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WIEŚCI OD ZBYSZKA I NELI

Ostatni raz pisaliśmy do Ciebie, gdy wiosna nieśmiało zaglądała do naszych okien.
Co od tamtego czasu działo się u nas? Zapraszamy do lektury! Wierzymy, że pobudzi Cię
do oddania chwały Bogu.
Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki. (Ps 111:3)
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KONFERENCJE
Palowice – poświęcona była tematowi: „Boże Słowo, jako fundament chrześcijańskiej rodziny”.
Mówiliśmy o konsekwencjach niszczenia tego fundamentu we współczesnym
świecie i w Kościele oraz o tym, jak dbać o ten fundament.
Kiczyce, Ośrodek H2O – Przyjechaliśmy we dwójkę, wracamy w trójkę.
Zaprosiliśmy Boga do naszej relacji – usłyszeliśmy z ust jednej uczestniczki
czerwcowego Outbacku. Możesz modlić się, by Bóg dalej prowadził tych, którzy
podjęli wyzwanie naprawy rodzinnych relacji.

SZKOLENIA

WARSZATY

Szkolenie PIN (Poznaj i Nauczaj)
Terespol – w tym miejscu zawsze otoczeni jesteśmy niezwykłą
serdecznością. Najbardziej zapadła nam w pamięć rozradowana
twarz Ukrainki, szczęśliwej, że może przygotowywać się do pracy
z dziećmi. Uciekając przed wojną zostawiła cały dorobek życia. W
Polsce znalazła schronienie i choć jej przyszłość jest niepewna,
chce służyć Bogu tam, gdzie jest i robić to jak najlepiej.
Warsztaty dla katechetów
Wilno – Zjechało na nie 120 nauczycieli i katechetów z całej Litwy. W grupie litewskiej - świetny tłumacz,
w grupie polskiej wzruszające rozmowy. Nauczyciele - wdzięczni za każdy pomysł czy radę. Wspaniała
okazja, by jasno przedstawić Ewangelię i zachęcić,
do kreatywnego przekazywania biblijnych prawd
na zajęciach z dziećmi.

KONFERENCJE
Nysa – tu kontynuowaliśmy wcześniej rozpoczęte nauczanie. Jak
wszędzie, są pary przeżywające różne problemy. Modlimy się o Bożą
ingerencję i uleczenie. Do grona uczestników niechcący dołączyła para
turystów, zwiedzająca kościół…
Oleśnica – tu byliśmy pierwszy raz. Ucieszyliśmy się widząc aktywność i szczere zaangażowanie członków
zboru w przebieg konferencji i w życie zboru. Jak Bóg, pozwoli znowu pojedziemy tam w 2018 roku.

MATERIAŁY
W użyciu
Bardzo lubimy Wasze pomysły i czerpiemy z nich pełnymi
garściami, żeby uczyć dzieci Słowa. W weekend majowy byliśmy
nad morzem i organizowaliśmy tam zajęcia biblijne korzystając
z waszych materiałów. Pokazywaliśmy je rodzicom by zachęcać
ich do uczenia dzieci Bożego Słowa.
Szkółka Niedzielna Wisła Jarzębata – efekt zajęć na lekcji z życia
Nowości
Nowy cykl lekcji
Daniela „Sen Nebukadnesara”
Laura, Maciek i stary ogrodnik przeżywają ciekawe przygody w urokliMałe Idźcie wydrukowane wiosną, a w nim ostatnia
wym świecie roślin. Fascynujące są
część historii życia Isobel Kuhn, lekcja o wybieraniu Boteż historie na kartach Biblii związażych ścieżek, a także ciekawostki o Romach Bergitka.
ne z drzewami, krzewaA w wakacyjnym Małym Idźcie pierwszy odcinek opomi i kwiatami. W „Zielowiadania o wspaniałym sportowcu, najlepszym sprinnych opowieściach” odterze Szkocji. Eric Liddell złoty medalista Igrzysk
krywamy ciekawe, stale
Olimpijskich w Paryżu, mimo świetnie zapowiadającej
aktualne lekcje związasię kariery sportowej i międzynarodowej sławy, został
ne z roślinami.
misjonarzem w Chinach.
W opracowaniu
Pracujemy nad nową szatą graficzną kolejnego wydania programu „Na drodze do nieba”.
Będzie niespodzianka dla tych, którzy zakupili poprzednią wersję.
Wznawiamy też skrypt szkoleniowy dla nauczycieli ze zmianami w grafice i w treści.
Natalia i Alinka, nasze dzielne współpracowniczki, przygotowują do druku kolejną książkę z cyklu Dzieciom o misji – Ludzie bez Biblii. Druk przewidujemy jesienią.

PRZED NAMI
Lipiec
Obozy rodzinne, Kopanica
Warsztaty dla nauczycieli, Gliwice
Sierpień

Wrzesień

Szkolenie dla instruktorów Kursu
Przedmałżeńskiego, Ustroń
Warsztaty dla nauczycieli, Tarnowskie Góry
Weekend Outback Polska, Kiczyce

Konferencja dla małżeństw, Cieszyn
Październik
Konferencja dla rodzin, Łódź i Konin

Uwaga!

Jest jeszcze kilka miejsc na najbliższe szkolenie PIN. Zjazdy 18, 25 listopada
i 2,9 grudnia br. w Skoczowie.

Będziemy Ci bardzo wdzięczni za modlitewne wsparcie dla naszych wakacyjnych i powakacyjnych
działań, aby Bóg był z nami i zechciał użyć nas dla swojej chwały.
Zbyszek i Nela Kłapa
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