Drogi

Modlicielu!
…Wielbi dusza moja Pana i rozradował się
duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. (Łk 1,46–47)

W tym szczególnym świątecznym okresie, życzymy
WIĘCEJ CZASU na rozmyślanie o Zbawicielu,
WIĘCEJ CZASU na rodzinne kolędowanie i modlitwę,
WIĘCEJ CZASU na bycie z Bogiem i ze sobą nawzajem.
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dyby okna biura MED-u wychodziły na południowy zachód, można by przez nie zobaczyć dzisiaj śnieg. Wciąż jeszcze
leży na północnym stoku Czantorii… Niewiele go, nieśmiały jest, ale trudno uciec przed refleksją na temat zbliżającej
się zimy i końca roku.
Warto w tym okresie znaleźć trochę czasu na naszą Pocztę. Nie tylko na czytanie, ale też i na dziękczynienie, na wdzięczność.
Na wdzięczność za pomysłowość pracowników i za chęci wolontariuszy, na wdzięczność za wstawiennictwo modlicieli i hojność ofiarodawców, na wdzięczność za otwarte serca, które w tym roku Bóg postawił na naszej drodze. Przede
wszystkim jednak na wdzięczność za Jego błogosławieństwo, którego znów udzielił bez miary.
Co przyniesie kolejny rok? Możemy planować, możemy się troszczyć, możemy zabiegać… Jedno się nie zmieni: dzieci
i nastolatki będą potrzebowały Dobrej Nowiny, a jeśli ją już przyjęły – pomocy w duchowym wzroście, co oznacza, że
pracownicy, wolontariusze, modliciele, ofiarodawcy nadal są niezbędni. Liczymy na Waszą pomoc!
Pisaliśmy poprzednio m.in. o potrzebie zaangażowania się w pracę nad projektami graficznymi, dziś możemy już powiedzieć, że kilka osób zaoferowało swoją pomoc, a niektóre zdążyły nawet wykonać pierwsze projekty. Bardzo dziękujemy!
Tym razem przedstawiamy w Poczcie kolejną potrzebę i wierzymy, że Bóg nie zawiedzie.
Jolanta Chwastek

Mali o Wielkim śpiewają

Cieszymy się, że płyta dociera do kolejnych odbiorców. Na jednej z chrześcijańskich konferencji ojciec rodziny zamówił kilka egzemplarzy, aby dać
je w prezencie innym, bo docenił jej wartość słuchając piosenek i śpiewając je razem ze swoimi dziećmi. Inna osoba otrzymała płytę w prezencie i postanowiła zamówić kilkanaście dodatkowych egzemplarzy dla
dzieci ze swojego zboru. Niektóre dzieci z chórku uczestniczącego w nagraniach zapisały się do szkoły muzycznej i przed komisją rekrutacyjną
śpiewały piosenki z płyty!
Pewna dziewczynka w prezencie dla swojego brata, który był
w szpitalu, postanowiła zaśpiewać i przesłać nagranie piosenki
Dzień dobry znajdującej się na płycie. Ktoś inny postanowił użyć
tej piosenki jako budzika w swoim telefonie. Jeden z chrześcijańskich kanałów radiowych wyemitował wywiad z pomysłodawczyniami nagrania płyty. Cieszymy się, że utwory z tej płyty znajdują się już w repertuarach dziecięcych chórków w niektórych
kościołach!
Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłeś się w płytę, możesz ją nabyć zamawiając osobiście, telefonicznie lub mailowo w biurze MED.
				

Elżbieta Płosa
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Konferencje regionalne

Już za rok kolejne tematy i kolejne miasta. Może odwiedzimy właśnie Twoje miasto? Możesz nas zaprosić. A my
tymczasem zapraszamy na naszą stronę internetową
www.med.org.pl, aby zobaczyć fotorelację z tegorocznych
konferencji. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach, a Bogu za opiekę i błogosławieństwo.
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

O szkoleniach MED
Konferencje regionalne MED-u stały się już w pewnym
sensie tradycją. Co roku jesienią odwiedzamy różne miasta naszego kraju z programem, który ma na celu prezentację ciekawych możliwości służby wśród dzieci i młodzieży.
W tym roku byliśmy w Białymstoku, Szczecinie i Lublinie.
Cieszymy się, że konferencje napotkały oczekiwania i potrzeby uczestników. Dla nas były okazją do spotkania się
z osobami, które są lub były naszymi wolontariuszami, czy
też ukończyły szkolenia MED-u. Cieszymy się także z nowych kontaktów, które mogliśmy nawiązać.

Szkolenia modułowe (SM)
To nowa oferta szkoleniowa MED-u, która służy poszerzaniu kompetencji, dostarcza nauczycielom nowych narzędzi
do pracy z dziećmi oraz wzmacnia ich motywację do służby.
W okresie jesiennym prowadziliśmy SM-y w kilku miejscach: we wrześniu byliśmy w Żyrardowie, a w listopadzie
odbyły się szkolenia w Dzięgielowie, Mińsku Mazowieckim
i Bielsku-Białej.

Uczestnicy docenili dobre przygotowanie prowadzących,
profesjonalizm i miłą atmosferę. W ankietach napisali: Temat „Teoria kontra praktyka” pomógł mi bardziej zrozumieć,
jak ważne jest to, by dzieci wiedziały, jak w praktyce stosować prawdy biblijne; Wiem teraz, jak zabrać się za opracowanie i przygotowanie lekcji biblijnych, na czym powinnam się
skupić; zrozumiałam też, jak ważne jest, by to, co robię było
adekwatne do potrzeb grupy; Cieszę się, że było dużo praktycznych rzeczy, a nie sama teoria; Prowadzę zajęcia w grupie
4–6 lat i bardzo podobały mi się pomysły kierowane do najmłodszych dzieci – wszystkie zachęciły mnie do większego zaangażowania w swoją służbę oraz pokazały mi, jak mogę swoje
dzieci zachęcić do czytania Biblii.
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Letnia Szkoła Biblijna (LSB)
Chociaż nazwa sugeruje letnie miesiące, jednak szkolenia
odbywają się w ciągu całego roku w zależności od potrzeb
i zaproszeń. W listopadzie rozpoczęła się Letnia Szkoła Biblijna w Katowicach. Zaś w styczniu i w lutym planujemy
przeprowadzić LSB w Ustroniu. Podczas trzech weekendów uczestnicy będą m.in. uczyć się, jak samodzielnie przygotować lekcję biblijną, jak nauczać dzieci prawd biblijnych
poprzez naukę wersetów czy pieśni.

KOSS-y w biurze MED i w terenie
Kontynuujemy również Krótkie Ogólnodostępne Sobotnie
Szkolenia (KOSS) w ostatnią sobotę miesiąca w biurze MED
– każdorazowo na inny temat. W październiku ze względu
na dużą liczbę zainteresowanych odbyły się aż dwie sesje
na temat lapbookingu. Mimo to, wciąż są chętni, aby wziąć
udział w warsztatach. Mamy nadzieję, że na wiosnę będziemy mogli powtórzyć październikowy temat. W listopadzie
odbyło się kolejne spotkanie, a w grudniu wyjątkowo zaplanowaliśmy KOSS w Bielsku-Białej.

Pragniemy kontynuować KOSS-y. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas tematy wyjdą naprzeciw potrzebom rodziców i nauczycieli.
Osoby zainteresowane naszą ofertą szkoleniową SERDECZNIE ZAPRASZAMY na stronę www.med.org.pl do
zakładki Szkolenia i konferencje, gdzie można zapoznać się
z programem LSB, tematyką SM-ów i celami KOSS-a.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń zawsze podawane są na stronie internetowej, a także rozsyłane drogą
elektroniczną. Można również skontaktować się z nami pod
nr tel. 33 854 25 97 lub mailowo: med@med.org.pl
Elżbieta Płosa i Lidia Króliczek

Kluby biblijne

Rekolekcje 2017
Wiosną planujemy usługiwać dzieciom podczas trzydniowych ewangelizacji poprzedzających Wielkanoc. Chcemy
robić to najlepiej jak potrafimy, dlatego przygotowaliśmy
już program pod hasłem „Tylko On”, przedstawiający postać
Pana Jezusa w trzech odsłonach. Oczekujemy, że owocem
spotkań będzie pogłębianie więzi z Bogiem lub rozpoczęcie
relacji z Nim, dlatego z ogromną radością chcemy uczestniczyć w tych wydarzeniach. Pragniemy służyć i pomóc tym,
co przygotowaliśmy, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę. Otrzymaliśmy już zaproszenia do trzech miejsc.
Joanna Pilch-Lewicka

Obozy

Tak też nie jest wolą waszego Ojca w niebie, aby zginął
jeden z tych małych. (Mt 18,14)
Od października rozpoczęły się zajęcia dla dzieci, nastolatków lub młodzieży w kilku klubach biblijnych prowadzonych lub organizowanych przez pracowników MED.
Dziękujemy Bogu za wolontariuszy, którzy pomagają
w prowadzeniu zajęć. A Tobie, drogi modlicielu, rzucamy
wyzwanie w postaci pytania: Czy chcesz pomóc w realizacji Bożej woli? Czy chcesz, aby dzieci w Twoim sąsiedztwie
usłyszały Dobrą Nowinę o Panu Jezusie i zostały zbawione? Misjonarz Wiliam Carey powiedział: „Spodziewaj się
wielkich rzeczy od Boga; podejmuj się wielkich rzeczy dla
Boga”. Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz pomóc? Możesz zaangażować się w tworzenie i prowadzenie klubów
biblijnych. Jest wiele sposobów wspierania tego przedsięwzięcia – modlitwa, wsparcie finansowe, udostępnianie
pomieszczenia, szukanie współpracowników. Można także
osobiście założyć i poprowadzić taki klub. Możliwości jest
wiele. Którą Ty wybierzesz, aby Dobra Nowina dotarła do
tych najmniejszych?
Joanna Pilch-Lewicka

Planujemy już przyszłoroczne obozy dla dzieci i nastolatków. Pragniemy nadal usługiwać młodemu pokoleniu właśnie w ten sposób, gdyż możemy oglądać szczególne Boże
działanie na każdym z obozów. Nawet podczas jednego
tygodnia każdy wierzący człowiek może mieć ogromny
wpływ na życie dzieci. Mama jednej z nastoletnich uczestniczek obozu napisała w mailu:
Dla Małgosi był to najlepszy wyjazd wakacyjny, w jakim uczestniczyła. (…) Obóz umocnił jej wiarę w siebie i w wartości, które
wynosi z domu, dał jej tyle radości i siły na czas szkoły, że teraz,
już po upływie 3 miesięcy śmiem twierdzić, że stała się silniejsza i odważniejsza.
Dzieci w Polsce nadal potrzebują Twojego zaangażowania!
Możesz przyjechać na obóz jako wolontariusz. Nabór rozpoczynamy już wkrótce! Możesz się modlić o dzieci, możesz
informować znajomych o potrzebach związanych ze służbą
dzieciom. Możesz również zachęcić kogoś do przyjazdu na
obóz, by opiekował się dziećmi, możesz zachęcić swój zbór
do modlitwy, wreszcie możesz użyć swoich finansów, by
usłużyć. Każda nawet najmniejsza wpłata jest cenna. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za wszelką dotychczasową
pomoc. Chcemy jednak, abyś wiedział, że bardzo potrzebne
jest całoroczne wsparcie dla służby obozowej.
Elżbieta Płosa
PS. W styczniu na naszej stronie internetowej pojawią się
terminy obozów zaplanowanych na 2017 rok.
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Dawanie wzbogaca

Grudzień to dla zarządu MED czas niepewności, z jakim wynikiem finansowym zamkniemy kolejny rok działalności. Na razie wszystko wskazuje na to, że ze stratą. Choć to, jak to
bywa u Pana Boga, może się zmienić!
Służba MED pociąga za sobą koszty. Każda aktywność to wydatki: nowe ksero, bo stare
dożyło swoich dni – wydatek. Konferencje regionalne, by zachęcać innych do służby! – wydatek. Nowe wydawnictwo – wydatek…
Proszenie o pieniądze jest niezbędne, ale krępujące. Staje się prostsze, kiedy uświadamiam sobie, że w dawaniu nie jest oczywiste, kto zyskuje, a kto traci. W Piśmie czytamy:

Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się
tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia,
sam będzie pokrzepiony (Prz 11, 24–25).

Jeśli przed obdarowaniem MED-u powstrzymuje Cię myśl, że Twój dar jest „zbyt skromny”,
to wiedz, że budżet MED-u składa się z takich właśnie hojnych, dobroczynnych, pokrzepiających mikro prezentów, „wdowich groszy” wrzucanych do skarbonki.
Olgierd Konieczny

Zapraszamy na LSB
Letnia Szkoła Biblijna to oferta dla osób zainteresowanych służbą wśród dzieci.
Szkolenie wyposaża i inspiruje do służby oraz wzbogaca warsztat pracy pracownika wśród
dzieci. Odbywa się w czasie trzech weekendowych zjazdów.
Miejsce:
Termin:

biuro Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED, Ustroń, ul. Partyzantów 1

7–8 stycznia 2017 (I zjazd)
		21–22 stycznia 2017 (II zjazd)
		11–12 lutego 2017 (III zjazd)
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy będzie można znaleźć na stronie

www.med.org.pl w aktualnościach oraz w zakładce Letnia Szkoła Biblijna. Zapraszamy!

Jeśli otrzymujesz Pocztę z MED-u w formie papierowej, a korzystasz z Internetu, zapraszamy do zamówienia
jej w formie elektronicznej. Wystarczy przesłać do nas na adres med@med.org.pl swój adres e-mail.

Nasza służba jest możliwa dzięki wsparciu osób takich jak Ty.
Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, możesz go wpłacić na potrzeby ogólne
lub na projekt „wynagrodzenia”, wybierając konkretnego pracownika i wpisując jego inicjały.
Może to być wpłata jednorazowa lub regularna. Każdy, nawet najmniejszy dar jest dla nas cenny!
Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś). DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY DAR!
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33,
43-450 Ustroń, tel: 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl; www.med.org.pl
Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120
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Jesteśmy na Facebooku.

Zapraszamy

