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„Jeśli!więc!w!Chrystusie!jest!jakaś!zachęta,!jakaś!
pociecha!miłości,!jakaś!wspólnota!Ducha,!jakieś!współczucie!i!zmiłowanie,!
dopełnijcie!radości!mojej!i!bądźcie!jednej!myśli,!mając!tę!samą!miłość,!zgodni,!ożywieni!jednomyślnością.”!
Flp!2:1K2!
!

Drogi!Przyjacielu!!
Tak,% zachęta%w% Chrystusie% jest%wielka!%Możemy% razem% dopełniać% radości% także% naszego% Zbawiciela,% gdy% kierowani%

miłością%do%innych%i%złączeni%w%modlitwie%oddajemy%Bogu%naszą%służbę.%
!

1.!Powrót!do!przedszkola!

Niektórzy%na%starość%dziecinnieją…%Ale%nie%o%tym%mowa.%Chodzi%o%spotkania%z%rodzicami%przedszkolaków,%warsztaty%dla%

nauczycieli% maluchów% i% zajęcia% dla% dzieci% w% przedszkolu.% Kiedy% przyszło% pierwsze% zaproszenie,% wahaliśmy% się,% czy%

podołamy% wyzwaniu.% Potem% posypały% się% następne.% Odkryliśmy,% że% wszystko% nastąpiło% we% właściwym% momencie.%

Dojrzeliśmy…% dzięki% wnukom.% Przydała% się% też% praktyka% sprzed% lat,% gdy% Neli% przyszło% przez% 2% lata% prowadzić% Szkółkę%

Niedzielną% dla% przedszkolaków.%Współpraca% z% chrześcijańskimi% przedszkolami% to%wielka% radość.%Warto% angażować% się,%

widząc%współdziałanie%wychowawców%i%rodziców,%by%kształtować%dzieci%póki%są%małe.%%
%

2.!Nawrócone!dzieci!na!zimowiskach!

Wielka% to% radość% być% świadkiem% nawróceń% dzieci% i% młodych% ludzi!%

Przeżyliśmy% to%na% zimowisku% w% Ustroniu.% Dziękuj% za% nowych% obywateli%

Królestwa% i% za% poruszone% serca.% Dzieci% chciały% rozmawiać,% modlić% się% i%

zmienić%swoje%życie.%

Szczególna!prośba:!będziemy!w!kwietniu!prowadzić! rekolekcje!dla!dzieci!

w!Cisownicy.!Módl!się,!by!Duch!Święty!działał!i!zmieniał!ich!życie.%%
!

3.!Spotkanie!po!25!latach!

Czy%rozpoznamy%się?%Zadawaliśmy%sobie%to%pytanie%przed%niezwykłym%spotkaniem%z%członkami%zespołu%Dobra%Nowina,%

który%prowadziliśmy%ćwierć%wieku%temu.%Dzieci,%pełne%entuzjazmu,%chętnie%poświęcały%czas%na%głoszenie%Ewangelii%przez%

pieśni% i% świadectwa.% Dzięki% temu% wielu% ludzi% spragnionych% Boga,% starszych% i%

młodszych,%mogło%przeżyć%wzruszające%chwile%podczas%koncertów%Dobrej%Nowiny%

w%kościołach,%na%imprezach%plenerowych%czy%na%Tygodniu%Ewangelizacyjnym.%Gdy%

dzieci%śpiewają%pieśni%o%duchowych%treściach,%nawet%sceptyk%chętnie%je%przyjmuje.%

Na% koncertach% często% widzieliśmy% łzy% wzruszenia.% Zwieńczeniem% kilkuletniej%

przygody%było%nagranie%kasety%„Idź%w%stronę%Światłości”.%Możesz%zaopatrzyć%się%w%

biurze%BSM%w%piosenki%wznowione%na%płycie%CD.%Sporo%pośpiewaliśmy%piosenek%z%

naszego%repertuaru%na%grudniowym%spotkaniu.%Powspominaliśmy%dawne%przygody.%Odkryliśmy,%że%dawni%„chórkowicze”!
nadal%mają%kontakt%z%muzyką,%niektórzy%zawodowo.%Wielu%z%nich%angażuje%się%bardzo%konkretnie%w%służbę%dla%Boga.%
%

4.!W!biurze!praca!wre…!

Wyczekiwany% przez% wielu% program% „Na% drodze% do% Nieba”% jest% gotowy!% Pomysł% zrodził% się% ponad% 20% lat% temu,% gdy%

przygotowywaliśmy% zajęcia% na% Tydzień% Ewangelizacyjny% w% Dzięgielowie.% Stale% brakowało% nam%

czasu,% żeby% porządnie% wszystko% spisać% i% opracować.% Teraz% wróciliśmy% do% starych% notatek,%

dodaliśmy%nowe%pomysły%i%tak%powstał%cykl%lekcji%o%znakach%drogowych,%polecany%szczególnie%na%

obozy,%półkolonie%itp.%W%podręczniku%znajdziecie%12%lekcji,%zajęcia%praktyczne,%zabawy%i%ciekawe%

aktywności,% a% także%prace%plastyczne% i% karty%pracy.%Mamy%nadzieję,% że%w%kwietniu%będzie% już%w%

sprzedaży.%Można%więc%z%niego%skorzystać%w%najbliższe%wakacje.%
%

Ku%naszej%radości%rozrasta%się%zespół%redakcyjny%„Małego%Idźcie”.%Nie%musisz% już%

kserować% gazetki!% Zamiast% tego% zamów% dla% swojej% grupy% dzieci% gotowe%

egzemplarze.%W% ten% sposób% raz% na% kwartał% każde% dziecko% „zabierzesz”% na% pole%

misyjne.% Materiał% zawarty% w% gazetce% można% przerobić% z% dziećmi% na% zajęciach,%

zadać% jako% pracę% domową% albo% dać% dzieciom% do% domu% jako% lekturę% uzupełniającą,% z% której% może%

skorzystać%całą%rodzina.%
!



„Dziękuję!! Przede! wszystkim! za! to,! że! mogłam! uczestniczyć! w! waszym! kursie! i!
pozwoliliście! mi! się! zapisać! mimo,! że! było! już! dawno! po! zapisach!! Dużo! się!
nauczyłam,! poznałam! wspaniałych! ludzi,! ale! najważniejsze,! że! Bóg! rozbudził! we!
mnie!ogromne!pragnienie!poznawania!Słowa!Bożego”.!

5.!Słodki!owoc!

„Chcemy%się%rozwieść…”%takimi%słowami%zaczęła%się%nasza%rozmowa%z%pewnym%małżeństwem,%gdy%przed%dwoma%laty%po%

raz% pierwszy% spotkali% się% z% nami.% Kryzys%małżeństwa% był% naprawdę% głęboki.% Dobry% Bóg% odbudował% ich% relacje,% scalił% i%

wzmocnił.% Dzisiaj% możemy% oglądać% ich% nowe% małżeńskie% życie.% W% tym% wypadku% słodki% owoc%

niesionej% pomocy% jest% dla% na% nas% zachętą,% by% nie% rezygnować% z% prób% niesienia% pomocy%

powaśnionym%małżonkom,% nawet% gdy% sytuacja% wydaje% się% beznadziejna.% Prosimy,% módl% się% o%

Boże%pomazanie%do%trudnych%rozmów,%jakie%prowadzimy%w%poradnictwie.%%
!

6.!Słowo!dla!rodziców!

Towarzyszyliśmy% rodzinom% podczas% różnych% spotkań% w% Gościejowie,% Bielsku% i%

Dębowcu.% Nauczanie,% jakie% przekazaliśmy% i% rodzinna% atmosfera,% pozwoliły% na%

budowanie% relacji% rodzinnych% i% zbliżenie% się% do% Boga.% W%

Milanówku% k/Warszawy% usłużyliśmy% na% Forum% z% okazji% Dnia%

Kobiet.% 90%% uczestników% stanowiły% osoby% z% pogmatwanym%

życiem,%desperacko%potrzebujące%Boga.%Organizatorzy,%Daniel%i%

Lidia%Jarosz%wykonują%tam%wielką%pracę.!
!

!

7.!Echa!po!warsztatach!i!szkoleniach!

jakie%ostatnio%prowadziliśmy%w%Ustroniu,%Starogardzie%Gdańskim,%Warszawie.%Za%parę%dni%mamy%jeszcze%w%Dzięgielowie.%

To%nie%tylko%metodyka,%ale%rozważanie%Bożego%Słowa,%rozmowy,%porady,%dobra%społeczność.%Uczestnicy%napisali…%
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Pamiętaj% też% w% modlitwach% o% comiesięcznych! spotkaniach! szkoleniowych% dla% nauczycieli% szkółek% niedzielnych% w%

Ustroniu,%Cieszynie,%Skoczowie%i%Wiśle.%To%niezwykła%okazja%społeczności,%wymiany%doświadczeń%i%przygotowania%się%do%

lekcji,%które%chcemy%przedstawić%dzieciom.%

%

Cieszymy%%się,%%że%%pomimo%wypełnionego%kalendarza%udało%nam%się%wygospodarować%czas%

na%zimowe%szaleństwa%z%naszymi%wnukami.%Noemi%pierwszy%raz%w%życiu%stanęła%na%łyżwach%

i%nartach.%Odkrywamy%w%niej%sportowe%zacięcie.%Już%teraz%planujemy%rodzinne%olimpiady.%

!

!
!

Warsztaty!dla!pracujących!z!dziećmi:%Ustroń,%biuro%BSM,%26%kwietnia%i%7%czerwca%

Warsztaty!dla!rodziców:%Kraków,%24%maja%i%Lanckorona%13i14%czerwca%

Maj!na!Mazurach%i%konferencje,%wykłady%i%warsztaty%dla%rodziców,%małżeństw%i%nastolatków%w%maju:%Suwałki%8i10,%

Ostróda%12i13,%Kwidzyn%14i15,%Mikołajki%16i17,%Ostróda%18.%%

Weekend!misyjny:%Wrocław,%31.05i01.06%(warto%przyjść%z%dziećmi,%bo%będzie%dla%nich%specjalny%program)%

Warsztaty!przedmałżeńskie:%WisłaiMalinka,%25%maja%oraz%1,%8%i%15%czerwca%

Outback!Polska%i%weekend%dla%małżeństw%i%par%rodzicinastolatek:%Kiczyce,%20i22%czerwca%
%

Jeżeli!chciałbyś!wziąć!udział!w!którymkolwiek!z!tych!spotkań,!prosimy!skontaktuj!się!z!nami.!
!

Dziękujemy!Bogu!za!twoje!zaangażowanie!i!serdecznie!Cię!pozdrawiamy!!
!!!Zbyszek!i!Nela!

%%

„Przemyciłam! mężowi! trochę! z!
naszej! rozmowy! i! jest! fajnie,!
wróciliśmy!do!modlitwy!we!dwoje.!
To!jest!cenne,!bardzo”.!

„Odkryłam!wasze! podręczniki! na! nowo,!
zupełnie! inaczej! się! prowadzi! z! nich!
lekcje!po!kursie”.!

„Dużo!mi!dał!ten!kurs,!także!jako!matce.!
Oby! Bóg!pozwolił! się! spotkać! i! nauczyć!
jeszcze!więcej”.!
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