
CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI  
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP

1997-2022

mamy 25lat



W 2022 roku rozpoczęliśmy 25 rok naszej działalności. Rozporządzenie nadające nam 
osobowość prawną zostało podpisane 24.12.1997 roku, był to więc niejako prezent pod choinkę! 
Powołanie naszych struktur przez Konsystorz Kościoła Luterańskiego nastąpiło 1.04.1998 roku 
i nie miało żadne-go związku z... prima aprilis – praca ruszyła od razu na poważnie i pełną 
parą! Od początku działaliśmy i nadal działamy: ewangelizacyjnie, misyjnie, edukacyjnie, 
społecznie, charytatywnie i kulturotwórczo. Potrzeba i możliwość rozwoju takich działań 
wiązały się w dużym stopniu ze zmianami ustrojowymi, które w naszym kraju zapoczątkowały 
obrady Okrągłego Stołu. Otwarły się nowe możliwości podejmowania twórczych inicjatyw także 
dla wszystkich Kościołów w Rze-czypospolitej, uwolnionej od presji komunistycznej ideologii.

Przy realizacji projektów, tych pierwszych i obecnych, współpracujemy z organizacjami pozarzą-
dowymi i samorządami w różnych miejscach Polski oraz z organizacjami międzynarodowymi. 
Partnerów, wspierających, modlicieli, można by naliczyć w setkach, a odbiorców naszych dzia-
łań w tysiącach. Ale nie o liczby tu chodzi i nazwiska, choć nasza wdzięczność jest wielka!, ale  
o przyjazne towarzyszenie innym, motywowanie i stwarzanie możliwości do odkrywania swoje-
go powołania, angażowania się, rozwijania swoich zdolności, nabywania nowych umiejętności  
i kompetencji, a przede wszystkim tworzenia dobrych i wartościowych relacji, w zaufaniu Bogu 

– i to od samego początku jest nasza misja!

EWANGELIA
Od lat 80. ub. stulecia Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie gromadziły co roku tysiące 
uczestników, więc niemal od razu, oprócz kontynuowania tej największej i najważniejszej kam-
panii, podjęliśmy myśl zorganizowania podobnych Tygodni w północnej i centralnej Polsce. Już  
w 1998 roku w Mrągowie udało się zorganizować pierwszy Tydzień Ewangelizacyjny we współ-
pracy z parafią ewangelicką w Mrągowie i diecezją mazurską, a w 2006 roku w Zelowie wspólnie 
z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym oraz parafią reformowaną w Zelowie. Celem wszystkich 
Tygodni jest głoszanie ewangelii, prawdy o Jezusie Chrystusie, i zapraszanie do związania swoje-
go życia z Nim jako Zbawicielem. Inicjowaliśmy także inne formy spotkań ewangelizacyjnych, np. 
Dni Ewangelizacji w Gliwicach, Koszalinie, Dni Biblii z Bibliobusem, czy Tygodnie Kultury Chrze-
ścijańskiej w Karpaczu. Nawiązaliśmy również współpracę z międzynarodowymi organizacjami 
i tak już w 2000 roku uczestniczyliśmy w satelitarnych kampaniach ewangelizacyjnych ProChrist 
i JesusHouse. Te transmitowane do wielu miejsc w całej Europie spotkania odbywają się cyklicz-
nie co kilka lat, a my mamy przywilej być ich przedstawicielem i koordynatorem w Polsce. W 2008 
roku w katowickim „Spodku” odbyła się największa do tej pory organizowana przez nas kam-
pania ewangelizacyjna ProChrist, z transmisją satelitarną do ponad 100 miejsc w Polsce. Osiem 
wieczorów z dobrą muzyką, spektaklami i historiami życia w połączeniu ze zwiastowaniem 
Bożego Słowa dały mocny impuls wielu osobom i całym wspólnotom. Było to bezprecedensowe 
wydarzenie, w którym wzięły udział niemal wszystkie Kościoły w Polsce. W 2019 roku w czerwcu 
w Bielskim Centrum Kultury zorganizowaliśmy, już na mniejszą skalę, trzy Wieczory ProChrist 
pod hasłem „Niewiarygodne?” z mówcami z różnych Kościołów.

POMOC
„Dla poprawy jakości życia” to jedno z naszych haseł, które wyraża przekonanie, wypływające 
z ewangelii, że pomoc niesiona bliźniemu powinna mieć wymiar zarówno duchowy, jak i mate-
rialny.  Od początku naszego istnienia działaniom ewangelizacyjnym towarzyszą więc inicjatywy 
charytatywne. Z funduszu pomocowego „Rodzina rodzinie” udzielane jest wsparcie rodzi



nom dotkniętym zdarzeniami traumatycznymi, np. śmiercią, chorobą, pożarem. Od 2009 roku 
funkcjonuje także fundusz „Daj dzieciom nadzieję”, z którego udzielane jest finansowe wsparcie 
wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. A od 2011 
roku w Bytomiu, gdzie pracują nasi streetworkerzy, organizowana jest akcja „List do Dzieciątka”, 
w której chodzi w o zakupienie i zapakowanie prezentu dla konkretnego dziecka, zgodnie z jego 
prośbą zawartą w liście. Prezenty te później są przekazywane dzieciom podczas spotkań wigilij-
nych lub w trakcie prywatnych wizyt w domach.  

Działamy także charytatywnie w wymiarze międzynarodowym. Od 2001 roku organizujemy, przy 
współpracy z Diakonią Polską i Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy Oddział Śląski, akcję 

„Prezent pod choinkę”. Dzięki zaangażowaniu polskich darczyńców, z przedszkoli, szkół i Kościo-
łów, co roku wysyłanych jest kilka tysięcy paczek świątecznych na Ukrainę, Białoruś, do Rumunii 
oraz – ostatnio – dzieciom przebywającym w obozach dla uchodźców w Bułgarii i Serbii. Wiele 
paczek trafia do sierocińców, domów dziecka i rodzin zagrożonych ubóstwem. W akcję zaanga-
żowanych jest kilkuset wolontariuszy, w tym 144 koordynatorów lokalnych. Od początku trwania 
akcji wysłaliśmy ponad 90 tysięcy paczek.

WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Polska to dla nas podstawowe miejsce działań misyjnych. Niektóre z nich są kontynuacją tych 
prowadzonych jeszcze przed powstaniem Centrum, pod patronatem Komisji Ewangelizacyjno-

-Misyjnej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Pierwsze lata nasze-
go działania i obecne łączy jedno – skoncentrowanie na relacjach. I jak na początku, jako młoda  
i rozwijającą się instytucja zmienialiśmy się według potrzeb, jakie się pojawiały i nowym możliwo-
ściom, tak dzisiaj nasz rozwój potwierdza prawdziwość tezy, że instytucje podlegają analogicznym 
procesom, które zachodzą w społeczeństwie – w tym sensie CME jest dzieckiem swojej epoki. Bu-
dowanie tożsamości jako instytucji to proces, który nieustannie u nas się dokonuje. Zmiany, które 
zaszły w ostatnim czasie, pociągnęły za sobą konieczność nowego, ale przy ciągłym wskazywaniu 
na drugiego człowieka, o czym przypomina nasze główne hasło: „Ludzie to Boża metoda”. 

Jesteśmy przekonani, że tam, gdzie podmiotem pracy są ludzie, tam nie wolno zaniedbywać re-
lacji międzyludzkich, dlatego zrobiliśmy krok dalej... i od kilkunastu lat realizujemy – głównie 
przez wolontariuszy – projekt „Pomoc dla Afryki”. Jego celem jest niesienie pomocy mieszkańcom 
Pobe Mengao w północnej części Burkina Faso, jednego z najuboższych państw świata. W czasie 
Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie organizowane są warsztaty afrykańskie oraz stoisko 
z rękodziełem, a wszystkie zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc dla mieszkańców tego 
państwa. Dzięki hojności wielu osób udało nam się m.in.: kupić podręczniki i pomoce szkolne, 
sfinansować dożywianie i utrzymanie sierot oraz sprzętu do warsztatu krawieckiego, budowę 
murowanego budynku warsztatu, zorganizować projekcję filmu „Jezus” w języku moore w kilku 
wioskach, zakupić Biblie, przeprowadzić lekcje o AIDS, opłacić akty urodzenia dla najuboższych 
dzieci. W 2016 roku zorganizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę bielizny dla kobiet z tego kraju pod 
hasłem „Sekretna misja kobiet”. Przez kilka lat w Centrum istniała grupa „Misja Serca i Ewangelii” 
działająca na rzecz Afryki oraz prowadzony był projekt „Ukraina”, którego celem było niesienie 
pomocy materialnej oraz duchowej naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, np. poprzez moż-
liwość stworzenia warunków studiowania teologii dla młodych Ukraińców, prowadzenie semi-
nariów na Ukrainie i obozów międzynarodowych czy współpracę przy „Prezencie pod choinkę”.
Od 2014 roku zatrudniamy pielęgniarkę misjonarkę, która pracuje w egipskim szpitalu misyjnym 



w Asuanie (Evangelical Mission Hospital Al Germaniyya), mieście położonym nad górnym Nilem. 
Oprócz pracy typowo pielęgniarskiej organizuje szkolenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz za-
biega o reorganizację i doposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej. Przy okazji jej pracy 
prowadziliśmy m.in. akcje „Przyłóż do rany” czy „Koreczek”, by zebrać fundusze na materiały 
medyczne i sprzęt jednorazowego użytku, którego tam stale brakuje.

DOBROWOLNIE
Nasi wolontariusze i wolontariuszki to setki ludzi w różnym wieku, którzy dobrowolnie wspie-
rają działania misyjno-ewangelizacyjne, zarówno akcyjnie (i to najliczniejsza grupa), jak i dłu-
gofalowo, czy w formie e-wolontariatu, wolontariatu rodzinnego. To osoby, które składają dobre 
świadectwo służby dla Boga – niemotywowanej finansowym zadośćuczynieniem. Praca oparta 
na wolontariacie prowadzona jest we wszystkich naszych działach, np. przez braci ewangelistów 
w kilkudziesięciu parafiach gł. w diecezji cieszyńskiej. Przez kilka lat byliśmy posiadaczami cer-
tyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, który otrzymaliśmy w ramach programu Dobry 
Wolontariat, realizowanego przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu i Centrum Badań  
i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy. 

SPOTKANIA
Nasze główne formy spotkań na przestrzeni 25 lat to: kwartalne konferencje dla małżeństw (przez 
kilkanaście lat w Wiśle-Jaworniku), spotkania dla małżeństw współorganizowane z kilkunasto-
ma parafiami ewangelickimi diecezji cieszyńskiej i katowickiej, konferencje dla kobiet, koła pań, 
śniadania dla kobiet, śniadania dla mężczyzn, spotkania dla seniorów, wczasy rodzinne, wczasy  
z Biblią, spotkania i kursy dla narzeczonych, poradnictwo rodzinne. Nie zabrakło także form 
pracy dedykowanych specjalnym wydarzeniom lub tematom, np. seminarium „Tak zaszczepicie 
chrześcijaństwo” czy cykl „Grupy wsparcia dla osób po stracie”.

NAJMŁODSI I MŁODZI
Od początku organizowaliśmy zimowiska, letnie szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych  
i aż do chwili obecnej obozy letnie dla dzieci, zimowe konferencje i rekolekcje pasyjne, konferen-
cje regionalne i adwentowe oraz inne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi. Dużym powodzeniem 
cieszyły się obozy językowe „Rainbow Harvest Camps”, „English Camps” i w ostatnim czasie „Pół-
kolonie z językiem angielskim” prowadzone z udziałem wolontariuszy-nauczycieli z USA i Polski. 
Dzieci i nastolatki uczyły i uczą się języka angielskiego, ale też prawd biblijnych, kultury i obycza-
jów krajów anglosaskich. Przez kilka lat przygotowywaliśmy materiały w formie konspektów jako 
pomoc do prowadzenia szkółek niedzielnych, czyli nabożeństw dla dzieci w parafiach. W 2020 
roku ze względu na pandemię, zamiast tradycyjnego letniego obozu zorganizowaliśmy półkolo-
nie. W 2021 roku rozpoczęliśmy kilka nowych projektów dla dzieci w wersji online, m.in. „Szkół-
kowieści”, czyli chrześcijański serwis informacyjny dla najmłodszych, w którym prezentowane są 
informacje ze świata misji, historie biblijne, literatura i pomysły, jak kreatywnie spędzać wolny 
czas. Zaś dla osób pracujących z dziećmi cyklicznie prowadzone są e-konferencje tematyczne, na 
których eksperci z różnych dziedzin prezentują ciekawe metody i formy pracy.

Praca z i dla młodzieży to dla nas bardzo ważna i obfitująca w twórcze pomysły przestrzeń. Od 
początku istnienia organizowaliśmy obozy, specjalne wydarzenia i szkolenia, np.:  obóz misyjny 

„Filip”, Titanic II, Obozury, program profilaktyczny dla szkół średnich „Nowy styl życia – bez al-
koholu”, Reggae Czad Festival, ChOT, Fajny! obóz młodzieżowy, Bezsenną noc, Forum Młodzieży 



Ewangelickiej, Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, Noc z Lutrem, Kurs Nawigacji oraz 
spotkania i szkolenia dla liderów. W 2020 roku, ze względu na pandemię, zamiast letniego obozu 
zorganizowaliśmy zajęcia stacjonarne w plenerze. W tym czasie zainicjowaliśmy także kilka no-
wych projektów online: DOBRY WIECZÓR! #MŁODZI, gdzie co wieczór emitowany był program 
na żywo, na który składały się: rozmowy ze specjalistami, historie młodych ludzi, rozważanie 
Słowa Bożego, modlitwa, a także kącik kulinarny. Podobny przebieg miały spotkania DOBRY AD-
WENT #MŁODZI. Rozpoczęto też cykle: „Pogaduchy” i „Własnymi słowami”.
 
W 2008 roku skoncentrowaliśmy działania na rozwoju pracy pedagogiczno-duszpasterskiej na 
ulicy. Zrealizowaliśmy dwa projekty w dwóch miastach jako Międzypokoleniowe Miejsca Spotkań. 
Zdobyte doświadczenia skłoniły nas do stworzenia koncepcji rozwoju pracy ulicznej wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. I tak po dwóch latach powstała Grupa Peda-
gogów Ulicy UNO (ulica naszą odpowiedzialnością) i rozpoczęła swoje działania streetworkerskie 
w Bytomiu-Miechowicach we współpracy z tamtejszą parafią ewangelicką. Działa ona do dzisiaj 
w kilku dzielnicach, by nawiązywać i utrzymywać relacji z dziećmi, które charakteryzują trudne 
zachowania, oraz by pokazywać im świata – ten lokalny i globalny – jednocześnie konfrontując ze 
światem wartości, które są im mało znane. Za nami kilkuletni projekt „Podwórka bez przemocy”, 
a w trakcie „UNOsMOCNI”. Pod naszą opieką są dzieci i młodzieży od 6 do 18 r.ż., spędzający czas 
wolny na podwórku czy w centrach handlowych. Działa również Szkoła Mobilna, czyli szkoła na 
kółkach, dzięki której dzieci mogą brać udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych.

W TROSCE O INNYCH 
Najpierw były szkolenia doradców, później powstał portal duszpasterz.pl, a następnie cały ruch 
poradniczy, kursy duszpasterskie, konferencje, warsztaty, a od 2010 roku współpraca z Towarzy-
stwem Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. W międzyczasie zorganizowaliśmy Punk-
ty Poradnictwa w Tychach i Cieszynie, które działały przez kilka lat. Na bazie tego wszystkiego 
zrodziło się Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa jako jednostka lokalna CME, gdzie do 
dzisiaj prowadzone są: mediacje, rozmowy duszpasterskie i superwizja. Ostatnie dwa lata to 

„Duszpasterskie SOS” dla osób szukających wsparcia lub pomocy, z ogólnodostępnymi numerami 
telefonów: 509 398 530 i 509 398 505 oraz mailem: rozmowa@cme.org.pl. Naszym celem w tym 
obszarze jest profesjonalne towarzyszenie osobom w ich problemach osobistych i zawodowych 
oraz zapewnienie emocjonalnego wsparcia w oparciu o zasadę poufności. 

W 2004 roku nastąpiły u nas zmiany organizacyjne. W czerwcu powstało Wydawnictwo „Warto”, 
a 28 grudnia uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego i dzięki temu zyskaliśmy moż-
liwość otrzymywania 1%. Te dwa wydarzenia miały znaczący wpływ na nasze dalsze działanie, 
np. zaistniała możliwość realizowania również projektów dedykowanych dla NGO. Po 10 latach 
powstał Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który działał przez dwa lata 
w oparciu o projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości i we współpracy w parafią w Gliwicach. Realizowa-
liśmy go w 8 placówkach z siedzibą główną w Gliwicach. Przez rok, we współpracy z lokalnymi 
placówkami, prowadziliśmy także Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych  
i Współuzależnionych.

Nasze działania społeczne to także zbiórki rzeczowe, np. ubrań czy chemii gospodarczej dla ro-
dzin zagrożonych ubóstwem. W naszej siedzibie przez kilka lat znajdowała się świetlica środo



wiskowa prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Od lat prowadzimy akcję „Obiady na 
kółkach”, w ramach której nasa kuchnia przygotowuje i rozwozi obiady osobom samotnym i star-
szym, głównie mieszkańcom gmin Cieszyn, Goleszów i Ustroń. Co roku dostarczamy kilkanaście 
tysięcy obiadów i przemierzanych ok. 20 tysięcy km. 

EDUKACJA
Od 22 lat funkcjonuje Szkoła Biblijna, zresztą od myśli, żeby ją powołać zaczęły się też tworzyć 
plany powstania takiego miejsca, jakim dzisiaj jest CME. To tu, przez kilka lat w trybie stacjonar-
nym, a od kilkunastu w zaocznym, zapoznajemy z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu oraz z podstawowymi doktrynami biblijnymi. Jej kontynuacją jest Kurs homiletycz-
no-liturgiczny, czyli tzw. trzeci rok, który przygotowuje do prowadzenia spotkań i studiów biblij-
nych, czy nabożeństw lektorskich. Zaliczenie kursu jest wymagane, aby przystąpić do egzaminu 
dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. 

Przez kilka lat prowadziliśmy Korespondencyjny Kurs Biblijny oraz bibliotekę, z której głównie 
korzystali studenci i studentki Szkoły Biblijnej oraz uczestnicy kursów, ale także było to miejsce 
otwarte dla mieszkańców Dzięgielowa. 

Wszystkie nasze projekty edukacyjne, prowadzone w ramach powołanego Centrum Kształcenia 
Wolontariuszy, zgodne są z ideą kształcenia ustawicznego i przekonaniem, że kształcenie po-
mnaża dobro, a osoby uczące się stają się nauczycielami dla następnych pokoleń. Jest to odwzoro-
wanie sposobu, w jaki działa Bóg.

KULTURA
Zawsze wszystkie nasze działania miały i mają wsparcie medialne i wydawnicze. Ulotki, plalakty, 
traktaty, broszury i kwartalnik misyjny „Warto” ukazywały się już od 1997 roku. Później zaczęliśmy 
wydawać „Warto” jako czasopismo o relacjach i duchowości i trwało to ponad 10 lat. Wybrane 
roczniki zostały zdigitalizowane i znajdują się w Śląskie Bibliotece Cyfrowej. 



W latach 2003–2017, przy współpracy z parafią ewangelicką w Gliwicach, powstawał program 
radiowy „Po prostu”, emitowany co wieczór w Radiu CCM, obejmujący swoim zasięgiem Śląsk  
i część Małopolski. Kilka lat w wymiarze godziny, potem 30 minut, przekazywał on informacje  
z życia Kościoła, relacje z ważnych i ciekawych wydarzeń, reportaże, wywiady. Nadawane były też 
powieści w odcinkach, cykle biblijne, np. „Od Genesis do Apokalipsy”, czy „Poezja Pana Boga” oraz 
krótkie rozważania i refleksje modlitewne. W studiu radiowym powstawały nasze słuchowiska 
dla dzieci i do dzisiaj jest to prężnie działające miejsce, gdzie nagrywa się i przygotowuje wszyst-
kie materiały dźwiękowe i wideo.   

W 2004 roku powołaliśmy do życia Wydawnictwo Warto, które m.in. zachęca do tworzenia 
współczesnych ewangelików, co zaowocowało m.in. wydaniem powieści Lidii Czyż, książek Pio-
tra Lorka, Ilony Hajewskiej, ks. Manfreda Uglorza, ks. Sławomira Sikory, ks. Katarzyny Kowal-
skiej. Łącznie do tej pory wydaliśmy ponad 100 książek, 30 płyt, w tym słuchowiska, audiobooki, 
filmy i serial animowany. 

Tytuły wydane przez „Warto” a także Biblie, komentarze biblijne i literaturę chrześcijańską można 
kupić w prowadzonej przez nas księgarni „Warto” w Cieszynie – to kontynuatorka działań „Logo-
su” (1983), a potem przez kilka lat funkcjonującej jako „Słowo” – lub na www.warto.com.pl. Jakiś 
czas przy współpracy z parafią ewangelicką działała także w Krakowie druga księgarnia „Warto”.

Od 2000 roku działa, tworzy i koncertuje Zespół CME. Skład zespołu się zmienia, ale nieodmien-
nie zapewnia on oprawę muzyczną Tygodni Ewangelizacyjnych i innych orgaznizowanych przez 
nas wydarzeń.

W ciągu tych wszystkich lat zorganizowaliśmy, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi parafiami  
i organizacjami, wiele wydarzeń o charakterze kulturotwórczym, np. Warsztaty Gospel, Warszta-
ty muzyczne, Reggae Czad Festiwal, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Musical Puzzle. Naszym 
przywilejem było tworzyć i współpracować z takimi grupami jak: Teatr Exodus 3,14, Duet SU, Ar-
tystyczna Grupa Klaunów, Covenant Players, Teatr Dobrego Serca, grupa teatralna z Bielska-Bia-
łej, Teatr Bajka, Teatr Eden oraz różnymi zespołami, grupami i artystami z kraju i zagranicy. 



www.cme.org.pl

Być może jesteś częścią sytuacji, 
które się wydarzyły, relacji,  
które nawiązaliśmy,  spotkań  
i imprez, które zorganizowaliśmy, 
radości i trudności, których mogli-
śmy doświadczyć w czasie tych 25 
lat, dlatego Ci dziękujemy!

I nadal zachęcamy do korzystania  
z naszej pracy i zapraszamy  
do współpracy.

CME 
ul. Misyjna 8 
43-445 Dzięgielów
33 8529 781 | 693 419 494 
cme@cme.org.pl
www.cme.org.pl 
FB CentrumMisji 
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1% dla CME 
KRS 0000225011

W 2022 roku weszliśmy w 25 rok funkcjonowania, by towarzyszyć i dawać nadzieję. Wszystkie 
nasze działania, ze względu na ich treść i przesłanie, mają wprost lub pośrednio wymiar misyjno-
-ewangelizacyjny. Symbolicznie wyrażone jest to w naszym logo. Umieszczone są w nim dwa sty-
lizowane znaki zapytania i krzyż. Przechodzenie znaków zapytania w krzyż, który jest wykrzyk-
nikiem, wskazuje na nasze głębokie przekonanie, że im bliższa jest relacja każdego człowieka  
z Bogiem, tym łatwiej jest człowiekowi znajdować odpowiedzi na nurtujące go pytania, pokony-
wać trudności, przechodzić przez cierpienie i doświadczać wolności w Chrystusie. Od lat naszym 
celem jest zachęcanie do nawiązywania relacji z Bogiem. Chcemy robić to nadal! Z jednej strony 
jest to proces niełatwy, z drugiej wspaniały, ponadczasowy, bo przynosi zmiany w życiu każdego 
człowieka, czyni je szczęśliwym i nadaje mu wymiar wieczny. Tego życzymy każdej i każdemu!  
Z BOGIEM.
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