„A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny
sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach.” Dz. 13:42
Coś podobnego spotykało nas ostatnio kilkakrotnie. Bóg w swojej łasce sprawiał, że to, czym
dzieliliśmy się z odbiorcami naszych wykładów czy warsztatów było dla wielu z nich przydatne.
Podobnie jak w Antiochii rodacy prosili Pawła, by znowu przyszedł, my też mamy ponowne zaproszenia.
Potrzeby są wielkie, ale najwspanialsze jest widzieć zainteresowanie ludzi Słowem Bożym!

MAŁŻEŃSTWA RODZICE
Obóz dla rodzin
Gorący temat: serce rodzica - serce dziecka. Gorące powietrze, schładzane częstymi deszczami.
Gorące emocje uczestników, bez względu na wiek, a do tego wszystkiego cały tydzień z dwójką naszych
wnuków. Oto krótki opis obozu rodzinnego w Kopanicy, na którym służyliśmy
rodzicom w lipcu.
Konferencje, rodzinne weekendy, warsztaty
Świnoujście
Pociąg z dwoma przesiadkami, prom
i autobus zaprowadziły nas we wrześniu na drugi koniec Polski, ponad 800 km od Ustronia. Najdłuższa
trasa tej jesieni. Nowe miejsce, nieznani ludzie i to samo doświadczenie: wspaniała społeczność z Bożymi dziećmi! Na warsztatach z
rodzicami zastanawialiśmy się „Czego naprawdę potrzebują nasze
dzieci”, a z małżeństwami pracowaliśmy nad „Silnym małżeństwem”.
Skoczów
Łatwiej czy trudniej jest dziecku w rodzinie chrześcijańskiej? To
rozważaliśmy na konferencji zatytułowanej „Dwie strony medalu”.
Lanckorona
Z grupą młodych rodziców i
dużym stadkiem ich pociech,
zastanawialiśmy się, jak
kształtować w dzieciach
charakter podobający się Bogu, a przyjazny ludziom. Ujęła nas
determinacja tych młodych ludzi w szukaniu Bożej mądrości, by
dobrze wychować dzieci.
Stalowa Wola
Po wiosennej wizycie przyszła kolej na jesienną kontynuację spotkań
z małżeństwami. Miłą niespodziankę sprawiły nam dzieci, wręczając
nam piękne serca, wyrażające wdzięczność uczestników.
Inowrocław
Pakiety-niespodzianki dla każdego uczestnika, piękna dekoracja,
smaczne jedzenie, zadbanie o każdy szczegół – organizatorzy konferencji włożyli wiele serca w całe
wydarzenie. Nakarmieni ich miłością wracaliśmy do domu mając do pokonania tym razem tylko 450 km.
Kolacje, spotkania
Goleszów, Brenna, Szczytno, Olsztyn, Gliwice, Ustroń - blisko i daleko od domu
prowadziliśmy wykłady dla małżeństw. Tematyka najczęściej obracała się wokół
kwestii komunikowania, rozwiązywania konfliktów i budowania dobrych relacji.
Kurs przedmałżeński
Trwa kurs w Wiśle Malince. Kolejny planujemy w Ustroniu na marzec i kwiecień.

NAUCZYCIELE
Konferencja w Warszawie
Uczestniczyliśmy w niej pod
koniec sierpnia. Temat inspirujący:
„Kościół dla dzieci, dzieci dla kościoła”.
My przedstawialiśmy temat „Chrześcijańska rodzina w służbie”, a przy okazji
sami skorzystaliśmy z ciekawych
warsztatów i wykładów.
Warsztaty w Szczytnie
Na początek roku szkolnego. Temat: „Nauczanie przynoszące efekt”. Wykłady, rozmowy, zakupy
materiałów. Zachęcający list przyszedł tydzień później:
Dziękuję za podręczniki do zajęć biblijnych. Spotkania z
dziećmi nabrały nowego wymiaru. Lubię je czytać i zawsze
jestem czymś zainspirowana. To najlepsze podręczniki,
jakie widziałam. Treści przyciągają uwagę dzieci, a każda
lekcja jest mocno ugruntowana na Słowie. To wspaniały
mix. Wierzę, że przyniesie owoce w naszej grupie.
My też i dziękujemy Bogu za inspirację i pomoc w
opracowywaniu lekcji.
Warsztaty w Pszczynie
Szóstka za organizację! Liczne grono nauczycieli z Diecezji katowickiej, wspaniała wspólnota, bo wspólne
dzieło i list po: Dziękuję za spotkanie i dobre słowo.
To bardzo motywuje i daje przysłowiowego „kopa”.
Wprawdzie zarwałam nockę w przygotowaniu lekcji
na szkółkę, ale do kolejnej zajrzę, jak radziliście,
wcześniej.
„Poznaj i Nauczaj” w Brennej i Ustroniu
Duża ilość chętnych zmusiła nas do zorganizowania dwóch szkoleń PIN. Dobrze i źle: dobrze, że ludzie chcą
się szkolić, źle, bo dni w kalendarzu nie przybyło. Dalej jest 365 i usilnie szukamy czasu na krótki odpoczynek. Szkolenie w Ustroniu kończymy w grudniu, a w Brennej w styczniu.

PUBLIKACJE
Nowy podręcznik
Długo oczekiwany, wreszcie gotowy cykl spotkań dla nastolatków, na których
szukamy odpowiedzi na zadane przez Boga. Do podręcznika dołączyliśmy nośnik USB z
prezentacjami Power Point. Niespodzianką są inspirujące filmiki, które do każdej lekcji
nagrali dwaj młodzi, kreatywni ludzie.
Dzieciom o misji
Wydaliśmy czwartą książkę z serii Dzieciom o misji. Dzieci poznają ludzi, którzy ciągle
czekają na to, by Bóg przemówił do nich w ich języku. W środku oprócz
opowiadań, łamigłówek, ciekawostek i obrazków, najmłodsi znajdą
zakładki zachęcające całą rodzinę do modlitwy.
Małe Idźcie
W jesiennym Małym Idźcie dzieci, poznając syberyjskie przygody Agnieszki i Michała
Domagałów, są zachęcone do modlitwy, która czyni cuda.
Wykłady do obejrzenia
Na naszej stronie internetowej pojawiły się kolejne wykłady: Jak grają nasze serca i PZU na problemy.

Z RODZINNEGO ALBUMU
Noemi, drugoklasistka, została wybrana do prestiżowego
programu „Talent Eye”, skierowanego do dzieci sportowo
utalentowanych. Z zapałem uczestniczy w zajęciach. Najbardziej
pociąga ją lekkoatletyka. Samuel, pięciolatek, kocha piłkę nożną,
a Oliwia towarzyszy starszemu rodzeństwu, we wszystkim ich
naśladując.

CO PRZED NAMI?
Warsztaty w Lwówku Śląskim
25-27 stycznia spotkamy się tam
z nauczycielami i rodzicami
PIN w Warszawie
Szkolenie przygotowujące do pracy z
dziećmi planujemy w styczniu, lutym
i marcu.
Plany wydawnicze
Planujemy wydać kolejny podręcznik dla
nastolatków. Roboczy tytuł „Rowerzyści”
- będzie o sporcie i chrześcijaństwie.
Szykuje się też niespodzianka.
Módl się o tych, którzy nad nią pracują.

Warsztaty dla małżeństw
Dopinamy nowy projekt 16 godzinnych
warsztatów małżeńskich. Jesteśmy na etapie
pisania skryptu i uzgadniania szczegółów.
Pierwsze warsztaty planujmy w Warszawie.
Wykłady dla małżeństw
Goleszów, 2 luty i 16 marca - kolejne spotkania
z cyklu „Silne małżeństwo”.
Karwina (Czechy), 16 lutego - podczas romantycznej kolacji.
Zebrzydowice, 6 kwietnia

Dziękujemy Ci za towarzyszenie nam w misyjnej
wędrówce. Cenimy sobie każdą modlitwę.
Spotkamy się ponownie wiosną, by opowiedzieć
o Bożych dziełach.
Pozdrawiamy serdecznie!

Pozostaje nam, u progu zbliżającego się roku
2019 i pamiątki pierwszego przyjścia
Zbawiciela, życzyć Ci dobrych podsumowań
kończącego się roku i planów na następny.
A we wszystkim niechaj Boża obecność i Jego
łaska będzie z tobą.

Tomek, mąż Ali, niestety nie załapał się na to
zdjęcie, czerwiec 2018

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę
waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.”
(Filipian 4:19)
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