„Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim”
(1 Piotra 4:8)

Od zeszłego roku nieco rzadziej piszemy Wieści, bo krótkie informacje o tym,
co się u nas dzieje, przekazujemy w newsach Było Jest Będzie, które wielu z was
dostaje. W tych Wieściach chcemy oddać Bogu chwałę za wszystko, czego mogliśmy doświadczyć, a szczególnie za miłość, doznaną od Braci i Sióstr w różnych
miejscach w Polsce…

MAŁŻEŃSTWA
Warsztaty w Warszawie
No i stało się – pierwsze warsztaty dla małżeństw za nami! W poprzednich Wieściach pisaliśmy, że
pracujemy nad tym projektem. Udało się skończyć na czas i prezentacje, i
skrypt. Liczba par na pierwszym spotkaniu do ostatniego momentu rosła.
To cieszy, że młodym zależy na jakości związku! Dla nas wyzwaniem była
nie ilość par, ale fakt, że jedną z nich była nasza córka z zięciem. Warsztaty potwierdziły, że tego rodzaju systematyczna praca nad małżeństwem
jest potrzebna. Kolejny cykl warsztatów planujemy, jak Pan da, w Pszczynie i Warszawie.

Konferencje, kolacje, spotkania

Konferencja w Lublinie
Sala w pięknym hotelu, pyszna kawa i przekąski, znakomity obiad i organizacja na medal! Do tego życzliwi uczestnicy, którzy przybyli z bliska i daleka. Czas mieliśmy wypełniony po brzegi, bo prócz sobotniej konferencji dla
małżeństw, prowadziliśmy w piątek prelekcję dla rodziców w przedszkolu
Strumyk, a niedzielę spędziliśmy w kościele, gdzie Zbyszek miał kazanie i
spotkanie z młodzieżą. Tak, Bóg w każdym miejscu ma Swoje dzieci, które
rozświetlają ciemność tego świata.
Kolacja w Chorzowie i romantyczny wieczór w Karvinie (Czechy)
W Chorzowie miłą atmosferę współtworzyły pary od młodych po seniorów. Cały wieczór sympatycznie okrasił duet Justyny i Łukasza, tym bardziej, że piosenki zgrabnie dobrali do naszego wykładu. W Czechach
spędziliśmy wieczór z małżeństwami, z których większość mówiła po
polsku. Mimo to nie obyło się bez zabawnych językowych potknięć.
Kolacja w Goleszowie – cykl „Silne małżeństwo”
Za nami już 5 spotkań. Najpierw kolacja i rozmowy, potem
wykład. Dodatkowa korzyść: spotkania są nagrywane i wiele osób może obejrzeć je potem na naszej stronie.
Popołudnie w Zebrzydowicach
Choć zbór nieduży to prężny. Na spotkaniu na temat komunikacji zjawiło się prawie 100% par. To ewenement!

NARZECZENI
Kurs przedmałżeński w Ustroniu
Przed nami jeszcze 1 spotkanie. Każdy Kurs jest dla nas
wyzwaniem. Nowe twarze, nowe sytuacje i problemy, z jakimi
się zderzają narzeczeni. I oni i my potrzebujemy Bożego pouczenia. Jedna para przyjeżdża aż z Krakowa. Dwie pary są
międzynarodowe (UA-PL i CZ-PL)

RODZICE
Konferencja we Lwówku Śląskim
Przeznaczona była dla rodziców i nauczycieli. Zbór, który nas
zaprosił, to szczególne miejsce, bo w jego długiej historii wielu
odwiedzających go, wyjeżdżało stamtąd z Chrystusem.

Rekolekcje
w Drogomyślu
Ciekawy pomysł na rekolekcje rodzinne zrodził się
w Drogomyślu. Trzy dni pod rząd gromadziły się
całe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Niezwykła okazja, by słuchać a potem wspólnie rozważać
zbawienne prawdy. Módl się, by to czym dzielił się
Zbyszek przyniosło owoc w życiu tych rodzin.

NAUCZYCIELE
„Poznaj i Nauczaj” w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi skupiło grupę zapalonych nauczycieli z kilku zborów. Różnica wieku uczestników to
około 50 lat! Było świetnie dzięki Magdzie, dynamicznej organizatorce.
A nas cieszy, że powiększyła się armia wyposażonych nauczycieli.

Co miesiąc w Drogomyślu
Na mapie tzw. Przygotowań Szkółkowych pojawiło się nowe miejsce. Oprócz Cieszyna, Wisły, Ustronia,
Skoczowa i Pszczyny, od stycznia spotykamy się z nauczycielami w Drogomyślu. Po trzech miesiącach
możemy powiedzieć krótko – super brygada!

PUBLIKACJE
Wykłady do obejrzenia
Są dwie nowości dla małżeństw: „Dobrze, że różni” i „Sztuka komunikacji”.

PIN na finiszu
Wideo ze szkolenia Poznaj I Nauczaj jest już gotowe. To była gigantyczna praca, wymagająca wielokrotnego
przejrzenia 24-ro godzinnego materiału. Teraz przygotowujemy do druku „Wskazówki”, by ułatwić korzystanie z kursu. W sprzedaży będzie przed wakacjami.

Małe Idźcie
Jestem wdzięczna za Alinkę i Natalię, które w całości przygotowują „Małe Idźcie”. W tym roku
przedstawiamy w kolejnych numerach fascynującego bohatera, jakim
był na dalekiej północy lekarz - misjonarz, Wilfred Grenfell, postać
zupełnie nieznana polskim dzieciom.

Z RODZINNEGO ALBUMU
Wnuki dostarczają nam wiele radości. Czekamy niecierpliwie na każdy
ich przyjazd do nas, chętnie jeździmy do
nich. Dziadzio częściej jest do rozrywki fizycznej, babcia do intelektualnej. Naszą radością
jest ich zainteresowanie Bogiem.

CO PRZED NAMI?
Mamy zaproszenia, by prowadzić zajęcia na różnych spotkaniach, konferencjach
i obozach.
Konferencje, spotkania dla małżeństw
Brenna 20 kwietnia
Goleszów 5 październik

Weekend dla małżeństw
OutBack Polska – Kiczyce 7-9 czerwca
Wolontariat

Konferencje dla rodzin
Radomsko 26-28 kwietnia
Żary 17-19 maja
Terespol 31 maja – 3 czerwca
Pińczów 7-8 września
Terespol 20-23 września
Konin 27-29 września
Szczecin 25-27 październik

Tydzień Ewangelizacyjny
Dzięgielów – 1-8 lipca
Seminaria dla małżeństw

Konferencje i warsztaty dla nauczycieli
Warszawa, 22-24 sierpnia
Olsztyn 11-13 października

Będziemy pracować też nad nowymi
materiałami:
- cyklem lekcji na trzeci rok nauczania w
Szkółkach Niedzielnych
- kolejną pozycją dla młodszych dzieci:
„Biblia dla Balangao”
- lekcjami dla nastolatków

Obozy
dla dzieci Smilowice (Czechy) 7-13 lipca
dla rodzin w Kopanicy 20-27 lipca

Dziękujemy Ci za towarzyszenie nam w służbie
przez minione miesiące. Cenimy sobie twoje
zaangażowanie. Spotkamy się ponownie
jesienią, by w świadectwach oddać Bogu chwałę
Pozdrawiamy serdecznie!

Zostań z Bogiem! Twoi,
Zbyszek i Nela
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