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„Jezus'Chrystus…'przyszedłszy'zwiastował'pokój'wam,'
Przyjacielu!!
którzyście'daleko,'i'pokój'tym,'którzy'są'blisko.”'Ef'2:17'
!
!
Prawie!4000!km!przebyliśmy!
!od!kwietnia,!by!dojechać!do!róż1
DALEKO!(czerwony!szlak!na!mapie)!
!nych!miejsc!z!różnorodną!posłu1
Od! Suwałk! aż! po! Kwidzyn! –! zamiast! jeździć! kilkakrotnie! z! południa!
!gą.!Jesteśmy!wdzięczni!Bogu,!że!
Polski! na! północ! (za! każdym! razem! ponad! 1200! km)! postanowiliśmy!
!nasza!Toyota!dobrze!się!spisuje!!
pojechać!na!10!dniowe!„tourne”!i!odwiedzić!wszystkie!miasta,!z!których!
!Byliśmy!z!Panem!Jezusem!blisko,!
otrzymaliśmy!zaproszenia.!Perfekcyjna!organizacja!na!miejscu,!sprawiła,!
!niedaleko!i!daleko…!
że! czas! mieliśmy! wypełniony! po! brzegi.! Usługiwaliśmy! rodzicom! i!
!
małżeństwom,! nauczycielom,! dzieciom! i! nastolatkom! w! Suwałkach,!
BLISKO!
Rekolekcjami! dla! dzieci! w! Ciso1 Mikołajkach,! Ostródzie! i! Kwidzynie.! Codziennie! średnio! mieliśmy! 3!
wnicy! zamknęliśmy! pewien! roz> spotkania.!!
dział!w!naszej!służbie.!Od!kilku!lat! Nie! brakowało! chwil! wzruszenia,! wzajemnej! zachęty.! Czasem! dobrze!
odczytujemy! Boże! prowadzenie! jest! opuścić! własne! okolice,! by! zrobić! coś! dla! ludzi,! którzy! mają! dużo!
wyraźnie! w! kierunku! nauczycieli,! mniej! okazji! do! różnych! spotkań! niż! my,! na! południu.! Ubogaceni!
małżeństw! i! rodziców.! Odchodzi> społecznością!z!dziećmi!Bożymi!z!Mazur!i!Warmii,!upojeni!przepięknymi!
my! od! bezpo> widokami,! zmęczeni! wracaliśmy! na! południe,! wdzięczni! Bogu! za!
średniej! pracy! prowadzenie!i!ochronę.!
z!dziećmi,!które!na!początku!były!głównym!podmiotem!służby.!Mamy!pokój!w!tej!decyzji,!
bo! jest! wiele! organizacji! wykonujących! służbę! wśród! dzieci.! Ogromne! są! natomiast!
potrzeby! w! tych! innych! obszarach,! a! wciąż! za! mało! pracowników.! Kiedy! nasze! dzieci!
opuściły! dom! i! z! radością! możemy!
obserwować!ich!dorosłe!życie,!nadszedł!
dobry! czas,! by! dzielić! się! zdobytym! do>
świadczeniem!z!rodzicami!i!małżeństwa>
mi.! Nadal! będziemy! służyć! warsztatami!
czy!szkoleniami!dla!nauczycieli.!Dla!nich!
chcemy!też!spisać!i!wydawać!wszystkie!pomysły!i!programy,!
które!sprawdziły!nam!się,!gdy!nauczaliśmy!dzieci.!
!
!
!

!

Konferencja! Generacji! T! ! „Biało1Czarne”,! w! Ustroniu.! Ponad! 200! młodych! ludzi,! z! różnych! miejscowości! i!
różnych! kościołów,! ważny! temat.! Mieliśmy! ciekawe! rozmowy! z! młodymi,! zaangażowanymi! w! różne! służby,!
m.in.!z!nieśmiałą!dziewczyną!marząca!o!misji.!Zaprosiliśmy!ją!do!Wrocławia!na!weekend!misyjny!–!przyjechała.!
Szykuje!się!dalszy!ciąg.!
!

NIEDALEKO!
Kraków! –! warsztaty! dla! młodych! rodziców.! Kiedy!
odsłuchiwaliśmy!ścieżkę!z!nagranymi!zajęciami,!nasze!
głosy! były! ledwo! słyszalne! z! powodu! dziecięcej!
wrzawy.! Podziwialiśmy! młodych! rodziców,! którym!
chciało! się! być! z! maluchami! na! warsztatach! cały!
dzień!! Gdyby! nie! oddanie! i! kreatywność! Basi,! żony! Andrzeja! (organizatora),!
która! zajęła! się! maluchami,! niewiele! bylibyśmy! w! stanie! przekazać.!
Przyznajemy,!że!bardzo!lubimy!usługiwać!młodym!rodzicom!!
!

!

Lanckorona! –! weekend! dla! rodzin! zaangażowanych! w! służbę! stowarzyszenia!
En! Christo.! Rozmowy,! wykłady,! a! między! tym! zajęcia! dla! dzieci.! I! tu! nie!
obeszłoby!się!bez!twórczej!opiekunki!dla!dzieci.!Cieszymy!się,!że!krok!po!kroku,!
w!różnych!kościołach,!Bóg!powołuje!nowe!małżeństwa!do!posługi!wśród!rodzin,!a!dla!nas!to!wielki!zaszczyt,!że!
możemy!dzielić!się!z!nimi!naszymi!doświadczeniami.!

BLISKO!
Wisła! >! Kurs! przedmałżeński! –! właśnie! zakończyliśmy! cykl! 4! spotkań! z! 12! parami! przygotowującymi! się! do!
ślubu.! Trzy! poprzednie,! zorganizowane! w! pośpiechu! kursy,! były! przymiarką! do! ostatecznego! kształtu! tych!
warsztatów.! Utwierdziły! nas! po! pierwsze! w! ogromnej! potrzebie! takich! spotkań,! po! drugie! w! konieczności!
wydłużenia!czasu!kursu,!po!trzecie!w!przygotowaniu!skryptu!dla!
uczestników.! Kosztowało! nas! to! sporo! dodatkowej! pracy! i! w!
natłoku! innych! spotkań! nie! wszystko! udało! nam! się! zrobić.!
Mamy! nadzieję,! że! do! jesiennego! kursu,! ostatecznie!
zakończymy! prace! nad! skryptem! i! prezentacjami.!Sami!
uczestnicy!są!dla!nas!zachętą.!Zobacz,!jak!Bóg!odpowiedział!na!
twoje!modlitwy:!!
„16'godzin'kursu'były'wspaniałe,'interaktywne,'szczere.'DziękuL
jemy'za'waszą'otwartość'i'inspirację'do'budowania'małżeństwa'dla'Bożej'chwały!”'
„Rodzice'ufundowali'nam'ten'kurs'w'prezencie.'Początkowo'uważaliśmy'to'za'dziwny'pomysł,'lecz'po'zakońL
czeniu'kursu'razem'stwierdziliśmy,'że'był'to'najlepszy'prezent,'jaki'mogliśmy'dostać.'Zwróciliście'naszą'uwagę'
na' rzeczy' najcenniejsze' w' małżeństwie.' Teraz' zupełnie' inaczej' patrzymy' na' nasz' związek,' mam' wrażenie,' że'
dopiero'teraz'potrafimy'się'dogłębnie'zrozumieć'i'prawdziwie'cieszyć'z'tego,'co'nas'spotyka…”'
!!

NIECO!DALEJ!
Wrocław!–!weekend!misyjny!!
Korzystając!z!gościnności!zboru!zie>
lonoświątkowego!we!Wrocławiu,!w!
sobotę! 31! maja! spotkały! się! tutaj!
osoby,! którym! bliska! sercu! jest!
misja.! Doskonała! okazja,! aby!
wymienić! się! doświadczeniami,! porozmawiać,! zachęcić,! dowiedzieć!
się!o!służbie!misyjnej!i!prowadzonych!w!ramach!BSM!projektach,!modlić!się!razem!i!dziękować!Panu!za!to,!co!
On!czyni!na!całym!świecie.!Najbardziej!jednak!cieszyliśmy!się!z!tego,!że!równolegle!prowadzone!były!zajęcia!
dla! dzieci.! Dziękujemy! Sylwii,! Jankowi,! Marysi! i! Szczepanowi,! że! ciekawie! i! fachowo! wciągnęli! dzieciaki! w!
tematykę!misji.!W!niedzielę!Zbyszek!miał!jeszcze!okazję!usłużyć!kazaniem.!
!

DOŚĆ!BLISKO!
Kiczyce! –! Outback! (odwiedź! www.outbackpolska.pl)! ! W! tej! edycji!
weekendu!dla!rodzin!Zbyszek!miał!wspaniałą!okazję!służyć!razem!z!
Alą,!jako!tzw.!animatorzy!dla!grupy!ojciec>córka.!!
!

Cieszyn,! Skoczów,! Wisła! i! Ustroń! >! comiesięczne! spotkania!
szkoleniowe! dla! nauczycieli! szkółek! niedzielnych.! Zakończyliśmy!
wraz! z! końcem! roku! szkolnego.! Nela! prowadziła! nauczycieli! w!
wędrówce!przez!przypowieści!Chrystusa,!Księgę!Jozuego,!Sędziów!i!Rut,!na!nowo!odkrywając!bogactwo!tych!
ksiąg,!lekcje,!jakie!z!nich!płyną!oraz!wiele!praktycznych!zastosowań!dla!dzieci.!
Bładnice,!Skoczów,!Cisownica!–!oboje!służyliśmy!małżeństwom,!a!Nela!kobietom,!na!zorganizowanej!przez!
panie!z!Cisownicy!kolacji,!w!pięknej!restauracji!pod!Tułem.!
!

Dzięgielów!–!warsztaty! dla! nauczycieli.!Z!różnych!stron!zjechało!na!nie!prawie!
40! osób!! Ćwiczyliśmy! ożywianie! przekazu!
prostymi!środkami,!dostępnymi!dla!każdego!
nauczyciela.! Pracowaliśmy! razem! i! w!
podgrupach.! Ela! zademonstrowała,! że!
nawet! nie! mając! żadnego! instrumentu,!
można! radośnie! z! dziećmi! śpiewać.! Było! wesoło,! owocnie! i! pomysłowo.!
Dziękujemy!gospodarzom!parafii!za!gościnność!!!
!

WYDAWNICTWA!
„Małe! Idźcie”! –! wakacje! to! szczególna! okazja,! by! dzieci! zainteresować!
tematem! misji.! Jeżeli! organizujesz! obóz,! półkolonię! czy! Tydzień! Dobrej!
Nowiny,!koniecznie!przeznacz!chociaż!chwilę,!by!!zachęcić!dzieci!do!misyjnej!
postawy.! Najnowszy,! letni! numer! „Małego! Idźcie”,! będzie! Ci! pomocą.!
Zamów!dla!każdego!dziecka.!To!tylko!1!złotówka!!!
„Na! drodze! do! Nieba”! –! cieszymy! się! że! program! na! wakacyjne! spotkania!
podoba!się!nauczycielom.!Połowa!nakładu!rozeszła!się!w!ciągu!miesiąca!!Módl!się,!by!Bóg!
się!nim!posłużył!i!dziękuj!za!każdego!nauczyciela.!
!

Cykl!lekcji!o!Mojżeszu!(z!lekcjami,!kolorowankami,!łamigłówkami,!zajęciami!interaktywnymi!
itp.)! Rysunki! i! łamigłówki! są! prawie! gotowe.! Jeśli! chodzi! o! lekcje,! jesteśmy! na! półmetku.!
Chcemy!zdążyć!do!końca!lipca,!żeby!program!był!gotowy!na!rok!szkolny.!!
!
!
!
!
Suwałki!
! Mikołajki!!
! ! z!rodzicami!i!małżeństwami!
! z!małżeństwami!
!!
!
!
!!
!
!!!!!!!!

W!drodze!
z!Kwidzyna!do!
Mikołajek!

Ten!
krasnoludek!
to!Nela!

Kwidzyn!
z!dziećmi!

Jezioro!Luterskie!
Kwidzyn!
z!małżeństwami!
i!rodzicami!

Kwidzyn!
!!Dziękujemy!Ci!za!modlitwy!!
z!młodzieżą!
!!Lato!za!pasem,!życzymy!Ci!
!!dobrego!wypoczynku!i!ta>!
kich!przygód,!które!pozwolą!Ci!zobaczyć!wielkość!Boga!i!odczuć!Jego!troskę!!Pozdrawiamy!gorąco,!
!
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