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Dlaczego stoicie?!
Naoczni świadkowie wniebowstąpienia Pana Jezusa stali i patrzyli 

w niebo, gdy On został wzięty w górę. Parę chwil wcześniej usłyszeli Jego 
słowa o tym, że będą Mu „świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż 
po krańce ziemi”. Trudno byłoby zrealizować to zadanie „stojąc i patrząc 
w niebo”. Pewnie dlatego „mężowie w białych szatach” zostali do nich po-
słani, by przypomnieć im o tym, co mają robić. 

A jak jest z nami? Czy nie trzeba i nam przypomnieć o obietnicy i po-
leceniu, jakie Pan Jezus dał wierzącym: „Weźmiecie moc Ducha Święte-
go... i będziecie mi świadkami...” oraz „Idąc na cały świat głoście ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu”? 

Dzięki temu, że uczniowie byli posłuszni i poszli, a po nich to samo zro-
bili naśladowcy Pana Jezusa w kolejnych pokoleniach, ewangelia dotarła 
do naszego kraju. Dzisiaj ta odpowiedzialność spoczywa na nas, jeśli uwa-
żamy się za naśladowców Pana Jezusa. A zatem „nie stójmy”, lecz „idźmy”... 
razem!

W tym wydaniu „Poczty z MED-u” piszemy o miejscach i osobach, do 
których udaliśmy się w minionych miesiącach, aby wraz z wieloma wo-
lontariuszami głosić im ewangelię, oraz aby zachęcać i przygotowywać 
do wykonywania tego zadania innych. Piszemy także o naszych planach 
na najbliższe miesiące. Piszemy o miejscach i ludziach, do których udamy 
się, jeśli Pan Bóg pozwoli. Wymaga to jeszcze wielu przygotowań, pomo-
cy i zaangażowania się wolontariuszy, a także modlitw braci i sióstr, oraz 
środków fi nansowych, aby zadania te zostały wykonane jak najlepiej. 

Każdego dnia potrzebujemy w tej służbie Bożego kierownictwa i mo-
cy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego zaopatrzenia oraz pomocy wielu 
osób. Potrzebujemy Twoich modlitw. 

Bardzo sobie cenimy i ogromnie dziękujemy za Twoje partnerstwo oraz 
wszelkie wsparcie. 

Danuta Abramovich

Nowości wydawnicze MED
Ponieważ zbliża się lato, pracujemy intensywnie nad wydaniem nowego programu, który 

można będzie wykorzystać podczas obozów czy innych wakacyjnych spotkań dla dzieci. Tym ra-
zem proponujemy cykl ośmiu lekcji, które powstały w oparciu o historie ze Starego Testamentu, 
w większości opowiadające o długiej i wypełnionej niezwykłymi wydarzeniami podróży starożyt-
nego ludu Izraela z Egiptu do Kanaanu, chociaż nie brak w nich również odniesień do nowotesta-
mentowej nauki Pisma Świętego. 

Niezwykła wędrówka powinna ukazać się w czerwcu, prosimy zatem śledzić informacje na na-
szej stronie internetowej. 

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego planujemy także wydanie w formie elektronicznej 
materiałów do pracy z przedszkolakami, zatytułowanych Mali ludzie – wielki Bóg. 

Danuta Pustówka

Ewangelizacje w szkołach 
i nie tylko

Podczas ewangelizacji, odbywających się w ramach rekolekcji po-
przedzających Wielkanoc, trzy zespoły misyjne złożone z 7 pracowników 
MED i 15 wolontariuszy poprowadziły 37 spotkań w 9 różnych miejscach. 
W spotkaniach uczestniczyło około 690 uczniów w wieku szkolnym i po-
nad 100 gimnazjalistów. W związku z tym, że prowadziliśmy zajęcia niekie-
dy równocześnie w dwóch różnych grupach wiekowych, potrzebowaliśmy 
więcej osób do pomocy. Kiedy patrzę wstecz, widzę wielki wysiłek, ale 
również ogromną radość tych, którzy wzięli w tym udział.

Mieliśmy okazję nie tylko siać, ale także zebrać owoce. Z tego co wie-
my (bo odbyły się rozmowy duszpasterskie), dwoje dzieci się nawróciło. 
Jestem ogromnie Bogu wdzięczna za ten czas, za wszystkie osoby, które 
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angażowały się w rekolekcje oraz za wszystkich, którzy wspie-
rali nas swoimi modlitwami. 

Joanna Pilch-Lewicka

On zna każde dziecko
„Pan Jezus wszystkie dzieci zna, każde dziecko kocha On!” 

— to jedna z pieśni, która rozbrzmiewała podczas tegorocznych 
rekolekcji wielkanocnych w Dębowcu, Dzięgielowie, Ustroniu 
Polanie, Brennej i Górkach Wielkich, na których mogłam usłu-
żyć m.in. prowadzeniem dzieci w śpiewie. W czasie tych spot-
kań wiele dzieci mogło usłyszeć ewangelię w przystępny spo-
sób, dowiedzieć się, że Pan Jezus też kiedyś był takim dzieckiem 
czy nastolatkiem, jak oni, ale był też zwycięzcą w każdej trudnej 
sytuacji i może im pomóc.

Niektóre dzieci — jak na przykład sześcioletni Pawełek — po-
prosiły o pomoc w modlitwie. Pawełek poprosił Pana Jezusa, by 
pomógł mu być grzeczniejszym, a jedna z dziewczynek powie-
działa: „Proszę pani, a ja się wczoraj pomodliłam, żeby Pan Jezus 
przebaczył mi grzechy”.

Wiem, że usługiwanie na tych spotkaniach było tym, co 
najlepszego mogłam robić i wierzę, że Boże Słowo będzie da-
lej działało w tych młodych sercach. Jestem Bogu ogromnie 
wdzięczna za możliwość pracy z dziećmi. Dziękuję również za 
zgrany zespół, z którym mogłam służyć oraz za Jego siły, kiedy 
po kolejnych spotkaniach, moje były już wyczerpane. Dziękuję 
też wszystkim, którzy się za nas modlili — było warto! Ja oso-
biście odczuwałam Bożą ochronę, Jego pokój, pomoc i wielką 
radość. Niech ta sama, Boża radość, udzieli się i Wam, którzy 
w jakikolwiek sposób byliście z nami! 

Elżbieta Fryda

Powrót po latach…
Tak można nazwać mój udział w tegorocznych rekolek-

cjach prowadzonych przez MED. Nie był to powrót do pracy 
z dziećmi, ale do współpracy z osobami, które kiedyś poznałam 
i przez lata nosiłam w sercu i modlitwach. Miałam przyjemność 
przekonać się, jak bardzo są wierne i jak wspaniale wykonują 
zadanie, do którego kiedyś Bóg je powołał. 

Może zastanawiasz się, co zrobić z czasem, którego nagle 
masz troszeczkę więcej? Może dopiero poznajesz stowarzysze-
nie MED lub zaczynasz pracę z dziećmi? Możliwe, że za młodu 
jeździłeś na obozy lub uczestniczyłeś w różnych kursach? A mo-
że już kiedyś współpracowałeś z MED-em i miałbyś ochotę 
powrócić, tak jak ja, po wielu latach? Warto! To właśnie Ciebie 
potrzebuje Pan Jezus.

Grażyna Walica

Hałas, pośpiech, rywalizacja… 
Pewien nauczyciel, który zdążył już poznać grupę dzieci, 

w której miałam poprowadzić lekcję biblijną, powiedział mi: „Tę 
grupę uczy się gorzej. Te dzieci nie są takie grzeczne”. Rzeczywi-
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ście tak było. Nie chodzi o to, że dzieci nie chciały współpraco-
wać, wręcz odwrotnie, chciały i to bardzo! Jednak wiele z nich 
nie potrafi ło ani przez chwilę się wyciszyć. Patrząc na nie pomy-
ślałam, skąd u nich aż taka nadpobudliwość? Odpowiedź przy-
szła szybko. Czy to przypadkiem nie my, dorośli, zafundowaliśmy 
im rzeczywistość, która ma wpływ na takie, a nie inne ich zacho-
wanie? Hałas, pośpiech, rywalizacja, zbyt duże oczekiwania, brak 
poczucia bezpieczeństwa — także we własnym domu! W tym 
wzrastają nasze dzieci, z tym mają do czynienia na co dzień.

Dziecko przychodzi na świat bezbronne i ufne, gotowe na 
prowadzenie przez nas, dorosłych. Więc dopóki tego chce, jako 
rodzice i nauczyciele, wykorzystujmy dobrze i mądrze ten czas. 
Otaczajmy nasze dzieci miłością, opieką i zrozumieniem. Bądź-
my dla nich mądrymi doradcami, dawajmy im dobry przykład. 

Lidia Króliczek

Szkolenia i konferencje MED
W lutym zakończyło się w Katowicach szkolenie w ramach 

Letniej Szkoły Biblijnej (LSB). Jego uczestnicy wspominają je 
następująco:

Zachęciło mnie na nowo do rzetelnego przygotowywania 
się do zajęć z dziećmi, dało nowy zapał, przypomniało, że 
Bóg wybrał mnie do tej służby; Dało mi biblijne podstawy; 
Wiem teraz, jak prowadzić zajęcia biblijne. Poznałem róż-
ne sposoby nauczania; Dużo praktycznej wiedzy, inspiracji 
i pomysłów; Wszystko, czego się dowiedziałam na pewno 
wykorzystam w nauczaniu dzieci. 
Od stycznia do kwietnia w biurze MED w Ustroniu, odby-

ły się cztery szkolenia w ramach Krótkich Ogólnodostępnych 
Sobotnich Szkoleń (KOSS) wspierające rodziców i nauczycieli 
w różnych aspektach wychowania oraz nauczania. Przed wa-
kacjami zaplanowane jest jeszcze jedno spotkanie — warsztaty 
na temat lapbookingu, czyli metody sprawnego przyswajania 
wiedzy. Jeżeli Bóg pozwoli, to kolejna edycja KOSS-a ruszy od 
października 2017.

W maju odbyły się kursy na wychowawcę i na kierownika 
wypoczynku, pozwalające zdobyć kwalifi kacje do pracy na obo-
zach akceptowane przez MEN. Niektórzy z uczestników kursu 
będą wolontariuszami na letnich obozach MED.

Otrzymaliśmy zaproszenia do poprowadzenia szkoleń mo-
dułowych w Płocku, Białymstoku, a także do poprowadzenia 
szkolenia w Rawie Mazowieckiej, przygotowującego młodzież 
do roli pomocników nauczycieli pracujących z dziećmi. 

Na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie poprowa-
dzimy trzy seminaria dla rodziców o wychowywaniu dzieci i na-
uczaniu o tym, jak pomóc dziecku w samodzielnym studiowaniu 
Słowa Bożego.

Latem planujemy zorganizować w biurze MED, w Ustroniu, 
kolejną edycję Letniej Szkoły Biblijnej. Rozpoczęliśmy także 
przygotowania do jesiennych konferencji regionalnych, które 
odbędą się w Hrubieszowie, Głogowie oraz Toruniu. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że służba szkoleniowa, jak 
i konferencyjna rozwijają się i cieszą się zainteresowaniem na-
uczycieli i rodziców. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkol-
nym Bóg nadal będzie prowadził nas w tej służbie. Jednak, aby 
tak było, potrzebujemy Twoich modlitw oraz Twojego uczestni-
ctwa w szkoleniach. Jesteśmy również otwarci na współpracę 
z każdym, kto w kompetentny i rzetelny sposób chciałby podzie-
lić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy wychowawczo-dy-
daktycznej. A zatem prosimy, módl się o nas i/lub dołącz do nas. 

Zespół szkoleniowy MED

Wieczór w barze 
22 marca. Ósma rano. Jestem w pracy, w biurze MED. Dzwo-

ni telefon. Odzywa się moja wierząca przyjaciółka Agnieszka: 
„Ela, jest nagła sprawa. Trzeba poprowadzić w zastępstwie za-
jęcia dla dzieci. Dzisiaj wieczorem o 18.00, pojedziesz?”. Jestem 
zaskoczona. Zupełnie nie spodziewałam się tej propozycji. Moje 
emocje sięgają zenitu. Modlę się z mocno bijącym sercem: „Pa-
nie, czy to propozycja od Ciebie? Czy Ty mnie wysyłasz?”. Po 
dwóch godzinach już wiem, jak odpowiedzieć ☺. Zgadzam się. 
Pojadę, bo bardzo chcę! Zaczynam się przygotowywać do zajęć. 
Planuję, co będę robić z dziećmi i proszę Boga o prowadzenie. 
Dziś wieczorem opowiem Ewangelię przy pomocy fl anelowych 
serc. Nauczę też wersetu z Biblii. Musi być prosty i zawierać jas-
ne przesłanie ewangelii. Jest! Znalazłam. Pomoce wizualne do 
niego leżą już na stole w biurze przygotowane do innego spotka-
nia. Widnieją na nich słowa: „Każdy kto wzywa imienia Pańskie-
go zbawiony będzie”. Potem obmyślam jeszcze zabawy, piosenki 
i prace plastyczne. Chcę być dobrze przygotowana, bo spotkanie 
jest niezwykłe, w niezwykłym miejscu i dzieci są niezwykłe! 

Przed osiemnastą jedziemy z przyjaciółką do miejsca spot-
kań. Pogoda jest paskudna. Zimno i pada deszcz. Agnieszka, 
z którą jadę jest moim pilotem — mówi, gdzie skręcać. Dojeż-
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dżamy do górniczego osiedla. Stoi tam przy szarych blokach 
zamknięty od kilku miesięcy bar, w którym – jak nietrudno się 
domyślić — przesiadywali miejscowi pijacy, topiąc w alkoholu 
swoje smutki. A jakże! Bo skąd mogli wiedzieć, jak sobie z nimi 
poradzić w inny sposób?! 

Dzisiejszego wieczoru, w tym barze o pięknej nazwie 
„Oaza”, odbywa się chrześcijańskie spotkanie (po raz szósty!) 
dla mieszkańców osiedla. Wchodzimy z Agnieszką do środka 
podekscytowane tym, co Bóg przygotował. Witamy się z resz-
tą zespołu, który będzie dziś wieczorem usługiwał dorosłym. 
Modlimy się o Boże błogosławieństwo. Rozkładam potrzebne 
do zajęć pomoce. Dowiaduję się, że mam około 30–40 minut 
do dyspozycji. 

Zastanawiam się: Czy dzieci przyjdą? Czy zdołam je zainte-
resować? Zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, bo dzieci 
pochodzą z niewierzących rodzin. Mieszkają w blokach, których 
klatki są przeniknięte smrodem dymu z papierosów, a na para-
petach poniewierają się butelki po piwie. Z pewnością nie mają 
tu łatwego życia ani właściwych wzorców.

Spotkanie rozpoczyna się wspólnym z dorosłymi śpiewem. 
Przychodzą dzieci i nastolatki. Uff , są… przyszły. Wzdycham do 
Boga w myślach: „Panie, użyj mnie, proszę uczyń mnie dla nich 
błogosławieństwem”.

Kiedy kończy się śpiew, idziemy na zajęcia. Dostrzegam, że 
dzieci słuchają, są szczere i otwarte. Widać, że w ich życiu Bóg 
rozpoczął już swoje dzieło. Są świadome swojej grzeszności. 
Są spragnione miłości i czyjejś uwagi. Ogromnie cieszę się, że 
jestem z nimi, bo uświadamiam sobie, jak wiele mogę im dać 
dzięki Bożej łasce i temu, co Bóg dotąd zrobił w moim życiu. 
Prowadzę więc zajęcia i nie przeszkadza mi to, że odbywają się 
w tym samym pomieszczeniu, w którym teraz dorośli słuchają 
rozważania Bożego Słowa. Jesteśmy oddzieleni tylko kotarą, 
która i tak zasłania nasz kącik jedynie do połowy. Głos kazno-
dziei słychać chyba głośniej niż mój, ale koncentruję się na dzie-
ciach i wiem, że biorę udział we wspaniałym dziele Boga.

Kolejny raz czuję, że ogromną radość sprawia mi usługiwa-
nie dzieciom, które dopiero zaczęły poznawać Pana Jezusa. Je-
stem pełna podziwu, jak Bóg cudownie przygotował dla mnie 
to spotkanie. Jak o wszystko się zatroszczył i sprawił, że było 
idealnie na miarę moich możliwości. Chwała Bogu!

Elżbieta Płosa

Marzymy o ogromnym żniwie 
Już po raz trzeci będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci 

w wieku 7–10 lat podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzię-
gielowie (1–9 lipca). Potrzebujemy Twojej modlitwy, by móc 
zrealizować to przedsięwzięcie. Poszukujemy wolontariuszy do 
pomocy w tym czasie (ok. 40 osób). Ich wsparcie jest koniecz-
ne, aby między innymi przygotować prace plastyczne, pomoce 
do powtórek, gry i zabawy. A wszystko po to, by uczestnicy 
(w roku ubiegłym było ich ok. 170 każdego dnia!) tych spotkań 
bezpiecznie i ciekawie mogli spędzić czas nie tylko ze sobą, ale 
przede wszystkim z Panem Jezusem.

Modlimy się, aby tak jak w zeszłym roku, Bóg użył wszyst-
kich punktów programu i zaangażowanych osób, by zebrać 
ogromne żniwo. Marzymy także, aby nauczanie biblijne było 
prowadzone również przez mężczyzn. Młodzi chłopcy potrze-
bują widzieć, że w służbę są zaangażowani ojcowie, wujkowie, 
starsi bracia, a nie tylko kobiety. Może ktoś z czytających tę 
„Pocztę z MED-u” chciałby dołączyć do współpracy? Zaprasza-
my. W tym celu można skontaktować się z biurem MED pod nr 
tel.: 33 854 25 97 lub e-mailowo: med@med.org.pl.

Joanna Pilch-Lewicka

Sześć tygodni z Nim 
Kiedy umilknie dzwonek na szkolnych korytarzach, nadej-

dzie najwyższy czas na wakacje, na które dzieci i nauczyciele 
czekają z utęsknieniem i radością, podobnie jak my. Na dwóch 
turnusach Obozów Młodych Odkrywców (OMO) będziemy 
gościć ponad 80 dzieci. 

Miejsca na Szczególnym Obozie Młodych Odkrywców 
(SOMO) kierowanym do dzieci niepełnosprawnych intelektu-
alnie zapełniły się już w lutym. Cieszymy się także, iż na obóz 
językowy dla nastolatków (Am-En Camp) zgłosiła się największa 
jak do tej pory liczba uczestników. Jak co roku, na WSPINACZA 
przyjeżdża grupa szkockich instruktorów wspinaczki. Jesteśmy 
wdzięczni za nich, a także innych wolontariuszy, którzy zgłosili 
swoją gotowość do współpracy. 

Prawie sześć letnich tygodni, w czasie których odbędzie 
się w Wiśle pięć obozów dla dzieci i nastolatków to wspaniała 
okazja do poznawania Pana Jezusa, ale też wyzwanie, któremu 
musimy sprostać. Potrzebujemy Twoich modlitw i pomocy wielu 
osób.

Jeśli chcesz się zaangażować, poniżej przedstawiamy, jak 
możesz to zrobić:
• Pomóż znaleźć mężczyzn wychowawców na OMO II 

i WSPINACZA oraz mężczyzn opiekunów na SOMO
• Módl się o Boże kierownictwo, mądrość i ochronę pod-

czas przygotowania i prowadzenia obozów
• Módl się o Boże działanie w sercach uczestników obo-

zów
• Módl się o bezpieczeństwo i Bożą ochronę nad uczest-

nikami i obozową kadrą
• Módl się o potrzebne fi nanse np. na dopłaty dla niektó-

rych uczestników, na pokrycie kosztów pobytu pięciu 
instruktorów wspinaczkowych ze Szkocji (razem ok. 
4000 zł) czy dwudziestu opiekunów na obozie SOMO 
(razem 9000 zł)

• Przyjdź do biura MED w Ustroniu przed obozami, żeby 
wycinać, laminować, zszywać itp. 

• Udostępnij swój samochód do przewiezienia instrukto-
rów wspinaczkowych z lotniska w Krakowie do Wisły

• Udostępnij swój samochód i/lub pomóż w pakowaniu 
i przewożeniu materiałów obozowych z biura MED 
w Ustroniu do Wisły bezpośrednio przed obozami.

Jeśli chciałbyś i możesz pomóc, skontaktuj się z biurem 
MED: tel. 338542597, e-mail: med@med.org.

Elżbieta Płosa
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„Niech żyje dusza moja, 
aby cię chwalić” 

Ps 119:175a 
Jako siedmioletnia dziewczynka poczułam pierwszy raz cię-

żar grzechu i poprosiłam Pana Jezusa o przebaczenie. Dorasta-
łam w rodzinie, gdzie Boże Słowo miało wpływ na moje życie. 
Szczególnie widziałam to u mojej mamy, kiedy w obliczu trud-
nych doświadczeń nie załamywała się, ale z ufnością chwaliła 
Boga. W miarę jak dorastałam, w moim sercu również budziło 
się pragnienie, by chwalić Boga wszystkim, co robię. 

W wieku 15 lat podjęłam poważną decyzję, że chcę przeżyć 
życie z Bogiem — chcę, by to On był najważniejszy. Miałam wie-
le kompleksów, wielokrotnie czułam się gorsza od innych, czę-
sto też raniłam innych. Pan Bóg zaczął zmieniać mój charakter. 
Przekonywał mnie i przekonuje nadal o swojej łasce — nieza-
służonej, niewiarygodnej, cudownej. Wlał w moje serce miłość 
i radość. Chcę się dzielić tym, co mi dał, szczególnie z dziećmi, 
aby mogły już w najmłodszych latach odkryć największą war-
tość w życiu — Pana Jezusa i Jego zbawienie, by mogły wtulić 
się w Jego ramiona i odkryć swoje powołanie.

Chciałabym zostać etatowym pracownikiem MED, aby 
w większym stopniu móc zaangażować się w tę służbę. Wspie-
ra mnie w tym moja rodzina: mąż i dwóch synów, którzy są dla 
mnie wielkim darem i błogosławieństwem. To właśnie w rodzin-
nych relacjach najbardziej uczę się, co to znaczy w praktyce na-
śladować Pana Jezusa i stawać się do Niego podobną.

Od trzech lat współpracuję z MED-em i wiele mogłam się 
tutaj nauczyć. Odkryłam, że największą radość sprawia mi prze-
kazywanie dzieciom, w różnych formach, Dobrej Nowiny o zba-

wieniu. Kiedyś marzyłam o wielkich rzeczach, dzisiaj Pan Bóg 
używa mnie, by tych najmniejszych błogosławić. 

Elżbieta Fryda

Kontynuacja?
Kilkanaście lat temu pracownicy MED-u prowadzili rekolek-

cje w szkole podstawowej, do której wtedy chodziła Ela Fryda. 
Dobrze pamięta te spotkania. W tym roku, podczas rekolekcji 
w tej samej szkole, to ona usługiwała dzieciom! Bóg dał Eli prag-
nienie głoszenia dzieciom Dobrej Nowiny o zbawieniu w Panu 
Jezusie i On pomaga jej w realizowaniu tej misji.

Ela ma wiele talentów (nie tylko talent muzyczny), których 
używa w służbie w swoim zborze i poza nim. Kilka lat temu 
ukończyła Letnią Szkołę Biblijną MED i od tego czasu jeszcze 
bardziej zaangażowała się w służbę wśród dzieci. Jako wolon-
tariuszka dołączyła do naszego zespołu. Jest nieocenioną po-
mocą podczas obozów, na rekolekcjach czy ewangelizacjach dla 
dzieci w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. 
Najczęściej przygotowuje i prowadzi śpiew oraz naucza. Ma za 
sobą pierwsze próby pisania nowych lekcji biblijnych dla dzieci 
oraz pewnej historii (na razie nie zdradzamy o czym). Jest także 
autorką obozowego hymnu i kilku piosenek dla dzieci m.in. pio-
senki „Dzień dobry, dzień dobry...”, która znalazła się na naszej 
płycie Mali o Wielkim śpiewają i jest już śpiewana przez dzieci 
w wielu miejscach naszego kraju.

Ela najbardziej cieszy się, gdy może osobiście rozmawiać 
z dzieckiem i „przyprowadzić” je do Pana Jezusa. Ma za sobą już 
niejedną taką rozmowę! Jej marzeniem i pragnieniem jest zaan-
gażowanie się i poświęcenie służbie ewangelizowania i naucza-
nia dzieci. Jest gotowa zrezygnować z pracy zawodowej, ale na 
dzień dzisiejszy jej rodzina nie jest w stanie utrzymać się tylko 
z pensji męża Eli. Zarząd MED-u jest przychylny i otwarty, aby 
Ela mogła pracować i otrzymywać wynagrodzenie. Wierzymy, 
że jeśli jest to Bożą wolą i Jego planem, On zapewni potrzebne 
środki fi nansowe. 

Jeśli chciałbyś pomóc, wpłacając jednorazowy dar lub dekla-
rując regularne wsparcie, możesz przesłać swoją ofi arę na kon-
to MED-u, zaznaczając w tytule: darowizna na cele statutowe 
(EF). Możesz także zaprosić Elę do Twojego domu lub zboru, aby 
opowiedziała o tym, co Bóg czyni w jej życiu i służbie. A przede 
wszystkim, prosimy, módl się o Elę i jej służbę oraz o jej rodzinę, 
która jest dla niej wielkim wsparciem.

Danuta Abramovich

Módl się za nas
Od kilku numerów „Poczty z MED-u” piszę w tym miejscu 

o różnych potrzebach naszego stowarzyszenia. Dziękuję, że nie 
pozostajesz obojętny na te potrzeby. Mam nadzieję, że i tym 
razem tak będzie…

Okres przedświąteczny to jeden z najbardziej wytężonych 
okresów aktywności MED-u w ciągu roku. Okres pracy ponad 
siły, ręka w rękę pracowników i wolontariuszy. Panie, dzięki za 
jednych i drugich, bo bez nich ta praca nie zostałaby wykonana! 
Jeśli nie zaliczasz się do żadnej z wymienionych grup (bo jeśli 
jesteś pracownikiem lub wolontariuszem, to mam nadzieję, że 
jesteś tego, co napiszę dalej doskonale świadomy), to musisz 
wiedzieć, że wcale nie daje Ci to komfortu bezczynności.

To prawda, że te wszystkie spotkania, o których czytamy 
w tym numerze „Poczty z MED-u”, to w pierwszej kolejności wy-
siłek kilkunastu (a często więcej) osób, które stają przed dziećmi 
i/lub nauczycielami. Często w swojej słabości, niepewności, pod-
daniu i zaufaniu, że będą właściwie użyte przez swojego Pana. 

Ich służba nie byłaby jednak możliwa, gdyby za każdym 
spotkaniem obok ich wiary i zaufania, osobistego zaangażowa-
nia i fi zycznego wysiłku nie było MODLITW wielu innych osób. 
Nie ma pracy misjonarza, której nie towarzyszyłaby MODLITWA 
wierzących. Rozumiał to apostoł Paweł – ten gigant ewangeli-
zacji, który przyprowadzał setki ludzi do poznania Pana Jezusa 
– kiedy prosił: „[…] módlcie się […] i za nas, aby Bóg otworzył 
nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej 
[…], abym ją obwieścił, jak powinienem” (Kol 4:3–4). 

Ciebie, który MODLISZ się za pracowników i wolontariu-
szy MED, proszę: nie przestawaj! A Ciebie, który się o nich nie 
MODLISZ, zachęcam: zacznij zaraz po przeczytaniu tej „Poczty 
z MED-u”! Olgierd Konieczny
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Nasze plany 
na najbliższe miesiące 

Poniżej przedstawiamy plan wydarzeń na letnie i jesienne mie-
siące. Będziemy wdzięczni za Twoje modlitwy o poniższe wyda-
rzenia.

20 maja Szkolenie modułowe  PŁOCK
27 maja Szkolenie KOSS  USTROŃ
27 maja Szkolenie dla wolontariuszy 

   DZIĘGIELÓW
 10 czerwca Szkolenie modułowe  BIAŁYSTOK
 24 czerwca Szkolenie dla pomocników 
   RAWA MAZOWIECKA
 24 czerwca Szkolenie dla wolontariuszy 
   DZIĘGIELÓW 

28 czerwca – 8 lipca Obóz językowy Am-En 
   WISŁA JAWORNIK

1 – 9 lipca Tydzień Ewangelizacyjny 
   DZIĘGIELÓW

9 – 15 lipca Obóz Młodych Odkrywców 1 turnus
   WISŁA JAWORNIK

16 – 22 lipca Obóz Młodych Odkrywców 2 turnus
   WISŁA JAWORNIK

16 – 23 lipca Tydzień Ewangelizacyjny  ZELÓW
19 – 29 lipca Obóz wspinaczkowy

   WISŁA KOPYDŁO
22 – 23 lipca Letnia Szkoła Biblijna 1 zjazd 

   USTROŃ
23 – 29 lipca Szczególny Obóz Młodych Odkrywców 

   WISŁA JAWORNIK
30 lipca – 4 sierpnia Wakacyjny Klub Biblijny

   RAWA MAZOWIECKA
5 – 6 sierpnia Szkolenie Letnia Szkoła Biblijna 2 zjazd 

   USTROŃ
13 – 15 sierpnia Spotkania dla dzieci  WARSZAWA
26 – 27 sierpnia Szkolenie Letnia Szkoła Biblijna 3 zjazd 

   USTROŃ
 14 października Konferencja regionalna
   HRUBIESZÓW

 21 października Konferencja regionalna  GŁOGÓW
 11 listopada Konferencja regionalna  TORUŃ

Letnia Szkoła Biblijna MED
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. Zapraszamy!

 Miejsce:  BIURO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
 STOWARZYSZENIA MED
 USTROŃ, UL. PARTYZANTÓW 1 II PIĘTRO

 Termin:  22–23 lipca (I zjazd)
5–6 sierpnia (II zjazd)
26–27 sierpnia 2017 (III zjazd)

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy 
będzie można znaleźć na stronie www.med.org.pl w ak-
tualnościach oraz w zakładce Szkolenia i konferencje.

Konferencje regionalne MED-u
Te wyjątkowe spotkania są skierowane do nauczycieli 
oraz osób, które poszukują inspiracji i zachęty w służbie 
dzieciom. Tym razem będą odbywać się pod hasłem: 

Bóg, dziecko i ja. Czy wszystko gra? 
Podczas wykładów będziemy poruszać kwes  ę ważno-
ści relacji nauczyciela z Bogiem jako tym, który powo-
łuje i wyposaża do służby. Zwrócimy uwagę na to, że 
dziecko jest cenne w Bożych oczach, może się nawrócić 
i uwielbiać Boga. Dlatego powinniśmy je ewangelizować 
i nauczać. Oprócz teorii przedstawimy sporo praktycz-
nych pomysłów do wykorzystania na przykład w czasie 
modlitwy czy nauki wersetów. Pokażemy również, jak 
wykorzystać zabawy nie tylko do celów zapoznawczych 
lub integracyjnych, ale również by utrwalić nauczane 
prawdy biblijne.

Jeśli mieszkasz w pobliżu, już teraz zarezerwuj sobie ter-
min jednej z konferencji, które odbędą się w:

Hrubieszowie  14 PAŹDZIERNIKA 2017
Głogowie       21 PAŹDZIERNIKA 2017

Toruniu 11 LISTOPADA 2017 

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

Więcej informacji i zgłoszenia w terminach poprzedzających konferencje na www.med.org.pl. 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 www.med.org.pl swój adres e-mailowy.

Zapraszamy! Jesteśmy na Facebooku.
Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki darowiznom. Środki potrzebne są m.in. na:

• Szkolenia, które oferujemy nauczycielom, katechetom, pracownikom wśród dzieci. Ktoś zainwestował w nas, teraz my chcemy inwestować
w kolejne pokolenia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

• Obozy – każdego roku spora kwota potrzebna jest na dofi nansowanie pobytu dzieciom z rodzin, które zmagają się z problemami fi nansowymi,
z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych, a także dzieciom z domów dziecka.

• Biuro – utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, telefon, księgowość, naprawy sprzętu komputerowego, ksero.
• Wynagrodzenia dla pracowników etatowych, bez których działalność Stowarzyszenia w takim zakresie jak obecnie nie byłaby możliwa.

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, możesz go wpłacić na potrzeby ogólne lub wybrać któryś z ww. projektów. Decydując się na 
projekt „wynagrodzenia” możesz wybrać konkretnego pracownika, 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 wybrałeś).
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