!
!
!
!

!
właśnie!tyle!mija!od!czasu,!gdy!zaczęliśmy!pracę!w!misji.!Nasza!służba!wśród!dzieci!dojrzewała!
równolegle!z!dorastaniem!naszych!córek.!Najpierw!usługiwaliśmy!dzieciom,!potem!nastolatkom.!Teraz,!gdy!nasze!
własne! dzieci! dorosły,! nasi! wychowankowie! już! są! narzeczonymi,! małżeństwami! albo! nawet! rodzicami! cząstka,!
jaką!oddajemy!Bogu!przyjmuje!nowy!kształt.!Służymy'głównie…!
'

NARZECZONYM' Jak! dobrze! jest! spotykać! się! z! młodymi!
ludźmi,!którzy!jeszcze!nie!nabałaganili!w!życiu!!Idziemy!im!z!poI
mocą,! by! budowali! swoje! związki! na! Bożym! fundamencie.!
Byliśmy!mile!zaskoczeni!odzewem!ze!strony!par!biorących!udział!
w! kursie! przedmałżeńskim! w! Skoczowie,! ale! nie! od! razu…!
Większość! z! 19! par! przystąpiło! do! kursu! bez! przekonania.! NieI
które! z! niechęcią,! bo! kurs! był! obowiązkowy.! Jako! instruktorzy!
Narzeczeni'
na'kursie'
w'Malince'

Narzeczeni'
na'kursie'
w'Skoczowie'
mieliśmy!bardzo!mieszane!uczucia!a!nasze!serca!
wypełniał!wielki!pytajnik:!„Czy!ten!kurs!ma!sens!
skoro! parom! brak! motywacji?”! Jednak! Bóg! dał!
nam!dobre!chwile!z!tymi!młodymi!i!posłużył!się!
łaskawie! kursem! ku! dobremu.! Finał! okazał! się!
wielkim! zwycięstwem! i! nie! był! chybiony.!
Dziękujemy! Iwonie! i! Tadeuszowi,! że! już! 3! raz!
pomogli!nam!na!sesji!dotyczącej!intymności!!
!

MAŁŻEŃSTWOM''''Często,! gdy! wracamy! po!
spotkaniu!dla!małżeństw!w!domu!już!dzwoni!telefon.!Włączamy!komputer,!a!tu!świeże!maile.!Świadczy!to!o!skali!
problemów!w!chrześcijańskich!małżeństwach.!Jest!niewyobrażalna.!Rozgrywa!się!to!wszystko!pod!powierzchnią,!w!
ukryciu,! przy! jednoczesnej! nieświadomości! członków! kościoła.! Ujawnia! się! nagle,! wywołując! bezradność! wobec!
sytuacji,!która!zaszła!za!daleko.!Naprawa!graniczy!z!cudem.!Potrzebujemy!rozeznania!i!mądrości,!jak!pomóc!tym,!
którzy! chcą! ratować! swój! związek.! To! właśnie! małżeńskie! dylematy! motywują! nas! do! rozwijania! posługi! wśród!
narzeczonych.!Ostatnio!z!małżeństwami!spotykaliśmy!się!w!Jaworniku,!Dębowcu,!Skoczowie!i!Polkowicach'
'

RODZICOM'' W'Wiśle'Malince'(Nela),!w!towarzystwie!kilkunastu!pełzających!i!rozbieganych!maluchów,!młode!
mamy!wykazywały!się!niezwykłą!podzielnością!uwagi.!Zgłębiając!temat!priorytetów!w!życiu!kobiety,!starałyśmy!się!
przebić!przez!dziecięcy!gwar.!Jakaż!to!radość!znaleźć!się!pośród!mam,!którym!zależy!na!Bożych!wzorcach!'
Na'wywiadówce'w'Cieszynie'i'Wiśle'Głębcach'(Zbyszek)!uzmysłowiliśmy!sobie!kolejny!raz,!jak!wielu!rodziców!w!
wychowywaniu! dzieci! daleko! odchodzi! od! biblijnej! nauki.! Na! rezultaty! nie! trzeba! długo! czekać…! Świat! zaborczo!
przyciąga!je!i!obrabia!swoimi!mackami.!
W'kościele'w'Bielsku'–'Białej,!najpierw!rodzice!przysłuchiwali!się,!gdy!z!dziećmi!i!młodzieżą!rozważaliśmy!kwestię!
odważnego!„kroczenia!pod!prąd”.!Potem,!już!tylko!z!dorosłymi!odpowiadaliśmy!na!pytanie:!„Jak!pomóc!dziecku!
oprzeć!się!presji!otoczenia”.!
Spotkanie'w'Palowicach!na!temat!dyscypliny!zgromadziło!nie!tylko!rodziców,!ale!także!młodzież!i!dzieci!!Dobrze,!
gdy!młodzi!ludzie!zawczasu!przygotowują!się!do!roli!rodzica.!
!

NAUCZYCIELOM' ' Szkolenie'stacjonarne'PIN'
„Poznaj'i'Nauczaj”'w'Skoczowie'i'Wiśle'
Na!szkoleniu!Nela!przedstawiała!uczestnikom!poI
kazową! lekcję! biblijną,! by! zobaczyli,! jak! wygląda!
takie! nauczanie.! W! trakcie! zauważyła! na! twarzy!
jednej! słuchaczki! poruszenie,! łzy! w! oczach.! „To!
była!lekcja!dla!mnie”!–!powiedziała!na!osobności.!
Opowiedziała! o! problemie,! z! którym! się! zmaga.!
Kolejna!grupa!ukończyła!szkolenie!PIN.!Dziękujemy!Eli,!Uli,!
Później! długo! rozmawialiśmy,! szukając! Bożego!
Maćkowi!i!Ali!za!pomoc!w!warsztatach!i!wykładach.'
rozwiązania.! Szkolenie! to! tylko! nie! metodyka,!
'
nowe!pomysły,!ale!przede!wszystkim!Boże!Słowo,!„zdolne(osądzić(zamiary(i(myśli”.!

Warsztaty'za!każdym!razem!gromadziły!sporą!grupę!nauczycieli,!żywotnie!zaI
Z!listu:!Kochani,(czy(ja(wam(już(
interesowanych!doskonaleniem!warsztatu.!
mówiłam,(jak(cudownie(jest(z(
Sosnowiec!w!styczniu!–!„Zarazić!misją”.!Tak!brzmiał!jeden!z!poruszanych!
wami(na(kursie?(Ilu(praktycznych(
!
tematów.!Jakże!ucieszyła!nas!wiadomość,!że!nauczyciele!z!Dąbrowy!Górniczej!
rzeczy(już(się(nauczyłam(i(jak(
postanowili!!„zarazić”!!misją!
bardzo(jest(to(dla(mnie(
błogosławiony(czas?!
dzieci!w!czasie!!zimoI
Sosnowiec!
!
wych!ferii.!Asia!i!Jurek!!
Marcol!!z!!BSM!!!pojeI
chali,!by!opowiedzieć!
dzieciom!!o!!ciekawej!
Sosnowiec! pracy!!Beaty!!Woźnej!
na!Papui!Nowej!Gwinei.!!
Opole!w!lutym!–!Ola,!zapraszając!nas,!nieśmiało!zapytała!czy!przyjedziemy!dla!kilku!osób.!!Wielkie!!było!!nasze!!i!!
jej! zdumienie,! gdy! okazało! się,! że! grupa! urosła! do! 20! nauczycieli!! Radość! ze! spotkania! z! dawno! niewidzianymi!
znajomymi,! serdeczność! ze! strony! uczestników! i! podziw! dla!
sprawności! młodych! organizaI
torów!sprawiły,!że!nasze!serca!
rozpierała! wdzięczność! dla!
Boga.!
Kołobrzeg' w! marcu! –! to!
„tylko”! 730! km! od! Ustronia.!
Kołobrzeg!
Długa!podróż!była!tego!warta.!
Opole!
Wspaniali!nauczyciele!z!różnych!kościołów,!nowe!kontakty,!świetI
na! i! gorąca! atmosfera.! Do! tego! stopnia,! że! późnym! wieczorem! Zbyszek! chłodził! się,! chodząc! boso! po! falach!
Bałtyku.!!
'

MATERIAŁY' „Rzeki' cudów”! –! program! na! wakacyjne! spotkania!
jest!już!prawie!gotowy.!Zostały!ostatnie!doróbki,!korekty!i!skład,!czyli!
to,!co!zabiera!najwięcej!czasu.!Będziemy!wdzięczni!za!modlitwy!'
!

' ZAJRZYJ'I'SKORZYSTAJ'' Wiosenne!małe(IDŹCIE!
Kołobrzeg!
zaprasza! na! „Podróż! do! celu”.! Zachęca! dzieci,! by!
pytały!Boga!o!plan!dla!ich!życia.!Spotkają!się!Jimem!
Elliotem,! który! od! najmłodszych! lat! marzył! o! tym,! by! iść! tam,! dokąd! pośle! go! Bóg.! Gazetkę!
wypełniają! ciekawostki! z! Ekwadoru,! gdzie! służył! Jim.! Są! też! różne! łamigłówki! związane! z!
podróżowaniem.!Niestety!ten!morski!kolor!przewidziany!dla!tego!„morskiego”!numeru!zamienił!
się!w!drukarni!w!wiosenną!trawkę…!'
'

PRZED'NAMI! Warsztaty'dla'nauczycieli!! Tarnowskie!Góry!!
Gliwice! ! ! ! !
Konferencja'dla'rodziców!! Międzyrzec!! ! !
Kurs'przedmałżeński! ! ! Wisła!Malinka!! !
Outback!! ! ! ! ! ! ! Kiczyce! ! ! ! !
(weekend!dla!małżeństw!i!par!rodzic!–!dziecko)!
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18!kwietnia!
29I30!czerwca!
24I26!kwietnia!
17,!24!maja!oraz!7,!21!czerwca!
12I14!czerwca!

Obóz'dla'rodzin! ! ! ! ! Kopanica! ! ! ! 18I25!lipca!
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