, Monika Mendroch, ks. Piotr
Sitek, Anna Sztwiertnia);
– autorzy programów muzycznych (Marcin Bijok, ks. Tomasz Chudecki, ks. Leszek Czyż,
Artur Małysz, Marcin Podżorski);
– wolontariusze techniczni (Tymoteusz Bujok, Marcin Bijok, Tomasz Cypcer, Tomasz
Niemczyk).

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Tematy

W codziennych audycjach najczęściej poruszaliśmy tematy biblijne, rodzinne, młodzieżowe.
Emitowaliśmy niemal codziennie reportaże, wywiady, sprawozdania relacjonujące najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła oraz akcje ewangelizacyjno-misyjne. Opowiadaliśmy
o działaniach Duszpasterstw CME, a także o działaniach diakonijnych, charytatywnych całego Kościoła, o najważniejszych rocznicach, sesjach naukowych, wydarzeniach religijnych
i kulturalnych, o życiu wiary poszczególnych osób, rodzin, środowisk.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Co się udało?

Grupy
artystyczne

Za największe osiągnięcie w tym roku uważamy to, że w ocenie wielu słuchaczy, a także
kierownictwa Radia CCM, codzienny blok programowy „Po prostu” jest ciekawy, urozmaicony (co do treści i formy), przekazuje prawdy biblijne, ewangelizacyjne, wartości prorodzinne, zachęca do życia aktywnego, twórczego, do rozwijania postawy zaangażowanej,
obywatelskiej, chrześcijańskiej.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Kontakt

Kontakt

Marek Cieślar
poprostu@cme.org.pl
tel. 33 852 90 39, www.poprostu.cme.org.pl
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Usługi programu radiowego „Po prostu”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Przygotowanie spotów reklamowych

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Styczeń

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Marzec
Kwiecień
Lipiec
Wrzesień

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Pażdziernik
Listopad

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

kwartalnik biblijny „Blisko”
1 %” dla Organizacji Pożytku Publicznego
Strony internetowe PMiBM
Warsztaty Gospel w Łasku
Bezsenna Noc
Warsztaty Gospel w Cieszynie
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Szkolenie Doradców
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
Warsztaty Gospel w Łodzi
Warsztaty GoGospel w Katowicach
Akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”

Realizacja nagłośnienia
Styczeń
Marzec

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Kwiecień
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Listopad
Grudzień

Szkolenia

Koncert zespołu CME w Cieszynie
Bezsenna Noc
Ogólnopolskie Dni Skupienia dla Kobiet
Koncert ﬁnałowy Warsztatów Gospel w Cieszynie
700-lecie Dzięgielowa
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
Warsztaty Gospel w Wałbrzychu
Ewangelizacja z U. Parzanym w Cieszynie
Ewangelizacja z U. Parzanym w Warszawie
Warsztaty Gospel w Łodzi
Warsztaty GoGospel w Katowicach
Spotkanie świateczne, Teatr w Cieszynie

Imprezy
tematyczne

Nagrywanie kaset, materiału na CD

Imprezy
muzyczne

Styczeń
Marzec
Kwiecień

Grupy
artystyczne

Maj
Czerwiec

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Lipiec
Sierpień
Październik

Kontakt
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Nagranie Requiem S.J. Gossec – Kościół Jezusowy w Cieszynie
Ogólnopolskie Dni Skupienia dla Kobiet
Międzynarodowe Sympozjum w Cieszynie
Diecezjalny Zjazd Chórów w Katowicach Szopienicach
Nabożeństwo misyjne w Dzięgielowie
Rodzina Dobrowolskich – cz. 4 i cz. 5
Świetliki cz. 2 i cz. 3
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
Warsztaty Gospel w Wałbrzychu
Warsztaty Gospel w Łodzi

Listopad
Grudzień

Zespół E.G. Gloria „Muzyka to Boży dar”
Adwentowe Spotkanie Kobiet

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Kopiowanie kaset
Marzec
Lipiec
Sierpień
Grudzień

Ogólnopolskie Dni Skupienia dla Kobiet
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie
Adwentowe Spotkanie Kobiet

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Wypożyczanie sprzętu

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Listopad
Grudzień

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Maj

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Festiwal Sztuki Bezdomnej w Cieszynie
Trasa zespołu Chawerim
Zespół E.G. Gloria

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Wigilĳne Dzieło Pomocy Dzieciom

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Z ramienia Kościoła Ewangelickiego i Diakonii Kościoła uczestniczyliśmy jako CME w akcji rozpropagowywania i rozprowadzania świec wigilijnych w ramach Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom na terenie Śląska Cieszyńskiego. Fundusze zebrane w trakcie trwania
akcji organizowanej przez nas przeznaczone były na konkretną pomoc potrzebującym dzieciom, szczególnie ze środowisk patologicznych.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Akcja prowadzona była przez 8-osobowe grupy wolontariuszy – młodzież szkół ponad-gimnazjalnych oraz studentów, którzy w wyznaczonym miejscu supermarketu proponowali klientom zakup wigilijnych świec. Na każdym stoisku umieszczone były informacje
na temat prowadzonej akcji, jej celów i założeń.
W 2005 roku zorganizowane były cztery punkty sprzedaży w „Auchan”. W każdym punkcie odpowiedzialne były 2 osoby za sprzedaż oraz 2 dodatkowe opiekowały się dziećmi
przy zamku do skakania.

Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Akcję została przeprowadzona w czasie ostatniego tygodnia przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. 19-23 grudnia. Młodzież w tych dniach sprzedawała świece w godzinach
od 16.00 do 21.00.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

W całej akcji wzięło udział ok. 50 młodych ludzi.

Kontakt
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„Prezent pod choinkę”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

W roku 2005 do akcji w całej Polsce włączyły się:
paraﬁe ewangelicko-augsburskie – 101
szkoły podstawowe – 39
gimnazja – 21
szkoły ponadgimnazjalne – 19
Ogółem do akcji włączyło się 120 miast w całej Polsce
Na Ukrainie paczki traﬁły do 34 miast.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Współpraca

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Fundacja Chevra na Ukrainie;
Kościół Luterański na Ukrainie

Duszpasterstwo wśród Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

W akcji uczestniczyło 10 koordynatorów, których zadaniem było: zainteresowanie akcją jak
największej liczby osób i instytucji, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o akcji,
zbiórka paczek w koordynowanym regionie, kontakt z koordynatorem krajowym.
Każdy koordynator swoje zadanie wykonywał wolontarystycznie. Ponadto ok. 50 wolontariuszy we wszystkich regionach Polski przygotowywało prezenty do wysyłki na Ukrainę.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Formy i metody

Podczas akcji, wykorzystując dostępne narzędzia (ulotka, informacyjna, plakat, ﬁlm wideo,
reportaż radiowy) koordynatorzy przeprowadzali spotkania informacyjne w paraﬁach, prelekcje w szkołach i indywidualne rozmowy.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Co się udało?

Ilość paczek jaką udaje nam się zebrać każdego roku wskazuje, że są ludzie, którzy cały
czas chcą dawać. Z każdym rokiem wzrasta liczba paraﬁi, które włączają się do tej akcji.
Coraz więcej paraﬁi wychodzi na zewnątrz promując ją w lokalnych mediach, w szkołach
i różnych instytucjach. A przede wszystkim, dzięki tej akcji młodzi ludzie z Ukrainy studiują w Szkole Biblijnej Centrum Misji i Ewangelizacji, poznają Boga, a później mogą wykorzystywać tę wiedzę w swoich zborach.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne

4368 paczek jakie zebraliśmy w roku 2005, to kropla w morzu potrzeb, tych materialnych.
Jednak największą potrzebą jest wykorzystywanie tych paczek do głoszenia dobrej nowiny
o Jezusie Chrystusie zarówno dzieciom, jak i dorosłym na Ukrainie.

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Inni o nas

„Okazało się, że potraﬁę wykonać zadanie, które wcześniej wydawało mi się niemożliwe.
Wiem, że Bóg jest ze mną i wspiera mnie na każdej drodze. Czas trwania akcji był dla
mnie czasem nowych doświadczeń, podczas których Bóg nauczył mnie polegania na Nim
we wszystkim.” (koordynator)

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Kontakt

Kontakt

Ludmiła Walica
prezent@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81, GG 3299779
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Szkoła Biblĳna

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Rok 2005 dane nam było rozpocząć wspólnie ze studentami koncertem modlitwy. To całonocne czuwanie modlitewne było okazją do podziękowania za ubiegły rok, a także możliwością oddania nowego roku w ręce naszego Pana. Jedna z uczestniczek napisała: „Wyjątkowy dla nas wszystkich wieczór rozpoczęliśmy komunią św. oraz śpiewem uwielbiającym,
zaś resztę tej niezwykłej nocy wypełniła przede wszystkim modlitwa. Jestem przekonana,
że dla każdego uczestnika był to czas niezwykłej bliskości Pana, a także szansa wkroczenia
w nowy rok w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa”.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Początek roku kalendarzowego dla Szkoły Biblijnej jest właściwie samym środkiem roku
szkolnego. Od stycznia zajęcia biegły, tak w dziennej, jak i w zaocznej szkole, swoim torem.
Studenci systemu dziennego (rok 2004/2005) stanowili sześcioosobową grupę z następujących paraﬁi: Wisła, Wisła Czarne, Bładnice, Hawirzów, Cieszyn oraz Luck (Ukraina).
Studenci systemu zaocznego to dużo większa (37 osób) i bardziej zróżnicowana grupa reprezentująca następujące miejscowości w Polsce: Ustroń, Wisła, Wisła Malinka, Skoczów,
Cieszyn, Górki Wielkie, Bładnice, Pszczyna, Gliwice, Czechowice, Katowice, Wodzisław,
Łódź oraz z Zaolzia: Nieroby, Trzyniec, Gródek, Czeski Cieszyn, Ligotka Kameralna.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Urozmaiceniem codziennych zajęć były gościnne wykłady dr. W. Rosina z Theological Seminary w St. Louis, który przybliżył studentom treść Ksiąg Poetyckich. Jesteśmy Bogu
niezmiernie wdzięczni za wykładowców, którzy jako woluntariusze poświęcają swój wolny
czas, by prowadzić zajęcia. Pomimo, że szkoła nie zatrudnia żadnych etatowych pracowników, to grono osób z nią współpracujących jest dość liczne, w którego skład wchodzą duchowni (11 osób) oraz osoby świeckie (6 osób).

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Okres czasu pasyjnego był, jak co roku, sprawdzianem wiedzy praktycznej dla naszych studentów, którzy przygotowali i prowadzili rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży w następujących miejscowościach: Ochaby, Brenna, Orzesze, Świętochłowice, Wisła Czarne,
Opolnica, Jaworze, Jasienica, Wrocław, Biała, Wisła Jawornik, Ustroń Polana, Ustroń, Górki Wielkie, Drogomyśl, Bąków, Pruchna i Istebna. Po kolejnych miesiącach systematycznej nauki nastąpiło rozdanie dyplomów ukończenia Szkoły Biblijnej, które zostały rozdane
w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

We wrześniu przeprowadzone zostały rozmowy kwaliﬁkacyjne, po których przyjętych zostało 8 osób w systemie dziennym oraz 12 osób w zaocznym. W sumie (pierwszy i drugi
rocznik) w październiku w systemie zaocznym rozpoczęło naukę 29 osób.
Obecni studenci systemu dziennego reprezentują Polskę (Wisła Czarne, Bładnice, Mrągowo, Cieszyn, Kraków), Ukrainę (Poltawa, Senferopol) oraz Rosję (Moskwa).
Studenci zaś systemu zaocznego reprezentują: Skoczów, Cieszyn, Ustroń, Wisłę, Wisłę
Czarne, Brenną, Górki Wielkie, Błędnice, Pszczyna, Czechowice, Gliwice, Jastrzębie Zdrój,
Tychy, Rybnik, Czeski Cieszyn, Nieroby, Gródek, Trzyniec.

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Powiększające się grono studentów zza granicy (Ukraina, Rosja i Czechy) zmienia stopniowo charakter szkoły na międzynarodowy, co ukazuje nowe perspektywy, jak i wyzwania.
Jesteśmy jednak wdzięczni za możliwość kształcenia ludzi o różnym pochodzeniu narodowym.

Kontakt
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Szczególnym błogosławieństwem w jesiennym trymestrze były zajęcia z wykładowcami
z USA. Pierwszym gościem była Carolyn Quehl z organizacji Churches Alive, która zapoznała studentów z indukcyjną metodą studiowania Biblii. Drugim gościem był ks. Don
Richman z EEMN (Eastern European Mission Network), który wprowadził studentów
w zagadnienia ewangelizacji indywidualnej.
Czas przedświąteczny dostarczył nowych doświadczeń poprzez wyjazd misyjny do Wałbrzycha oraz do Świętochłowic. Wprowadzeniem w świąteczny nastrój było kolędowanie
w Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Koniec roku 2005 był związany z poważną zmianą w funkcjonowaniu Szkoły Biblijnej.
Przez prawie 7 lat dzięki pomocy Diakonatu Eben-Ezer dane nam było korzystać z budynku „Salem”, który pełnił funkcję akademika dla studentów. Jednak ze względu na planowany remont i zmianę przeznaczenia tego budynku studenci opuścili to miejsce, tymczasowo
zajmując pokoje w kontenerowcu tzw. Syloe. Ufamy, że Pan Bóg zaspokoi naszą potrzebę
stałego lokum we właściwym czasie.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Inni o nas

„Zaoczna Szkoła Biblijna pozwala zobaczyć jak głębokie i cenne jest Słowo Boże. Pomaga
zrozumieć je jako całość. Warto przeznaczyć czas, aby w systematyczny sposób odkryć
co naprawdę jest ważne, w jaki sposób odnosi się do życia w dzisiejszym świecie.”

Akcje
ewangelizacyjne

„Dla mnie fantastyczna była podróż przez Stary Testament. Jest to ta część Biblii, która
jest bardziej okryta tajemnicą. Takie światło, które zostało wpuszczone w te mroki niewiedzy bardzo mi pomogło.”

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

„Mój rok pobytu w Szkole Biblijnej był czasem spoglądania w zwierciadło, jakim jest Boże
Słowo i odnajdywania w nim swojego własnego odbicia. Pan pokazywał mi kim naprawdę jestem i co powinno ulec zmianie w moim życiu. Nauczył mnie też wiele o relacjach
między ludźmi, pokazał jak mogę żyć z osobami, które bardzo różnią się ode mnie, jak
je kochać i akceptować.”

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

„Dzięki Szkole Biblijnej przekonałam się, że poprzez studiowanie Pisma, Pan Bóg daje
żywą odpowiedź na aktualne potrzeby również poprzez przykład opisanych w nim postaci.
Poza tym utwierdziłam się w wierze w tym sensie, że lepiej wiem w co wierzę i dlaczego.
W grupie studentów panuje wspaniała atmosfera, można liczyć na wsparcie duchowe w modlitwie i dzielić się doświadczeniami.”

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Kontakt

Renata i Timothy Hinrichs
szkola@cme.org.pl
tel. 33 857 79 61
www.szkola.cme.org.pl

Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Szkolenie Doradców

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

Szkolenie Doradców skierowane jest do pełnoletnich, wierzących osób, które chcą pomagać
innym poprzez indywidualną rozmowę. W roku 2005 odbyło się w Dzięgielowie 5 sesji (
styczeń, marzec, maj, październik i listopad), w których wzięło udział od 14 do 32 osób.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Współpraca

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Nasi stali wykładowcy to: ks. Grzegorz Giemza, ks. Adrian Korczago, Bożena Giemza,
Anna Heczko, Mariola i Romek Fengerowie.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Specjalni goście

Na każdą sesję zapraszane są osoby specjalizujący się w danej dziedzinie: ks. Jan Kurko
(doktryny kościoła rzymskokatolickiego), ks. Marek Londzin (etapy życia – starość), ks.
Timothy Hinrichs (formacja duchowa doradcy – modlitwa), Joanna Śliwka (psychologia
kliniczna), Roman Wojnar (alkoholizm), Maciej Oczkowski (historia ruchów charyzmatycznych), Monika Ciszek (seminarium: narkomania) i in.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Wolontariusze

Wszyscy współpracownicy i goście pracują wolontarystycznie.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Tematy

Szkolenie Doradców to stały trzy letni cykl tematyczny. Szkolenie obejmuje zagadnienia
z zakresu m.in: apologetyki, formacji duchowej doradcy, poradnictwa, problemów dogmatycznych, duszpasterstwa, podstaw psychologii, etapów życia, seminaria tematyczne.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Apologetyka
m.in.: Filozoﬁa i logika, New Age
Formacja doradcy
m.in. Cechy doradcy, Trwanie w Bogu
Wyznania i problemy dogmatyczne
m.in. Działanie sekt, Świat duchowy, Pewność zbawienia
Etapy życia
m.in. Dojrzewanie i bunt, Bezżeństwo, Małżeństwo - najczęstsze problemy
Podstawy psychologii
m.in.: Spostrzeganie innych, Emocje, Zaburzenia osobowości
Seminaria tematyczne
m.in.: Alkoholizm, Anoreksja, Rozwód
Przypadki duszpasterskie
m.in. Choroba, Żałoba, Przemoc

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Formy i metody

Szkolenie prowadzone jest różnymi metodami m.in.: rozważanie, wykład, dyskusja, warsztaty, seminarium, studium przypadku itp.

Kontakt
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Co się udało?

Wstęp

Jak co roku uczestnicy szkolenia byli zaangażowani w służbę doradców duchowych i grupowych w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych; pomagali także w innych akcjach CME.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Potrzeby

Potrzebni są doświadczeni doradcy – specjaliści w konkretnych tematach. Doradcy nie mają lub nie wiedzą, gdzie mogą odsyłać swoich rozmówców (z konkretnymi problemami).
Stałym problemem jest brak grup biblijnych (nazywanych często grupami wzrostu) na terenie całej Polski.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Kontakt

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Katarzyna Wesner
doradcy@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81; 692 106 243
gg: 2993398

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Korespondencyjny Kurs Biblĳny

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Osoby

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Kurs ten skierowany jest zarówno do młodych, jak do dojrzałych chrześcijan. Osoby,
które uczestniczą w KKB pochodzą z następujących miejscowości: Bielsko-Biała, Byczyna,
Bytom, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Czerwionka, Częstochowa, Czyżowice, Dzięgielów,
Gliwice, Goleszów, Grójec, Jastarnia, Jawor, Kielce, Koniaków, Kożuchów, Kraków, Kutno,
Lubrza, Łódź, Murowana Goślina, Nidzica, Nieheim, Olsztyn, Orzesze, Oświęcim, Piła,
Płock, Puńców, Rawa Mazowiecka, Rudzica, Sieradz, Skoczów, Słubice, Stalowa Wola,
Świętoszówka,Świnoujście, Tarnów,Turza Śląska, Ustroń, Wałbrzych, Warszawa, Wisła,
Wodzisław Śląski, Wołów, Wrocław, Zabrze, Zgierz, Zielona Góra, Żyrardów.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Tematy

Imprezy
muzyczne

Kurs prowadzony jest w kilku cyklach tematycznych:
Cykl 1 – „(Nowy) Początek – nowe i odnowione życie z Bogiem” czyli 8 studiów biblijnych
dotyczących podstaw wiary chrześcijańskiej i życia człowieka z perspektywy podejmowanych przez niego decyzji życia z Bogiem.
Cykl 2 „Sola”(jedynie) – obejmuje cztery studia biblijne dotyczące zasad reformacyjnych.
„Sola Scriptura”, „solus Christus”, „sola gratia”, „solum Verbum” są konkretyzacją podstawowych prawd wiary.
Cykl 3 „Przykazania” – to 10 studiów biblijnych; każde z nich dotyczy jednego przykazania i wskazuje na ważność Bożych przykazań jako elementu, który pozwala naszej wierze
być widocznej na zewnątrz. Przepisy zawarte w nich określają uniwersalne zasady, które
nie zdewaluowały się mimo czasu, który upłynął od nadania dekalogu.

Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Potrzeby

Wstęp

Brak społeczności z ludźmi wierzącymi, oprócz nabożeństw w kościele, w miejscach zamieszkania (w większości przypadków).

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Inni o nas

„Dziękuję serdecznie za wszystkie dodatki do moich odpowiedzi. Jak zwykle są dla mnie
bardzo ważne. Dzięki nim moje zrozumienie studiowanych wersetów biblijnych jest głębsze
i dużo lepsze. Cieszy mnie to studiowanie.”

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

„Twój list sprawił mi wiele radości, nie spodziewałam się że tak dokładnie i osobiście opiszesz na moje odpowiedzi. To było bardzo miłe i zachęcające! W mojej sytuacji bardzo
ważne... Dziękuję ci, że zmotywowałaś do tego, by bardziej zgłębiać tematy (między innymi) modlitwy. Na pewno będzie to miało pozytywny wpływ na moje życie.”

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

„Cieszę się że Bóg postawił mi Ciebie na mojej drodze.”

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

„Kurs ten bardzo mi pomaga w pogłębianiu wiary i w dokładniejszym poznawaniu Biblii.
Dziękuję za list i kolejne pytania.”

Akcje
ewangelizacyjne

„To prawie rok mojego studiowania w KKB. Mam świadomość, że nie dostanę świadectwa
ukończenia, ale sam muszę je zdać – zaowocować! Dziękuję za każdy list.”

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Kontakt

Mariola i Roman Fengerowie
kkb@cme.org.pl
tel. 33 852 97 81

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Seminarium „Tak zaszczepicie
chrześcĳaństwo”

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Grupy

Zespół CME i zespół z Wisły Malinki (ok. 20 osób) – w ramach przygotowań do akcji
ewangelizacyjnych; kwiecień 2005
Otwarte zaproszenie – uczestnicy z różnych miast (ok. 30 osób); wrzesień 2005

Grupy
artystyczne
Multimedia

Tematy

Seminarium uczy odkrywania, poznawania i konfrontacji z innymi swojego sposobu mówienia i świadczenia o Chrystusie. Uczestnicy mogą określić swój styl ewangelizowania
i dowiedzieć się jak go rozwijać i umiejętnie wykorzystać w rozmowach z ludźmi. Poznają także najczęściej wysuwane zastrzeżenia przeciwko chrześcijaństwu oraz odpowiedzi
na nie zgodne z Biblią.

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Formy i metody

Wstęp

wykłady, praca indywidualna, praca w grupach, Każdy z uczestników dostaje tzw. zeszyt
uczestnika. Prowadzący używa do prezentacji kasety wideo ze scenkami, które są następnie omawiane oraz folii do wyświetlania.

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Efekty

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Udało się zorganizować seminarium dla konkretnej grupy działania, jaką jest zespół muzyczny działający przy CME oraz dla osób z zewnątrz. Naszym założeniem jest także, aby
wszyscy pracownicy i wolontariusze CME przeszli przez to szkolenie, ale przede wszystkim chcemy traﬁć z nim do konkretnych grup działających w paraﬁach, aby pobudzić
je do otwartego, zapraszającego i dobrego świadectwa o Jezusie Chrystusie.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Kontakt

Seminarium „Tak zaszczepicie chrześcijaństwo”
tel. 33 852 97 81
tzch@cme.org.pl

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Szkolenie Pracowników wsród Dzieci

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

szukaj w rozdziale Duszpasterstwo wśród Dzieci

Kurs Liderów Młodzieżowych

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

szukaj w rozdziale Misyjne Duszpasterstwo Młodych

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej

Szkolenia

23-25 września 2005, Skoczów

Imprezy
tematyczne

To spotkanie młodych luteran z różnych stron Polski i czas reﬂeksji nad Bożym Słowem,
modlitwy, społeczności i radosnej zabawy. Zjazd rozpoczynał się różnorodnym programem
do wyboru w piątkowy wieczór, a kończył niedzielnym nabożeństwem.

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Uczestnicy

769 osób zarejestrowanych z całej Polski (w tym około 100 osób z obsługi), głównie w wieku 14-20 lat (75 % zarejestrowanych uczestników)

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Współpraca

Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie, Urząd Miejski w Skoczowie, Miejski Dom
Kultury w Skoczowie, Kino „Podhale” w Skoczowie, Muzeum im. Gustawa Morcinka
w Skoczowie, Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, Zespół Szkół nr 3 w Skoczowie,
Restauracja „Nowa” w Skoczowie

Kontakt

28

Specjalni goście

Wstęp

ks. bp Janusz Jagucki, ks. bp Paweł Anweiler, burmistrz Skoczowa Jerzy Malik – goście
otwarcia zjazdu; ks. Leszek Czyż – zwiastujący podczas otwarcia zjazdu; seminarzyści:
Marek Cieślar, ks. Andrzej Fober, diakon Paweł Gumpert, ks. Zbigniew Kowalczyk, ks. Jan
Kurko, Anna Sztwiertnia, ks. Bogdan Wawrzeczko, ks. Andrzej Wójcik, Tomasz Żółtko
ks. bp Ryszard Borski, ks. Piotr Mendroch, ks. Robert Sitarek – goście sobotnich „Spotkań
z...”; zespoły Naaman, Pytki Doś, Frühstück – występowały w piątkowy wieczór w Miejskim Domu Kultury; zespół CME – prowadził śpiew podczas otwarcia i przygotował sobotni koncert na rynku w Skoczowie; Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy oraz Dzwonki, Experyment, Szmar, Laudate, Otwórz oczy – zespoły występowały w sobotę na rynku w Skoczowie; perkusista Ireneusz Głyk – wystąpił podczas sobotniego koncertu zespołu CME; Teatr
Narybek From Poland – wystawił dwukrotnie sztukę „Tutaj nas jeszcze nie było”;Grupa
teatralna Covenant Players – występowali w piątkowy wieczór i w sobotę podczas otwarcia
ze sztukami „Popatrz” oraz „Płyta życia”; fotograﬁk Michał Prochaczek – podczas zjazdu
odbyła się wystawa jego prac

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Wolontariusze

Blisko 100 osób zaangażowanych w organizację zjazdu, prowadzących poszczególne punkty programu, pracujących w rejestracji, na stoiskach gastronomicznych, przygotowujących
miejsca, w których odbywa się program i kwatery, obsługujących kawiarenki, zajmujących
się techniką, dekoracją itd.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Tematy

Hasło „miłość bez marginesu” miało skłonić uczestników do reﬂeksji nad tym, że miłość
człowieka do Boga i do bliźnich to działanie, które wymaga naszego całkowitego zaangażowania bez zakładania „marginesu”. Podczas zjazdu poruszano przede wszystkim właśnie
te dwa aspekty miłości – miłości do Boga i w relacjach międzyludzkich.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Formy i metody

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

nabożeństwo, spotkania, wykłady, seminaria, warsztaty, koncerty, ﬁlm, teatr, czuwanie modlitewne, kawiarenki, targi, wystawy

Szkolenia

Co się udało?

Imprezy
tematyczne

Otwarcie zjazdu oraz koncert zespołu CME – szczególne punkty programu, które odbyły
się w sobotę na płycie skoczowskiego rynku przy wspaniałej pogodzie i gromadząc stałych
uczestników zjazdu, jak również mieszkańców Skoczowa oraz okolicznych miejscowości.
W czasie piątkowego wieczoru wyjątkowym punktem programu była oﬁcjalna projekcja
ﬁlmu „Luter”, możliwa dzięki uprzejmości HBO.

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Potrzeby

Oprócz usprawnienia kwestii organizacyjnych widzimy ciągle aktualną potrzebę usprawnienia nadzoru nad przyjeżdżającymi grupami paraﬁalnymi.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Inni o nas

„Po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w OZME w tym roku w Skoczowie... Spędziłem tam 3 cudowne i wartościowe dni... :)”

Kontakt
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Kontakt

Wstęp

Biuro Synodalnej Komisji ds. Młodzieży
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. 33 857 79 63, e-mail: skm@cme.org.pl

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Forum Młodzieży Ewangelickiej

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

12 marca, Warszawa

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

To spotkanie wyznaczonych przez duszpasterzy delegatów grup młodzieżowych z paraﬁi
w całej Polsce oraz duchownych zainteresowanych tym działem pracy.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Uczestnicy

141 zarejestrowanych uczestników w tym (73) 52% kobiet i (68) 48% mężczyzn pochodzących z 42 paraﬁi i 5 diecezji (oprócz diecezji wrocławskiej), w tym 28 osób obsługi

Współpraca

Akcje
ewangelizacyjne

studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
ks. Roman Pracki i Duszpasterstwo Akademickie w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Ośrodek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie
Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Specjalni goście

ks. bp Janusz Jagucki
ks. Bogdan Wawrzeczko i diakon Marcin Pilch – wykładowcy
Wanda Falk i Ewa Wunsz – zaprezentowały działalność Diakonii Kościoła
ks. Roman Pracki – wygłosił kazanie podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele św.
Trójcy

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Imprezy
tematyczne

Wolontariusze

28 osób obsługi forum (głównie studenci ChAT) zajmujący się rejestracją, obsługujący stoiska, prowadzący poszczególne punkty programu i przygotowujący kwatery i posiłki.

Imprezy
muzyczne

Tematy

Grupy
artystyczne

Misyjne i ewangelizacyjne zaangażowanie młodzieży w pracy z młodymi ludźmi.

Formy i metody

Multimedia

nabożeństwo, wykłady, małe grupy dyskusyjne, forum dyskusyjne, targi

Źródła
ﬁnansowania

Co się udało?

Oprócz motywujących wykładów bardzo ciekawy Hyde Park, w którym wiele osób chętnie
opowiadało o działalności swoich grup i realizowanych przez nich pomysłach.

Kontakt
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Kontakt

Wstęp

Biuro Synodalnej Komisji ds. Młodzieży
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. 33 857 79 63
skm@cme.org.pl

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Międzynarodowa Letnia Olimpiada
Młodzieży Ewangelickiej

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

29 kwietnia - 3 maja, Tomaszów Mazowiecki

Elementy programu olimpiady, które były prowadzone przez Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży oraz pracowników i wolontariuszy CME.

Uczestnicy

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Specjalni goście

Akcje
ewangelizacyjne

około 500 słuchaczy – uczestników olimpiady

Edward Skorek – słynny siatkarz oraz Łukasz Bujok – misjonarz pracujący ze sportowcami.
Z tymi osobami były przeprowadzane wywiady podczas programu.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Elementy programu

śpiew, pogadanka, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, układ choreograﬁczny, małe formy
teatralne – skecze przedstawiane przez grupę klaunów

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Seminarium robocze „Tworzenie koncepcji
pracy z młodzieżą w Kościele EwangelickoAugsburskim w Polsce”

Szkolenia

Imprezy
tematyczne

21-22 listopada, Łódź

Imprezy
muzyczne

Uczestnicy

członkowie SKM, diecezjalni duszpasterze młodzieży i inni duchowni zainteresowani tym
działem pracy, przedstawiciele KTE, inni eksperci (12 osób)

Grupy
artystyczne

Temat

Multimedia

Seminarium było kolejnym spotkaniem, na którym pracowano nad stworzeniem koncepcji
pracy młodzieżowej. Efektem tej pracy jest stworzenie roboczej wersji całościowej koncepcji
pracy z młodzieżą. Traktuje ona o podstawowych zasadach i założeniach pracy z młodzieżą
(PM), kierunku, w jakim powinna zmierzać, miejsca dużych spotkań w PM, punktach ciężkości w PM, nabożeństwach, szkoleniach, obozach i materiałach użytecznych w PM.

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Bezsenna noc

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Bezsenna noc to niecodzienne, otwarte spotkanie skierowane do młodych ludzi, które odbywa się od 1998 roku w czasie Świąt Wielkanocnych, w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę
Wielkanocną w kościele św. Trójcy w Skoczowie. Prowadzi uczestników do zastanowienia
się nad istotą Świąt Wielkiej Nocy. Jest czasem reﬂeksji nad śmiercią Chrystusa na krzyżu
przechodzącej w radość ze zmartwychwstania, czasem zadumy, rozmów, niezwykłej atmosfery. Program jest kolażem różnych form – zwiastowania Słowa Bożego, wspólnego
śpiewu, koncertu, świadectwa wiary, teatru, ﬁlmu, rozmowy i osobistej reakcji na usłyszane treści. W Bezsennej nocy – ponad 4-godzinnym programie, który rozpoczął się o godz.
22.00 – uczestniczyło 800 młodych osób z południowego regionu Polski.
Współoganizatorem spotkania była Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Konferencje modlitewne

Akcje
ewangelizacyjne

15-17 kwietnia - Istebna, 7-11 września, Mrągowo

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Tematem konferncji były wybrane cechy Boga. W konferencjach wzięło udział ok. 60
osób.

Wykładowcy

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Roman Fenger, ks. Timothy Hinrichs, ks. Marek Londzin, ks. Jerzy Samiec, ks. Piotr Mendroch, Sigfried Schärer, ks. Bogdan Taska

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Program

Obejmował tematy: Miłość i łaska Boga, Świętość Boga, Wierność i cierpliwość Boga,
Wszechwiedza i mądrość Boga i czasa na społeczność modlitewną, nabożeństwo, rozmowy i dyskusje.

Szkolenia

Imprezy
tematyczne

Współpraca

Mentorendienst Niemcy, Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Istebnej i w Mrągowie

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Nabożeństwa misyjne w Dzięgielowie

Multimedia

W nabożeństwach brały udział dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, całe rodziny (w każdym nabożeństwie ok. 250 osób). Nabożeństwa odbywały się we współpracy z miejscową
paraﬁą. Obsługą muzyczną zajmowali się wolontariusze z zespołu CME. W czasie nabożeństwa śpiewane były pieśni zarówno ze śpiewnika kościelnego, jak i dzięgielowskiego
„Będę śpiewał i grał”. Każde nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą, a kazania głosił ks. Grzegorz Giemza..

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Konferencja: Budowanie społeczności przez
pracę małych grup

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

28-29 października w Dzięgielowie

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

W konferencji wzięło udział ok. 25 osób.

Tematy

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Co powinno charakteryzować małą grupę?
Jak znaleźć i wyszkolić liderów?
Jak dobrze dobrać tematy studium?
Jak umiejętnie korzystać z dostępnych materiałów?
Jak budować grupę?
Co można zrobić, aby nie gasić, ale zachęcać do duchowego wzrostu?

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Konferencja dotyczyła gł. duszpasterstwa małych grup. Znalazło się w niej wiele praktycznych rad i pomysłów do zastosowania w grupie. Zaprezentowano również jak korzystać
z nowowydanego w Polsce cyklu studiów biblijnych pt. „Miłujcie się wzajemnie”.
Tematy konferencji były realizowane m.in. w formie wykładu oraz dyskusji w grupach
roboczych.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Prowadzący

Carolyn Quehl – lider organizacji misyjnej Churches Alive International (Żywe Kościoły),
która współpracuje z przywódcami różnych kościołów i wspomaga ich w rozwijaniu świadomego, biblijnego modelu ucznia Jezusa w oparciu o pracę małej grupy.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Rodzinne Spotkanie Świąteczne w teatrze

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Spotkanie dla całych rodzin, odbywające się co roku 26 grudnia w Teatrze im A. Mickiewicza w Cieszynie. Na program składało się wspólne kolędowanie, rozmowa z zaproszonym
gościem, krótkie etiudy teatralne, a jego głównym punktem było zwiastowanie Słowa Bożego. Na widowni zasiadły całe rodziny, w sumie ponad 600 osób. Na scenie i w obsłudze
technicznej było ok. 60 osób. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Bezgranicznie kulturalni” we współpracy ze Społecznością Chrześcijańską z Zaolzia.

Szkolenia

Mówca: Aleksander Macha
Gość muzyczny: Marek Walica
Historia z życia: Aleksander z Moskwy
Oprawa muzyczna: Zespół CME

Grupy
artystyczne

Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

W przygotowaniu i w samym programie największy udział mieli wolontariusze (oprawa
muzyczna, pomoc techniczna). Rodzinne Spotkanie Świąteczne zostało zorganizowane
po raz szósty. W styczniu 2006 odbyło się także po raz pierwszy w teatrze w Czeskim Cieszynie.

Kontakt
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Festiwal GoGospel

Wstęp

10-13 listopada 2005 roku, Katowice

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Po raz pierwszy zorganizowlaiśmy taka imprezę muzyczną w Polsce. Adresatami byli
wszyscy, którym śpiewanie sprawia radość. Młodzi i starsi przez trzy dni śpiewali utwory
muzyki gospel. Festiwal prowadzili trzej znani twórcy piosenek gospel z USA, muzycy studyjni z Chicago oraz główny instruktor Egil Fossum z Norwegii.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Specjalne wydarzenia

Gospel Church z wszystkimi artystami z USA w Górnośląskim Centrum Kultury – 12 listopada
Koncert galowy – 13 listopada
W tym punkcie GoGospel chór stworzony z wszystkich uczestników, przy wsparciu prowadzących zaprezentował efekty trzydniowych prób w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Na koncercie zebranych było 5000 słuchaczy.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Program

Głównym punktem festiwalu były próby chóru. W tym czasie uczone były pieśni, odbywały sie ćwiczenia z emisji głosu, prezentowano sylwetki artystów, historie muzyki gospel
i jej przesłanie.

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Współpraca

Archidiecezja Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Oddział Śląski Polskiej Rady Ekumenicznej, GoGospel® International
Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Katowicach, Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Śląski, Urząd Miejski, Marszałek Województwa Śląskiego, Urząd Wojewódzki

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Patronat medialny
TVP 3 Katowice
Polskie Radio Katowice
Gazeta Wyborcza

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Patronat honorowy

Imprezy
muzyczne

Arcybiskup Metropolita Katowicki Kościoła Rzymsko-Katolickiego
ks. abp Damian Zimoń
Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ks. bp Tadeusz Szurman

Grupy
artystyczne
Multimedia

Inni o nas

„Chciałabym cofnąć czas o jeden tydzień! We wspomnieniach pozostają wspaniali ludzie,
niezapomniane przeżycia....niebiańskie pieśni....super muzycy....i doskonała organizacja.
Dziękuję wam bardzo!”
„Uczestnictwo w Festiwalu GoGospel było dla mnie niesamowitym przeżyciem.”
„Jestem wdzięczna Bogu, że mogłam tam być i przeżyć to wszystko. To niesamowite doznanie duchowe. Jestem jak nowo narodzona.”

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Warsztaty Gospel

Wstęp

Grupy

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

W roku 2005 Centrum Misji i Ewangelizacji współorganizowało Warsztaty Gospel w Cieszynie, Łodzi, Łasku, Olsztynie i Wałbrzychu. W sumie było zaangażowanych około 460
osób w chórach. Koncertów ﬁnałowych słuchało około 1700 osób.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Współpraca

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Przy organizowaniu warsztatów współpracowaliśmy z Paraﬁami Ewangelickimi w Łodzi,
Wałbrzychu, Cieszynie, Łasku i Olsztynie; z Paraﬁą Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie,
ze Stowarzyszeniem Gospel z Krakowa, Uniwersytetem Śląskim Filią w Cieszynie, Teatrem
Lalki i Aktora z Wałbrzycha, z Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, z Łaskim Domem Kultury. Warsztaty wspierały Urząd Miejski w Łasku oraz Burmistrz
Łasku, Prezydent Olsztyna, Prezydent oraz Starosta Wałbrzycha, Urząd Miasta Cieszyn.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Specjalni goście

Gośćmi i prowadzącymi warsztaty byli: Ruth Lynch, Colin Vassel z Wielkiej Brytanii, Norris Garner z USA, Lea Kjeldsen, Agnieszka Krauz i Adam Rymarz z Krakowa, Egil Fossum z Norwegii/Niemiec, Szymon i Mateusz Cudzich, Szymon Markiewicz.

Akcje
ewangelizacyjne

Wolontariusze

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Przy organizacji warsztatów współpracowało około 65 wolontariuszy, którzy pracowali
przy rejestracji, obsłudze technicznej i kulinarnej, reklamie, przygotowaniu materiałów dla
uczestników, utrzymaniu porządku podczas koncertu ﬁnałowego.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Tematy

Teksty piosenek poruszają tematy osobistej relacji człowieka z Bogiem, poszukiwania Boga
przez człowieka, wierności i miłości Boga.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Formy i metody

Szkolenia

Rolą warsztatów jest zaangażowanie ludzi w stworzenie chóru, nauczenie w ciągu dwóch
dni 10-12 piosenek i zaprezentowania ich w czasie koncertu ﬁnałowego.

Imprezy
tematyczne

Co się udało?

Imprezy
muzyczne

Każde warsztaty znalazły bardzo pozytywny oddźwięk w środowisku i wpisały się w kalendarz jako wydarzenie cykliczne. Także Wałbrzych i Olsztyn, które w roku 2005 odbyły
się po raz pierwszy będą miały swoją kontynuację w roku 2006.

Grupy
artystyczne

Potrzeby

Taka forma angażowania, szczególnie młodych ludzi, spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Ciężka praca przez cały weekend nie zraziła chcących śpiewać gospel. Warsztaty pokazują,
że młodzi ludzie są twórczy, ambitni, otwarci na ewangelię i gotowi ciężko pracować.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Kontakt

Kontakt

Paweł Gumpert
pgumpert@cme.org.pl
tel. 33 857 79 63, www.gospel.cme.org.pl
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Zespół CME

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

Styczeń – UŚ Cieszyn
Poświąteczne spotkanie dla studentów i profesorów, ok. 500 osób
Luty – Dzięgielów
Spotkanie pasyjne, ok. 60 osób
Marzec – Skoczów
Bezsenna Noc, młodzież, ok. 1000 osób
Maj – Hannover
Kirchentag, młodzież, ok. 200 osób
Czerwiec – Dzięgielów
700-lecie Dzięgielowa, ok. 1500 osób
Lipiec – TE Dzięgielów
Sierpień – TE Mrągowo
Wrzesień – Dzięgielów
Spotkanie dziękczynne za akcje letnie, ok. 100 osób
Skoczów
OZME, młodzież, ok. 1000 osób
Październik – Cieszyn
Ewangelizacja z Ulrichem Parzanym, ok. 1000 osób
Warszawa
Ewangelizacja z Ulrichem Parzanym, ok. 150 osób
Grudzień – Karwina
Koncert, ok. 200 osób
Rodzinne Spotkanie Świąteczne – ok. 700

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Współpraca

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

ks. Ulrich Parzany (Ewangelizacja w Cieszynie i Warszawie); Slezka Diakonie (Koncert
w Karwinie), Rada Samorządu Studenckiego, Paraﬁa Ewangelicka w Skoczowie, grupa teatralna Covenant Players

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Specjalni goście

Ireneusz Głyk – perkusja – Spotkanie poświąteczne na Uniwersytecie w Cieszynie, OZME
Marta Popiołek, Rachela Sikora, Justyna Urbanek – sekcja smyczkowa; Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów, Rodzinne Spotkanie Świąteczne
Jadwiga Kłapa – saksofon – Poświąteczne spotkanie na UŚ dla studentów, TE Dzięgielów,
Ewangelizacja z Ulrichem Parzanym w Cieszynie

Imprezy
muzyczne

Grupy
artystyczne

Wolontariusze

Multimedia

Każdy członek zespołu (dyrygent, chórzyści, muzycy, obsługa techniczna) wykonuję
tą służbę w swoim czasie wolnym, na zasadzie wolontariatu. W zespole jest kilka osób,
które na stałe są pracownikami lub wolontariuszami CME.

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt

Tematy

Relacje Bóg – człowiek, człowiek – Bóg, człowiek – człowiek
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Materiał muzyczny dobierany jest odpowiednio do tematu danej ewangelizacji, spotkania
lub koncertu.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Formy i metody

- prowadzenie śpiewu na Tygodniach Ewangelizacyjnych, na spotkaniach ewangelizacyjnych i nabożeństwach misyjnych
- koncerty
- świadectwa
- strona internetowa

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Koncerty mają na celu prowadzenie ludzi w uwielbianiu, czyli śpiewaniu na chwałę Boga.
Podczas koncertów wyświetlane są słowa i prezentacje multimedialne. Nie pobiera się opłat
za wstęp na koncert.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Co się udało?

Udało się wprowadzić regularne próby. Zostały także przeprowadzone dwuetapowe przesłuchania i od listopada zespół śpiewa w powiększonym składzie.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Potrzeby

Akcje
ewangelizacyjne

W związku z tym, że każdy członek zespołu pracuje, studiuje lub uczy się, często występuje problem z ustaleniem prób. Potrzebujemy dobrego planu i mądrości w kwestiach organizacyjnych. Brakuje nam także stałych muzyków. Kolejny rok będzie czasem poszukiwania
nowych osób grających w zespole. Potrzebujemy osób, kochających Pana i chcących zaangażować się w tę służbę.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Inni o nas

„Bardzo mi się podoba jak gracie, śpiewacie i w ogóle zachęcacie ludzi do wychwalania Boga
razem z wami:) Zawsze na waszych koncertach można poczuć tę niesamowitą atmosferę.”

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

„Dobrze wspominam powstanie zespołu CME. Życzę aby wasz śpiew był dla was, ale przede
wszystkim dla innych przyprowadzaniem do Boga. Cieszę się, że taki zespół istnieje.
Oby wasze serca były naprawdę szczere w tym co śpiewają. Pamiętajcie o tym Bóg wie
co jest w sercu, przed Nim nic się nie ukryje.”

Szkolenia
Imprezy
tematyczne

„Wielkie podziękowania za to co robicie i w jaki sposób to robicie :) Uwielbiam taką muzykę.... Czyli podsumowując wielkie dzięki.... No i trzymajcie się blisko Pana.”

Imprezy
muzyczne

Kontakt

Grupy
artystyczne

Daria Macura
dariamacura@cme.org.pl
www.zespol.cme.org.pl

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Musical Puzzle

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Grupy

Musical Puzzle powstał z myślą o dzieciach; one też są głównym jego odbiorcą. Na spektakle przychodzą jednak nie tylko ci najmłodsi, ale również ich rodzice, dziadkowie, opiekunowie.
W czerwcu mieliśmy możliwość zagrać dla dzieci na leszczyńskim rynku oraz na rynku
w Górze Śląskiej podczas Pierwszego Ekumenicznego Koncertu Piosenki Religijnej zorganizowanego przez Paraﬁę Ewangelicko-Augsburską i Rzymskokatolicką. W sumie spektakl
obejrzało ok. 200 osób.
Kolejną możliwość występu na świeżym powietrzu mieliśmy w Jerzykowie koło Poznania
na pikniku rodzinnym organizowanym przez paraﬁę ewangelicką, gdzie zebrało się ok. 50
paraﬁan z dziećmi.
W sierpniu w Tychach odbyła się ewangelizacja, podczas której mogliśmy podzielić się
ewangelią z ok. 100 widzami w paraﬁi ewangelickiej.
Na „Gwiazdce” dla dzieci zorganizowanej przez paraﬁę zielonoświątkową w Gliwicach
ok. 350 dzieci otrzymało nie tylko prezent w postaci paczki, ale również przeżyło przygodę z Misią, główną bohaterką musicalu Puzzle i dowiedziało się, że Chrystus może być
ich przyjacielem.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Współpraca

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

W tym roku współpracowaliśmy z ks. Sławomirem Sikorą z Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej
w Lesznie, który organizując nasz występ współdziałał z tamtejszą Paraﬁą Rzymskokatolicką, Urzędem Miasta w Lesznie oraz Domem Kultury w Górze. Anna Bisok zaprosiła nas
na Paraﬁę Ewangelicką w Poznaniu, a do Tychów przyjechaliśmy za sprawą ks. Bogdana
Wawrzeczko. Zbór Arka Kościoła Zielonoświątkowego w Gliwicach zaprosił nas już po raz
drugi.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Wolontariusze

Aktorzy-amatorzy odgrywający poszczególne role są, oprócz jednej osoby, wolontariuszami CME. Większość z nich uczy się jeszcze, więc czasem wyjeżdżają, na spektakl kosztem
nieobecności w szkole, na uczelni czy rezygnując ze swego wolnego czasu. Zespół musicalu Puzzle tworzy aktualnie grupa 8 osób: Joanna Cieślar (Wozik), Tomasz Marek (Andrzej),
Urszula Marek (Kredka, Lustro), Kornelia Szłapa (Kredka, Lustro, Solistka), Ruta Szłapa
(Kredka, Wozik), Marta Sztwiertnia (Misia), Magda Woźny (Misia), Paweł Woźny (Świecik).
Przeważnie musical wystawiany jest w sześcioosobowym składzie, czasem w siedmioosobowym.

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Grupy
artystyczne

Tematy

Multimedia

Temat musicalu zawarty jest w słowach refrenu, który przewija się przez cały spektakl:
„Życie jest jak puzzle. Jak ułożyć je? Ten co je stworzył powie nam, bo On wszystko o Nim
wie.”

Źródła
ﬁnansowania
Kontakt

Formy i metody

W tym roku byliśmy tylko w miejscach, do których zostaliśmy zaproszeni, ale niektórzy
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z naszych aktorów starają się już teraz zorganizować spektakle na przyszły rok w miejscach, gdzie mieszkają, uczą się czy studiują.
Nasza służba nie polega tylko na wystawieniu musicalu. Po spektaklu staramy się być dostępni dla dzieci, by z nimi rozmawiać o wrażeniach po spektaklu, zapytać kim dla nich
jest Jezus lub kim mógłby być w ich życiu.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Co się udało?

Udało się nam dotrzeć z ewangelią do ok. 700 osób. Być może ktoś usłyszał po raz pierwszy
w prosty sposób przekazaną Dobrą Nowinę o tym, że Bóg go kocha.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Potrzeby

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Ponieważ niektóre role w musicalu Puzzle nie mają swoich dublerów, myślimy o przeszkoleniu kolejnych osób, które mogłyby z nami grać, by nie było takich sytuacji, że musimy
odmówić występu ponieważ, któryś z aktorów w danym terminie jest niedostępny.
Kolejną potrzebą są rekwizyty. Te, z którymi gramy, towarzyszą nam już od 5 lat, a ich wygląd daje dużo do życzenia. Tak więc w najbliższej przyszłości musimy znaleźć osobę, która mogłaby wykonać nowe rekwizyty i zdobyć fundusze na ich zapłacenie.
W większości miejsc, w których gramy pojawia się zapytanie o to, czy mamy też inne spektakle. Potrzeba jest oczywista – mamy grupę osób chętnych, mających talent i pewne doświadczenie w byciu aktorem, ale nie mamy osób które pisałyby nowe musicale, spektakle
dla dzieci. Poszukujemy takich osób do tego rodzaju służby.

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Inni o nas

„Musical jest bardzo atrakcyjną, prostą, a zarazem niezmiernie przemawiającą formą
przekazywania ewangelii o Jezusie Chrystusie. Jak się okazało, w Lesznie i Górze Śląskiej,
to co dedykowane jest najmłodszym, porusza serca również dorosłych.” (ks. Sławomir Sikora napisał na stronach swojej paraﬁi w serwisie luteran)

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Kontakt

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Duszpasterstwo wśród Dzieci
umarek@cme.org.pl
tel. 33 857 79 64
komunikator: u-marek@tlen.pl

Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Grupy
artystyczne

Grupa klaunów

Multimedia

Grupy

Źródła
ﬁnansowania

Podobnie jak musical Puzzle, grupa klaunów powstała z myślą o dzieciach, ale odbiorcą
są nie tylko one. Spektrum grup wiekowych, którym klauni przynoszą radość jest naprawdę szerokie. W tym roku mieliśmy możliwość usługiwać:
- na obozie dla dzieci bieszczadzkich, który odbył się w Wiśle Jaworniku i na obozie
zorganizowanym przez MED w Wiśle Czarnym;

Kontakt
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- na akcjach ewangelizacyjnych takich jak Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
i Mrągowie, Obóz Misyjny Filip w ramach, którego klauni wystąpili w Tychach,
Obóz ewangelizacyjno-misyjny w Zgierzu, program ewangelizacyjny we Wrocławiu,
akcja uliczna w Karpaczu podczas Bible Retreat Instytut;
- na akcjach paraﬁalnych: Święto rodzinne w Istebnej, Dzięgielowie i Wiśle Malince,
Diecezjalne Pożegnanie Wakacji w Miechowicach, Dni Dobrej Nowiny w Gumnach
i Puńcowie, Spotkanie mikołajkowe w Ligotce Kameralnej (Czechy) oraz Gwiazdka
Paraﬁalna dla dzieci w Brennej;
- dzieciom na kilku oddziałach Szpitala Matki i Dziecka w Katowicach-Ligocie;
- Na Gwiazdce Szkolnej w gliwickim LOTE, gdzie zaproszone były również dzieci
z domu dziecka;
- dzieciom na Gwiazdkowej Niespodziance zorganizowanej przez Zbór Baptystów
w Krakowie;
- podczas 700-lecia Dzięgielowa;
- podczas Międzynarodowej Letniej Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej i Majówki
Integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży
Ewangelickiej w Skoczowie;
- w Pradze na Spotkaniu Chrześcijan „Zaproszenie do nadziei”;
- pensjonariuszom Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej;
- dzieciom z rodzicami przychodzącym na promocję samochodów Volkswagena
i inne imprezy zorganizowane przez pracowników tej ﬁrmy w Bielsku-Białej, Krakowie
i Pszczynie.
W sumie nasze skecze miało możliwość zobaczyć ok. 3400 widzów, a tych, którym przynieśliśmy uśmiech na twarzy nie sposób policzyć.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Współpraca

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Przede wszystkim współpracujemy z Life in Christ Circus ze Stanów Zjednoczonych. Bez tej
organizacji nie byłoby naszych chrześcijańskich polskich klaunów. Od 2000 roku do Polski
przyjeżdża regularnie Sid Teske – wśród klaunów znany jako Turnip czyli Rzepa. W 2005
roku szkolenie klaunów przyjechał ze swoją żoną Karen i z profesjonalnym klaunem Joyce
Olson o pseudonimie Ida-No. Do występów zaprosił nas w tym roku ks. Marek Londzin
z Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej, Danuta Abramovich z Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość” z Ustronia, Paraﬁa Ewangelicka w Tychach,
Ewa Undas z Paraﬁi Ewangelickiej w Zgierzu, organizatorzy Dni Dobrej Nowiny – Paraﬁa
Ewangelicka w Gumnach i Puńcowie, ks. Alfred Staniek z Paraﬁi Ewangelickiej w Miechowicach, Paraﬁa Ewangelicka w Dzięgielowie, Urszula Pilch z Paraﬁi Ewangelickiej w Wiśle
Malince, ks. Bolesław Firla z Ligotki Kameralnej z Czech, Anna Kuźnik z Misji Pokoleń,
ks. Roman Kluz z Paraﬁi Ewangelickiej w Brennej oraz Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Gliwicach. Mieliśmy również możliwość współpracy ze Szpitalem Matki i Dziecka w Katowicach Ligocie, z Domem Opieki „Soar” w Bielsku-Białej oraz
z ﬁrmą Volkswagen.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Specjalni goście

Kontakt

Szczególnym gościem była Joyce Olson z wieloletnim klaunowskim stażem. Na szkoleniu dla
klaunów dzieliła się swoim doświadczeniem i dobrymi pomysłami. Przede wszystkim szkoli-
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ła bardziej zaawansowanych klaunów w przynoszeniu radości w oddziałach szpitalnych.

Wstęp

Wolontariusze

Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Większość naszych klaunów jest wolontariuszami. Aktualnie przeszkolonych jest 16 osób,
z czego 13 jest aktywnych w służbie. Są to: Dorota Fenger, Anna Łakomy, Urszula Marek,
Joanna Mamorska, Bartosz Sobota, Jan Stebel, Bartłomiej Szczurek, Kornelia Szłapa, Ruta
Szłapa, Marta Sztwiertnia, Magdalena Woźny, Paweł Woźny, Łukasz Zieliński.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Tematy

Głównym celem naszej służby jest przekazywanie ludziom prawdy, że ludzką rzeczą
jest upadać i popełniać błędy, a Bóg pomaga nam zwycięsko przejść przez trudności. Koncentrując się na Nim możemy dokonać wielkich rzeczy.

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Formy i metody

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Wystawiamy 3 rodzaje skeczy: po prostu śmieszne, bez głębszej treści; skecze śmieszne
z puentą i skecze poważne. Bawimy się z dziećmi. Robimy zwierzęta i inne dziwne rzeczy
z balonów. Mamy w zanadrzu kilka sztuczek i pokazów nietrudnej żonglerki. Szkolimy
klaunów.

Akcje
ewangelizacyjne

Efekty

Udało nam się wywołać uśmiech na twarzach wielu ludzi w różnym wieku; zainspirować
do zastanowienia się nad swoim życiem. Za największy sukces, który zawdzięczamy tylko
Bogu, uważamy pierwsze, i mamy nadzieję, że nie ostanie, wejście do szpitala. To właśnie
tam najbardziej potrzebny jest śmiech.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych

Potrzeby

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Przyszedł czas, kiedy musimy sami zacząć tworzyć skecze czerpiąc z warsztatu, który
zdobyliśmy przez klika lat. Nie chcemy opierać się jedynie na materiale z USA. W kilku
miejscach, do których dotarliśmy została wyrażona chęć przeszkolenia się w klauningu
(Czechy). Niektórzy nasi klauni odczuwają powołanie do niełatwej służby w szpitalach. Potrzebujemy wsparcia modlitewnego i dokładnej wizji, jak miałaby wyglądać taka służba.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Inni o nas

Imprezy
tematyczne

„To niesamowite widzieć reakcje dzieci, które z otwartymi ustami oglądają kolorowych
klaunów” – powiedział jeden z obserwatorów naszego występu w Karpaczu.

Imprezy
muzyczne

Kiedy w sierpniu trójka klaunów wracała z jednego z występów zatrzymała ich kobieta
jadąca samochodem i zapytała czy mogliby odwiedzić jej chore dziecko w szpitalu. Następnego dnia zawożąc ich swoim samochodem do szpitala w Ligocie dowiedziała się,
że są chrześcijańskimi klaunami i wyraziła swą wdzięczność, że mogła ich spotkać.

Grupy
artystyczne
Multimedia

Kontakt

Źródła
ﬁnansowania

Duszpasterstwo wśród Dzieci
umarek@cme.org.pl
tel. 33 857 79 64
komunikator: u-marek@tlen.pl

Kontakt
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Internet

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Statystyka

Na początek kilka ważnych liczb – 90000, 147, 3935. Pierwsza, to liczba odwiedzin naszej
strony w ciągu roku 2005, druga to ilość wysłanych maili reklamujących nasze strony, produkty i imprezy, a trzecia to liczba plików potrzebnych do tego, żeby po pisaniu adresu www.
cme.org.pl pokazała się strona o takim layoucie i takich parametrach i funkcjach jak nasza.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Liczba odwiedzających serwis www.cme.org.pl

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
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W roku 2005 nastąpił 30% wzrost liczby odwiedzających nasz serwis w porównaniu
z rokiem poprzednim – było ich 30662. Liczba obsługiwanych serwisów wzrosła do 15,
powstały nowe, a wszystkie już istniejące odnowiły swoją szatę graﬁczną i system funkcjonowania.

Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Największe oblężenie nasze strony przeżywały w godzinach popołudniowych i wieczornych. Szczyt oglądalności przypada na godzinę 20.00, czyli na emisję programu radiowego „Po prostu”. Cieszymy się, że internauci podczas wieczornej obecności w sieci
nie omijają naszego serwisu.

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Zmiany

Kontakt

Od ubiegłego roku możemy mówić o małej rewolucji technologicznej – w czerwcu po raz
pierwszy zastosowaliśmy na naszych stronach technologie CMS (Contetn Management
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System), która umożliwia zarządzanie treścią witryny z poziomu panelu administracyjnego, przez co aktualizacja serwisu stała się łatwiejsza i możliwa dla osób nie znających kodu
php lub html. Od września zaczęliśmy przebudowę pozostałych stron, więc obecnie prawie
wszystkie witryny są wykonane w tej technologii. Także w zeszłym roku dodaliśmy na nasze strony galerię, e-kartki, sondy, dzięki czemu nasza strona zyskała na interaktywności.

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych
Duszpasterstwo
wśród Dzieci

Projekty i efekty

W roku 2005 rozpoczęliśmy też kilka ciekawych projektów – od stycznia nasz zespół redakcyjny jest współodpowiedzialny za prowadzenie oraz wprowadzenie nowej wersji serwisu
www.luteranie.pl. Staramy się także prowadzić duszpasterstwo internetowe – na stronach
www.pmibm.pl. Stworzyliśmy dla internautów możliwość zadawania nurtujących ich pytań, na które staramy się udzielać biblijnych odpowiedzi. Dzięki wykorzystaniu przekazu
strumieniowego od 2005 roku za pośrednictwem sieci www można słuchać programu radiowego „Po prostu”, ewangelizacji i wykładów wygłaszanych podczas Tygodni Ewangelizacyjnych, a także oglądać materiały wideo z organizowanych imprez.
Reaktywowaliśmy również serwis m.luteranie.pl – oﬁcjalne strony młodzieży luterańskiej.
Dzięki częstym aktualizacjom, dużej dawce informacji co, gdzie i kiedy się dzieje, księdze
gości i sondzie, strony młodzieżowe stały się płaszczyzną wymiany informacji i idei młodzieży ewangelickiej z całej Polski.

Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne

Prowadzona przez nas wysyłka e-mailowa jako forma komunikacji i informacji o organizowanych przez nas imprezach, wydanych publikacjach, cieszyła się dużym powodzeniem.
W roku 2005 wysłaliśmy około 150 reklam do ponad 1500 odbiorców. Od września korzystamy ze specjalnego skryptu ułatwiającego zarządzanie bazą adresową i wysyłanie wiadomości.

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Jako Centrum Misji i Ewangelizacji staramy się wykorzystywać wszystkie zalety Internetu,
aby jak najlepiej komunikować się z otoczeniem, docierać do indywidualnych odbiorców,
lecz przede wszystkim głosić ewangelię także za pomocą tego medium, docierając do coraz
szerszej publiczności.

Ogólnopolskie akcje
charytatywne

Obsługiwane przez nas serwisy

Szkolenia

www.cme.org.pl, www.luteranie.pl, www.pmibm.pl, www.gogospel.pl, www.prochrist.
pl, www.jeushouse.pl, www.te.cme.org.pl, www.warto.cme.org.pl, www.sklep.cme.org.pl,
www.lasowice.cme.org.pl, www.poprostu.cme.org.pl, www.gospel.cme.org.pl, www.1procent.cme.org.pl, www.m.luteranie.pl, www.zespol.cme.org.pl

Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne

Analizując statystyki z roku 2004 możemy zauważyć znaczny wzrost odwiedzin naszej
strony, wzrost liczby obsługiwanych przez nasz domen i subdomen oraz duży przeskok
technologiczny – ze stron pisanych w języku html przeszliśmy na php, dający dużo większe
możliwości tworzenia ciekawych i funkcjonalnych serwisów.

Grupy
artystyczne

Multimedia

Kontakt

Źródła
ﬁnansowania

Public relations
pr@cme.org.pl
tel. 33 857 89 50

Kontakt
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Dział wideo

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Filmy o CME (oraz materiały zdjęciowe do Genewy) (3 dni)
Wyjazd do Świętochłowic z grupą rekolekcyjną (1 dzień)
Film na Bezsenną noc 2005 (2 dni)
Bezsenna noc – rozkładanie sprzętu (1 dzień)
Konﬁguracja nowego komputer, instalacja programów, archiwizacja materiałów na DVD
(2 dni)
Wyjazdy do Bielska-Białej z grupą klaunów (2 dni)
Formatownie i komputera wolontariuszki (1 popołudnie)
Zgrywanie materiałów z DVD Warsztaty Gospel (1 dzień)
Wyjazd misyjny do Turku (20 i 21.05.05 - 2 dni)
Obsługa konferencji o prawach człowieka w Brennej (1 dzień)
Przygotowanie DVD z proﬁlaktyka alkoholową na wyjazd do Wałbrzycha (1 dzień)
Wyjazd do Bielska-Białej i Pragi ze śpiewnikami na Spotkanie Chrześcijan (1 dzień)
Prezentacja na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie (1 dzień)
Przygotowanie ﬁlmów „Prezent pod choinkę” i „On” na Żywiecki Festiwal Filmów Amatorskich (1 dzień)
Porządkowanie dysku, usuwanie zbędnych programów, reinstalacja Adobe Premiere
(1 dzień)
Nowy ﬁlm o CME do USA (2dni)
OZME – obsługa ekipy telewizyjnej, transport gości z Niemiec (2 dni)
Poprawki do nowego ﬁlmu o CME (1 popołudnie)
Analiza rynku kamer, szukanie sprzętu, nauka nowych standardów ﬁlmowania (1 opołudnie)
Przenoszenie komputera w dziale PR, reinstalacja i przegrywanie zasobów, tworzenie
użytkowników (1 dzień)
DVD GoGospel (kopie) oraz kodowanie GoGospel do prezentacji (1,5 dnia)
Festiwal GoGospel Katowice – obsługa gości, nagłośnienie sali dla muzyków (3 dni)
Film instruktażowy na ProChrist (2,5 dnia)
Poprawki do ﬁlmu o CME (1,5 dnia)
Polski ﬁlm ProChrist 2006 na infoDVD (5 dni)

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński
Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora
Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne

Dział ten obsługiwany jest przez wolontariusza.

Imprezy
muzyczne

Kontakt

Dawid Macura
dmacura@cme.org.pl
tel. 33 857 89 50

Grupy
artystyczne

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Wydawnictwo „Warto”

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem działalności wydawnictwa. Naszym priorytetem
jest wskazywanie na Chrystusa, autorytet Biblii i przez to zachęcanie do prowadzenia wiarygodnego życia chrześcijańskiego. Wydawnictwo „Warto” Centrum Misji i Ewangelizacji działa z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Powołane zostało,
by wspierać paraﬁe i zbory luterańskie oraz osoby indywidualne w zwiastowaniu ewangelii
o Jezusie Chrystusie oraz do współpracy partnerskiej z różnymi organizacjami i partnerami poprzez zapewnienie usług wydawniczych.

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet
Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Motto

„…nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli się ludziom przypodobać, lecz jako słudzy
Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy”. Ef 6,6

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

W 2005 roku oprócz stałych pozycji wydaliśmy kilka książek dla naszych paraﬁi i publikacji o charakterze ewangelizacyjnym, plakaty, zaproszenia, ulotki, informatory, zeszyty
szkoleniowe itp.

Akcje
ewangelizacyjne

W naszej ofercie można znaleźć m.in.:
Kwartalnik misyjny „Warto”
Kwartalnik biblijny „Blisko”
List modlitewny „Rozmowa pisana”
Materiały dla grup biblijnych
Książki, kasety i płyty CD o tematyce chrześcijańskiej

Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja

Ponadto oferujemy:
Nagrywanie kaset i płyt CD
Nagłaśnianie spotkań i koncertów
Wydawanie książek, plakatów, ulotek
Tworzenie serwisów internetowych, projektowanie graﬁczne

Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia

Kontakt

Imprezy
tematyczne

Wydawnictwo „Warto”
wydawnictwo@cme.org.pl
tel. 33 857 89 50
www.sklep.cme.org.pl

Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne

Multimedia
Źródła
ﬁnansowania
Kontakt
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Kontakt

Wstęp
Duszpasterstwo
Godzin
Bibiljnych

Adres

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

Duszpasterstwo
wśród Dzieci
Duszpasterstwo
wśród Kobiet

Numer rachunku

ING Bank Śląski SA 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154

Duszpasterstwo
wśród Małżeństw
Śląsk Cieszyński

Numer faksu
33 852 90 40

Duszpasterstwo wśród
Małżeństw
Górny Śląsk
i Diaspora

Poszczególne działy

Dyrektor CME
33 852 97 81; ggiemza@cme.org.pl
Sekretariat
33 852 97 81; cme@cme.org.pl; numer GG: 3299779
Duszpasterstwo Godzin Biblijnych
33 855 35 88; dgb@cme.org.pl
Duszpasterstwo wśród Dzieci
33 857 79 64; dwd@cme.org.pl; numer GG: 6698470
Duszpasterstwo wśród Kobiet
33 852 97 81; dwk@cme.org.pl
Duszpasterstwo wśród Małżeństw
33 852 90 39; dwm@cme.org.pl
Międzynarodowe Duszpasterstwo „Rainbow Harvest”
33 852 97 81; rhim@cme.org.pl
Korespondencyjny Kurs Biblijny
33 852 90 39; kkb@cme.org.pl
Kwartalnik misyjny „Warto”
33 857 89 50; warto@cme.org.pl; numer GG: 4189755
Misyjne Duszpasterstwo Młodych
33 857 79 63; mdm@cme.org.pl; numer GG: 8513140
Szkoła Biblijna
33 857 79 61; szkola@cme.org.pl
Tydzień Ewangelizacyjny
33 857 79 62; te@cme.org.pl; numer GG: 2749894
Program radiowy „Po prostu”
33 852 90 39; poprostu@cme.org.pl; numer GG: 2196946
Wydawnictwo „Warto”
33 857 89 50; wydawnictwo@cme.org.pl; numer GG: 4189755
Public relations
33 857 89 50; bgiemza@cme.org.pl; numer GG: 4189755
Webmaster serwisów internetowych
603 27 50 57; pfober@cme.org.pl; numer GG: 4163814

Akcje
ewangelizacyjne
Misyjne
Duszpasterstwo
Młodych
Program radiowy
„Po prostu” oraz
audiorejestracja
Ogólnopolskie akcje
charytatywne
Szkolenia
Imprezy
tematyczne
Imprezy
muzyczne
Grupy
artystyczne
Multimedia
Źródła
ﬁnansowania

Kontakt
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