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WIEŚCI OD
ZBYSZKA I NELI

Co oznaczają te liczby?
60 lat temu Bóg powołał nas do życia i łaskawie prowadził. 35 lat spędziliśmy
razem jako małżeństwo. Czyż nie jest to powód do wdzięczności?
A co działo się u nas przez ostatnie 3 miesiące?

OBOZY RODZINNE W KOPANICY
Na obozach rodzinnych w Kopanicy braliśmy pod lupę małżeństwa z Biblii, zastanawiając się, jakich
lekcji możemy się od nich nauczyć. Organizacja obozu, gdzie trzeba przygotować ciekawe zajęcia
zarówno dla dzieci (od przedszkolaka po nastolatka) jak i dorosłych, jest wielkim
wyzwaniem. Tegoroczni organizatorzy poradzili sobie z tym zadaniem
na medal.
KONFERENCJE DLA RODZICÓW I MAŁŻEŃSTW
Łódź Konferencja w Łodzi była próbą odpowiedzi na dwa ważne
pytania: Co robić, by małżeństwo było silne? Jak rodzice mogą przygotować dzieci do wyjścia z domu w ten zły świat?
Cieszyn Małżeństwa z różnym stażem, a nawet narzeczeni zapełnili salę, by zgłębiać istotę „Potęgi
miłości” a podstawę „zgłębiań” stanowił 13 rozdział 1 listu do Koryntian.
Konin

Skoczów „Siła prawdy” – tak zatytułowaliśmy wykład, który uzmysłowił nam wszystkim, jak fundamentalna w małżeńskich relacjach jest prawda.
Konin Z rodzicami zastanawialiśmy się, jakim być
rodzicem dla przedszkolaka, by później nie przegrać
relacji z nastolatkiem. Z małżeństwami omawialiśmy "Intymność w małżeństwie", która jest czymś więcej niż bliskość fizyczna i rozgrywa się w wielu sferach życia.

Kraków Konferencja dla rodzin poświęcona była dwom tematom:
„Dyscyplina – przyjaciel rodzinnych relacji” i „Jak chronić dzieci przed
Kraków
presją otoczenia?”. A taki dostaliśmy mail po: Jak miło było Was
spotkać i posłuchać. Wiele ważnych rzeczy nam się przypomniało i
znowu podjęliśmy walkę o to, co Wieczne! Dziękujemy… Cała konferencja została zarejestrowana przez
naszego przyjaciela Zbyszka i jego żonę, którzy specjalnie w tym celu przyjechali do Krakowa. Za jakiś
czas materiał będzie dostępny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.
RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW
Zwykle dwa razy do roku bywamy w przedszkolu w Bielsku-Białej.
Jak zawsze świetna atmosfera i prawie wszyscy rodzice obecni na
wywiadówce!

SZKOLENIE DO KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO
Parę lat temu przygotowaliśmy autorski program do prowadzenia kursu przedmałżeńskiego. Teraz
nadszedł czas, by podzielić się z innymi. Pierwsze szkolenie zorganizowaliśmy w Ustroniu. Następne planujemy w marcu w Warszawie. Marzymy, by w każdym kościele prowadzone były regularne spotkania z
parami przygotowującymi się do ślubu.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Będziemy spotykać się z narzeczonymi przez 4 kolejne niedziele, zaczynając od 19 listopada.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Gliwice Prowadziliśmy je pod koniec sierpnia w
szkołach ETE dla nauczycieli szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum. To było dobre przygotowanie do
zbliżającego się roku szkolnego.
Tarnowskie Góry
Ostatni zjazd poświęcony był pracy z różnymi grupami wiekowymi. W ten sposób zakończyliśmy cykl
sześciu szkoleń modułowych „Poznaj i Nauczaj”. Podziwiamy szczególnie tych uczestników, którzy nie
tylko byli na wszystkich zajęciach, ale też odrobili wszystkie
zadania!
Tarnowskie G.
Czeski Cieszyn
Dwa razy w listopadzie będziemy prowadzić warsztaty dla
czeskich nauczycieli pokazujące, jak skutecznie nauczać dzieci
biblijnych prawd, wykorzystując dostępne podręczniki.

COMIESIĘCZNE WARSZTATY tzw. PRZYGOTOWANIA SZKÓŁKOWE
Opracowaliśmy nowy, pięcioletni program do nauczania w Szkółce Niedzielnej. Teraz czeka nas praca
nad poszczególnymi lekcjami i zebraniem wszystkiego w jedną całość. Cieszy nas zainteresowanie tym
programem poza granicami Polski.
SZKOLENIE „POZNAJ I NAUCZAJ” (PIN)
Stacjonarne szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi zaczynamy, jak co roku, w trzecią sobotę listopada. Nie ma już wolnych miejsc. Chętnych zapraszamy za rok! Mamy pewne marzenie i plany związane
z PIN, ale o tym napiszemy w następnych Wieściach.

Listy, zdjęcia, sms-y i maile, jakie dostajemy do biura pokazują, że warto pisać i wydawać materiały.
„Zielone opowieści”, wydane tuż przed wakacjami, zawitały w wielu miejscach. Spodobały się dzieciom i
nauczycielom. Obok zdjęcie z wakacyjnego klubu w Ostródzie.
Ostróda
W ciągu minionych 3 miesięcy mieliśmy prawdziwy wydawniczy
maraton. Podręczniki „Na drodze do Nieba” i „Wielki przywódca”
są tak chętnie kupowane, że musieliśmy zrobić kolejne
wznowienie. Mamy miłą niespodziankę dla tych, którzy wcześniej
zakupili „Na drodze do Nieba”. Poprawione i nieco zmienione karty
pracy w nowej szacie graficznej, dostępne są na naszej stronie
internetowej.

„Ludzie bez Biblii” – kolejne książka dla przedszkolaków z
serii Dzieciom o misji. Przedstawia 3 ludy, które nie mają Biblii w
swoim języku. W środku najmłodsi znajdą opowiadania, obrazki i
liczne łamigłówki. Świetny prezent na Święta!
„Małe Idźcie” – jesień 2017, a w nim dalszy ciąg historii życia
Erica Liddella i niespodzianka: ciekawa gra planszowa.
Pracujemy nad kolejnymi pozycjami. Pan Bóg podarował nam dwie wspaniałe kobiety: Alinkę i Natalię,
które pomagają nam tworzyć nowe materiały, a kwartalnik „Małe Idźcie” właściwie robią same.
A W BIURZE NOWA OSOBA – Alicja Cieślar (dawniej Kłapa).
Wszelkie podobieństwo z naszą córką nieprzypadkowe J

Pierwszy dzień szkoły

Kurs przedmałżeński
Skoczów (styczeń-luty)

Warsztaty dla nauczycieli
Łódź (luty)

Konferencje, wykłady dla małżeństw
Kraków (styczeń), Pszczyna (luty),
Bielsko-Biała (styczeń, kwiecień)

Rekolekcje dla rodzin
Ustroń-Polana (marzec)
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Dziękujemy. Módl się! Dziękuj za to, co
było, módl się o to, co przed nami.
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Czytałeś uważnie?
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A WNUKI ROSNĄ

Szkolenie instruktorów kursu przedmałżeńskiego
Warszawa (marzec)

A sam Pan pokoju niech wam da pokój
zawsze i wszędzie.
Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.
2 Tesaloniczan 3:16

Pozdrawiamy Cię serdecznie,
Zbyszek i Nela
i towarzyszenie nam w służbie!
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