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Nadeszła pora, aby kolejny raz podzielić się 

z Tobą tym, co dzięki Bożej łasce wydarzyło się w naszej służbie w ciągu ostatnich paru miesięcy.

Jeszcze w grudniu, w kilku miejscach odbyły się spotkania świąteczne, niektóre w ramach regularnych 

zajęć klubów biblijnych (np. w Ozorkowie, Studzionce, Harbutowicach), inne specjalnie zorganizowane, by 

dzieci usłyszały poselstwo o Panu Jezusie. Kolejną okazją do ewangelizowania i nauczania dzieci były tzw. półzimowi-

ska (m.in. w Lesznej i Zelowie), które odbywały się w czasie ferii.

Później, na przełomie lutego i marca, przeżywaliśmy błogosławione chwile podczas naszej XXII Ogólnopolskiej Konferencji dla 

Pracowników wśród Dzieci. W dalszej części naszej Poczty zamieszczamy relacje uczestników tego wydarzenia.

Mieliśmy także przywilej usługiwania dzieciom w ramach spotkań rekolekcyjnych poprzedzających Wielkanoc, 

a dorosłym na szkoleniach w Poznaniu i Tarnowskich Górach. Przed nami kolejne szkolenie, tym razem w Dąbrowie 

Górniczej.

Wydaliśmy również nowy cykl lekcji biblijnych We wszystkim ku dobremu. Wierzymy, że będzie on przydatnym narzędziem 

dla pracowników wśród dzieci. Pracujemy także nad wznowieniem podręcznika dla przedszkolaków Nikt nie jest za mały, by 

poznawać Biblię Rok 2.

Trwają przygotowania do letnich obozów dla dzieci i nastolatków. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego zaopatrzenie. W dalszym cią-

gu jednak potrzebujemy pomocy w wielu kwestiach związanych z naszymi letnimi akcjami. Zapraszamy do przeczytania o tym 

w dalszej części tego listu.

Chcielibyśmy zorganizować również kolejną edycję Letniej Szkoły Biblijnej. Modlimy się, by informacje o tym szkoleniu dotarły do 

zainteresowanych osób i by nauczyciele, którzy tego potrzebują mogli wziąć w nim udział.

Niech serca nas wszystkich dziękują Bogu za Jego dzieła i przynoszą w modlitwie wszelkie potrzeby. 

Ze względu na rosnące koszty druku i wysyłki zdecydowaliśmy się na trzy (zamiast dotychczasowych czterech) wydania Poczty 

z MED-u w ciągu roku. W związku z tym, kolejny raz zawitamy u Ciebie dopiero jesienią. A jeśli chciałbyś otrzymywać Pocztę elektro-

nicznie, prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@med.org.pl.

Elżbieta Płosa

Gotowi, by nieść Ewangelię
Czy na pewno jesteśmy w stanie zrealizować te wszyst-

kie tematy? Czy nie jest ich za dużo jak na dwa dni? Stu-

denci nie dadzą rady słuchać od rana do wieczora! Coś 

trzeba wyciąć… za dużo pomysłów jak na jeden wy-

jazd… Takie myśli towarzyszyły nam, gdy otrzymaliśmy 

zaproszenie na konferencję dla nauczycieli i rodziców 

do Wspólnoty „Genezaret” w Poznaniu. Tematy wykła-

dów, których realizacji oczekiwano od nas, były bardzo 

praktyczne i dość obszerne. Po wymianie e-maili i telefonów został ustalony program i wyruszyłyśmy z Lidzią i Asią w drogę, wciąż 

z przekonaniem, że nie damy rady wszystkiego zrealizować. 

15-osobowa grupa uczestników, którą zastałyśmy, zadziwiła nas swoją „chłonnością”. Przez dwa dni (9–10 lutego), od rana do wie-

czora, byli gotowi słuchać, zadawać pytania, rozmawiać… Niektórzy pracują już z dziećmi lub nastolatkami, inni mają zamiar dołą-

czyć do tej służby. Jedno jest pewne: pragną nieść Ewangelię najmłodszym i chcą to robić jak najlepiej. Chcą inwestować w ducho-

wy rozwój dzieci. Pragną, aby były zbawione, a ich życie wskazywało na Pana Jezusa Chrystusa.

Radość i wdzięczność do Boga wypełniały nasze serca, że pozwolił nam spotkać się z ludźmi, którzy szczerze trwają przy Panu Jezu-

sie, są otwarci na przyjmowanie Słowa Bożego i dzielenie się Nim z innymi. 
Danuta Plinta
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Wierni powołaniu
XXII Ogólnopolska Konferencja 

dla Pracowników wśród Dzieci już 

za nami. Od 27 lutego do 3 marca 

2013 gościliśmy wśród nas wykła-

dowcę dr. Homera Heatera z żoną, 

wraz z którym zgłębialiśmy zagad-

nienie powołania na podstawie 

Księgi Jeremiasza. Mogliśmy też 

słuchać seminariów dotyczących 

przemocy wśród dzieci czy roz-

ważać temat inwestowania w du-

chowy rozwój dziecka. Była także 

okazja, by podczas warsztatów 

samodzielnie przygotować ilustracje do wybranej lekcji biblijnej lub wziąć udział w grze terenowej przygotowanej na pod-

stawie wydanego przez nas programu Zaszczytne i pospolite. 

Poprosiliśmy niektórych uczestników o podzielenie się wspomnieniami z tego wydarzenia.

Czas spędzony na konferencji był dla mnie czasem wypoczynku, ale 

nie próżnowania. Korzystając z cennych wykładów i seminariów 

miałem wrażenie, że jestem prześwietlony Bożym Słowem. Wyraź-

nie odczułem, jak ono wnika w moje serce, rozdziela i osądza, wery-

fi kuje moją postawę, nieraz zasmuca, ale też i zachęca oraz buduje. 

Od dawna nie miałem tak bliskiej relacji z Bogiem, a nasza relacja 

w rodzinie znacząco się pogłębiła. (…)

Bardzo wyraźnie też dostrzegłem piękno konferencji, które uwidacz-

niało piękno samego Boga i Jego mądrości. Tak wiele różnych osób 

o różnych charakterach, temperamentach i zdolnościach tworzyło je-

den organizm, w którym każdy wykonywał swoje zadanie, wkładając 

w to serce. Wszystko to było cudowne w atmosferze życzliwości i miło-

ści. Tak właśnie wygląda kościół Jezusa Chrystusa, w którym On sam 

jest uwielbiony. Wiele osób wnosiło w moje życie radość i zachęcenie, 

i przypuszczam, że nie byli świadomi tego, jak bardzo mi usłużyli.            
Adam z Żor

Lubię jeździć na konferencje organizowane przez MED, dlatego 

że mogę tam zakupić materiały do pracy z dziećmi, odświeżyć 

znajomości, poznać nowe osoby oraz pomóc w opiekowaniu się 

najmłodszymi. Konferencje to naprawdę dobry czas nie tylko spę-

dzony z ludźmi, ale również przy Bożym Słowie. Polecam!  

Roman z Łączki

Kiedy otrzymałam zaproszenie na tegoroczną konferencję organi-

zowaną przez MED w moim sercu zrodziło się niesamowite prag-

nienie, by tam się znaleźć. I nie zawiodłam się! Konferencja spełniła 

wszystkie moje oczekiwania. Głoszone Słowo było bardzo aktualne 

dla nas wszystkich. Bardzo bliska stała się dla mnie Księga Jere-

miasza (tak, tak!). Prawda zawarta w niej przybliżyła mi Boga jako 

tego, który jest łaskawy, ale też sprawiedliwy i suwerenny! 

A do tego wszystkiego były wspaniałe warsztaty i spotkania wie-

czorne. Cudowne koncerty w wykonaniu zespołów i solistów, świa-

dectwa, które potwierdzały jedno: NASZ BÓG DZIAŁA!!! Wspaniała 

atmosfera, ciepłe relacje między uczestnikami, nowe kontakty – to 

wszystko zachęca, by przyjechać na konferencję za rok! 

Joanna z Polkowic
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Konferencja wywarła na mnie ogromne wrażenie. Był to czas, kiedy Bóg pokazywał mi Jego 

wolę oraz zachętę do codziennego życia, w którym zmagam się z wieloma przeciwnościa-

mi. Szczególnie 18 rozdział Księgi Jeremiasza, który mówi o „domu garncarza” daje mi obraz 

Bożej obróbki, której dokonuje sam Mistrz. Kiedy widzę wielkość i moc Boga, który wszystko 

trzyma w swoim ręku, czuję się bezpieczna wiedząc, że On wie, co robi i uczyni to doskonale. 

Okazując nam swoją łaskę „obrabia” nasze życie, aby w nas objawiła się Jego chwała!  

Wiesława z Bielska-Białej

Moja współpraca z MED-em trwa od dobrych kilku lat, jednak nigdy nie miałem okazji być 

na konferencji dla pracowników wśród dzieci. W tym roku udało się i choć była to już XXII 

konferencja – dla mnie była pierwszą. 

Był to wspaniały czas dla mojego wzrostu duchowego, jak i intelektualnego. Proponowane 

wykłady, seminaria i warsztaty dały mi możliwość spojrzenia na zagadnienia codziennej 

pracy z dziećmi i młodzieżą od strony chrześcijańskich wartości. 

Dziękuję organizatorom za ich trud i czas, a Wspaniałego Boga proszę w modlitwie, aby dał 

możliwość spotkania się na kolejnej konferencji już za rok. 

               Bartek z Wrocławia

Pierwsze dni marca spędziłam na chrześcijańskiej konferencji dla ludzi pracujących z dzieć-

mi. Jechałam pełna oczekiwań. Osiem ostatnich lat aktywnie brałam udział w koloniach, 

półkoloniach, akcjach ulicznych i szkółkach niedzielnych. W międzyczasie poszłam na stu-

dia pedagogiczne i zetknęłam się ze szkołą i przedszkolami. Z uwagą śledziłam losy różnych 

dzieci – często tragiczne. Słysząc i widząc zło, które niszczy te bezbronne istoty, pytałam „Pa-

nie, jak wskazać im na Ciebie, jak im pomóc?”. Zastanawiałam się, w jaki sposób powiedzieć 

o Jezusie dzieciom, które doświadczyły przemocy. Opowiedzieć im, że Bóg to Ojciec? W jaki 

sposób, skoro obraz ojca, który znają jest jeden – pijany awanturnik, dręczyciel. A może 

pokazać, że Bóg jest tym, który się troszczy?... Pytanie, jak to zrobić, skoro niejednokrotnie 

doświadczały strachu, niedostatku, braku miłości.... Wiedziałam, że dziecko jest inne, niż 

człowiek dorosły. Ono przede wszystkim czuje. Wszystko co widzi i słyszy, jest tłem do świata 

emocji, który odgrywa główną rolę. Co zrobić? 

Gdy przyjaciółka z kościoła pokazała mi zaproszenie do Wisły, moją uwagę przykuł temat 

jednego z seminariów – Praca z dziećmi, które doświadczyły przemocy. Zanim go dostrze-

głam, miałam kilka wątpliwości co do wyjazdu, ale po jego przeczytaniu w sekundę by-

łam pewna – jadę. To była dobra decyzja. Seminaria prowadziły dwie Amerykanki – Judy 

i Jackie. Każda z nich miała silne świadectwo Bożego działania. Tego potrzebowałam – nie 

suchych, psychologicznych tekstów o naturze dziecka, ale praktycznej wiedzy, wynikającej 

z doświadczenia. Prócz wykładów, mogłam odbyć z nimi kilka owocnych rozmów. Z chęcią 

dzieliły się swoją wiedzą i odpowiadały na moje pytania. 

Jestem zachwycona? Mało powiedziane. Jestem niezmiernie wdzięczna Bogu za tych kilka dni. 

Wiem, że w Jego planach nie istnieją przypadki – wszystko, co się dzieje pochodzi od Niego.  

Agnieszka z Polkowic

Jesteśmy Panu Bogu bardzo wdzięczne za możliwość uczestniczenia w jednym dniu konferencji dla pracowników wśród dzieci. Do Wisły 

dotarłyśmy bez problemów, a kiedy potrzebowałyśmy zapytać o drogę do KROKUSA, Pan Bóg posłał nam starszego pana, który wsiadł do 

naszego samochodu i zaprowadził nas do celu! Nawet w takich drobnych sprawach odkrywamy, że Boża opieka jest naprawdę wspania-

ła. No, a konferencja? Również wspaniała! Dziękujemy za miłe przyjęcie, bo czułyśmy się jak w domu.

Wykłady były bardzo interesujące i mamy nadzieję, że dzięki nagraniom będziemy mogły posłuchać tych wykładów i seminariów, w któ-

rych nie mogłyśmy uczestniczyć. Dziękujemy za seminarium i nowe pomysły na to, jak utrzymać dyscyplinę w klasie. Niektóre z nich już 

wypróbowałyśmy i potwierdzamy, że działają. A z kolei na warsztatach o rysowaniu próbowałyśmy tworzyć własne pomoce wizualne, 

jednak tu przyznajemy, że musimy jeszcze poćwiczyć.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników konferencji, a jeśli Bóg pozwoli, to 

chętnie się z Wami znowu spotkamy. 

Daniela i Marta z Zaolzia (Czechy)

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwa i dzia-

łanie podczas konferencji. Dziękujemy za tych, którzy modlili się o to 

przedsięwzięcie, za wykładowcę i seminarzystów, osoby, które służy-

ły pomocą przed i w czasie konferencji, a także za uczestników, którzy 

przybyli, aby spędzić z nami ten czas.
Elżbieta Płosa



4

Nowy program na lato

Pan dla nas ma plan; plan, w którym swą miłość objawia nam 

– brzmiały słowa pieśni, którą śpiewaliśmy z dziećmi podczas 

trzydniowych rekolekcji pasyjnych w trzech miejscowościach 

Śląska Cieszyńskiego. Mieliśmy przywilej przybliżać ok. 40 na-

stolatkom i 170 dzieciom Boży plan zbawienia przygotowany 

dla każdego człowieka. Poprzez lekcje biblijne, naukę werse-

tu czy pieśni zachęcaliśmy uczestników tych spotkań do oso-

bistej relacji z Panem Jezusem. Wielką radością dla nas było 

oglądać serca poruszone działaniem Bożego Słowa. Modlimy 

się, by Bóg w przyszłości użył tego, o czym słyszały.

Elżbieta Płosa

O Bożym planie dla dzieci 
w Goleszowie, Górkach i Brennej

Cieszymy się, że udało nam się wydać kolejny cykl lekcji biblijnych. Tym 

razem jest to historia życia starotestamentowego Józefa – bohatera wiary. 

Zatytułowaliśmy ją, zainspirowani wersetem z Rzymian 8:28, We wszystkim 

ku dobremu, ponieważ tak właśnie Bóg poprowadził życie Józefa, chociaż 

zdawało się, że wszystko i wszyscy sprzysięgli się przeciwko niemu.

Jako że zbliża się lato, zachęcamy do zorganizowania wakacyjnych spotkań 

z dziećmi i zaopatrzenia się w ten właśnie program, który oprócz opraco-

wanych lekcji biblijnych zawiera także m.in. propozycje wersetów do nauki 

na pamięć, gier terenowych, pomysły do prac plastycznych czy scenariusz 

przedstawienia teatralnego.

Lekcje tego cyklu doskonale mogą posłużyć również jako program na obóz 

chrześcijański, można je też wykorzystać do nauczania w szkółkach nie-

dzielnych, klubach biblijnych czy podczas innych spotkań z dziećmi w wie-

ku szkolnym.

Zapraszamy! 

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Cena: 25 złotych.

Danuta Pustówka
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Zaplanowaliśmy na tegoroczne lato dwa obozy dla na-

stolatków: językowy oraz wspinaczkowy. Pierwszy z nich 

ma już komplet zgłoszonych uczestników, na drugim 

pozostało kilka wolnych miejsc. Zawsze do tej pory cie-

szyliśmy się dobrymi owocami tych obozów, chociaż 

zazwyczaj podczas przygotowań napotykamy na różne 

problemy. Niedawno otrzymaliśmy krótki, ale zachęcają-

cy list od mamy jednego z naszych „wspinaczy”, a w nim 

m.in. takie słowa: „Chcę się podzielić z Wami naszym ro-

dzinnym wydarzeniem. W ubiegłą niedzielę Olek przyjął 

chrzest. Ma 15 lat i jest „gimbusem” z wszystkimi humo-

rami i fochami, ale decyzję podjął sam. My rodzice jeste-

śmy oczywiście bardzo szczęśliwi. Wiem, że Olek ceni so-

bie bardzo wyjazdy na Wasze obozy i wiem też, że macie wpływ na tę Olkową decyzję. Dziękuję serdecznie za dobry wkład, 

dziesięciodniowy tylko co prawda, ale bardzo skuteczny w jego wzrost duchowy”. (Joanna)

W tym roku obóz wspinaczkowy zapowiada się interesująco także z tego względu, że chce w nim wziąć udział 15-osobowa 

grupa młodzieży z Mińska na Białorusi. Robiliśmy już takie międzynarodowe obozy w przeszłości i tamta młodzież pomimo 

upływu lat nadal je pamięta. Jeden z chłopaków, który uczestniczył w obozie prawie 10 lat temu, kiedy usłyszał o pragnieniu 

wysłania młodszego pokolenia na obóz do Polski od razu zaproponował pomoc fi nansową, ponieważ doskonale wie, że ro-

dzice nie będą w stanie pokryć kosztów obozu i dojazdu. Inny z byłych obozowiczów jest obecnie zaangażowany w służbę 

wśród dzieci i przysłał nam swoje świadectwo, w którym m.in. pisze: „Urodziłem się w Mińsku na Białorusi. Obecnie jestem 

żonaty i mamy trójkę dzieci. Kiedy miałem 4 lata, a mój brat rok, nasz ojciec zostawił naszą rodzinę. Dziewięć lat później 

zmarła nasza mama, więc wychowywali nas dziadkowie. Po śmierci mamy ogromną rolę w moim życiu odegrała wierząca 

kobieta (ciocia Wiera), która poświęciła mi swój czas, wiedzę i siły, i która zabierała mnie na obozy do Polski.

Czas spędzony na obozach chrześcijańskich w Polsce pozostawił w moim życiu wyjątkowo miłe wspomnienia. Na tych obo-

zach poznałem ludzi, których życie stało się dla mnie zachętą do odważnego służenia Bogu i ludziom. Troska, zaintereso-

wanie i miłość tych, którzy mnie otaczali w czasie obozu pomogły mi poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. 

Właśnie podczas obozów zacząłem zastanawiać się nad swoim życiem i zaczynałem stawiać pierwsze kroki w kierunku Je-

zusa, żeby Jemu oddać serce i poświęcić swoje życie. Na obozach otrzymałem duchowe zachęcenie, którego jako nastolatek 

bardzo potrzebowałem, i które do dzisiaj pomaga mi podejmować decyzje zgodne z Bożą wolą. 

Od 2009 roku nasza rodzina zaangażowana jest w służbę wśród sierot, które wychowują się w instytucjach opiekuńczych. 

Bóg bardzo pobłogosławił tę pracę. Naszym wielkim pragnieniem jest to, żeby każde dziecko zobaczyło i odczuło miłość 

Ojca Niebiańskiego, żeby nie myślały o sobie jako o kimś, komu nie powiodło się w życiu, żeby każde z nich znalazło właści-

wych przyjaciół i rodzinę, żeby umiały się dostosowywać do realiów współczesnego życia i w końcu, żeby mogły się realizo-

wać, założyć zdrową rodzinę, osiągać sukcesy. Chwała Bogu za otwarte serca wierzących. Moje obecne życie z Bogiem jest 

rezultatem ich pracy”. (Artiom)

Warto przypomnieć sobie takie motywujące świadectwa, zabierając się do pracy nad kolejnymi obozami, zwłaszcza, że przy-

gotowań i wyzwań czeka nas sporo. Bardzo potrzebujemy Twoich modlitw, żeby te dwa obozy dla nastolatków mogły się 

odbyć! 

Módl się zatem o:
• Wychowawców na obóz językowy (ze znajomością jęz. angielskiego)

• Wychowawców na obóz wspinaczkowy (ze znajomością jęz. angielskiego i ewentualnie też rosyjskiego)

• Zgodę Konsula na bezpłatne wizy dla młodzieży białoruskiej

• Znalezienie funduszy na pokrycie kosztów pobytu grupy białoruskiej

• Właściwy program biblijny na każdy z obozów

• Środki na dofi nansowanie obozów dla nastolatków z rodzin w trudnej sytuacji fi nansowej

Danuta Pustówka

Obozy dla nastolatków 
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Podobno są tacy, którzy już nie mogą się doczekać. 

W tym celu, niektóre dzieci i niektórzy rodzice od po-

czątku stycznia regularnie sprawdzali internetową 

stronę MED-u i jak tylko pojawiły się ogłoszenia o pla-

nowanych przez nas obozach, od razu wysłali zgłosze-

nie. Niektórzy uczestnicy poprzednich obozów upew-

niali się, czy ich przyjaciele zgłosili się także na ten sam 

turnus, a inni dopytują o swoich opiekunów i wycho-

wawców. Dla Wiktora, uczestnika obozów SOMO, jest 

sprawą oczywistą, że przyjedzie także Kuba i podobnie 

jak w ubiegłym roku będzie jego opiekunem. Przyzna-

jemy, że takie postawy obozowiczów są dla nas orga-

nizatorów bardzo zachęcające! Otuchy i motywacji do 

kontynuowania obozowej służby dodają nam również 

cenni, niezastąpieni i wierni wolontariusze! Niektórzy 

z nich także bardzo wcześnie zgłaszają swoją gotowość 

pomocy.

Wiemy, że są takie dzieci, które nawet nie zdają sobie 

sprawy z tego, że ktoś konkretnie o nich myśli i bardzo 

chce, aby pojechały na chrześcijański obóz. Tego często 

pragną, o to się modlą i o to zabiegają wierzące osoby, 

które je znają. Bywa, że nauczyciele lub pracownicy 

socjalni w trosce o dobro niejednego dziecka biorą na 

swoje barki odpowiedzialność, by taki pomysł doprowa-

dzić do realizacji – kontaktują się z rodzicami/opiekuna-

mi dziecka i przekazują zaproszenie na obóz, załatwiają 

wszelkie formalności, starają się o fi nanse (często po 

prostu z własnej kieszeni za nie płacą), a nawet zapew-

niają transport. Dzięki takim osobom niejedno dziecko 

przeżyło wspaniałe obozowe dni w atmosferze Bożej 

miłości. Znamy osoby, które mają już na myśli konkretne 

dziecko, o które się modlą i pragną, by w tym roku poje-

chało na nasz obóz. Modlimy się, aby Pan to sprawił!

Całkiem niedawno usłyszeliśmy z ust pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, że 

w ubiegłym roku dzieci skierowane przez nich na nasz 

obóz wróciły „zmienione”. Zadowoleni rodzice przy-

chodzili do ośrodka mówiąc, że ich dziecko przyjechało 

z obozu „jakieś inne, lepsze”. Dlaczego? Co je zmieniło? 

Na obozie nie tylko wiele słyszały o Bożej Miłości, ale 

także widziały ją w praktyce wśród swoich opiekunów 

i w końcu doświadczyły jej mocy! Chwała Bogu!

Zachęceni tym faktem pracownicy MOPR zarezer-

wowali już na ten rok 10 miejsc dla „swoich dzieci”. 

To oczywiście są dzieci z rodzin, które nie są w stanie 

zapłacić za udział swojego dziecka w obozie. Ośrodek 

może pokryć tylko 50% kosztów obozu. A co z resztą? 

Modlimy się, aby Bóg pobudził innych do złożenia ofi ar 

na ten cel. 

Oprócz dzieci z Gdańska pomocy w pokryciu cało-

ści lub części kosztów obozu potrzebują także dzieci 

z innych miejsc naszego kraju. W naszych obozowych 

budżetach suma, jaka jest potrzebna w tym roku na 

dofi nansowanie to ponad 20 tys. złotych. To bardzo 

duża kwota. Nasza pierwsza reakcja jest taka, jak reak-

cja uczniów, gdy Pan Jezus kazał im nakarmić kilkutysięczny lud 

na pustyni – „Skądże mamy wziąć tyle...?”. Jednak wybieramy tę 

inną – reakcję chłopca, który wtedy oddał Panu Jezusowi to, co 

miał – 5 chlebów i 2 ryby. Każdy zna tę historię i wie, że Pan Je-

zus dokonał tam na pustyni cudu rozmnożenia – każdy się najadł 

i jeszcze zostało. Pan Jezus jest Bogiem „od cudów rozmnażania”. 

Czy dokonałby takiego cudu, gdyby nie było tego chłopca z chle-

bami i rybami? Wierzę, że tak. Ale wtedy Pan Jezus wykorzystał 

to, co Mu przyniesiono. Dzisiaj czyni podobnie i każdy z nas może 

mieć w tym swój udział – dając tyle, ile może, nie martwiąc się, że 

to zbyt mało. Pan Jezus jest Bogiem cudów także dzisiaj!

Dasia Abramovich

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć 

na naszej stronie internetowej. Jest jeszcze trochę wolnych miejsc 

dla dzieci. Na niektórych turnusach (obozach) mamy jeszcze wol-

ne miejsca dla KADRY – wolontariuszy. Osoby zainteresowane 

pomocą prosimy o kontakt z naszym biurem: tel. 33 854 25 97 lub 

e-mail: 

biuro@med.org.pl

MÓDL SIĘ O NASZE LETNIE OBOZY, ABY:MÓDL SIĘ O NASZE LETNIE OBOZY, ABY:
• uczestnicy obozów słysząc o Bożej Miłości otworzyli swo-

je serca i doświadczyli jej przemieniającej mocy;

• kadra na każdym obozie współpracowała ze sobą w mi-

łości i była posłusznym Bogu narzędziem;

• Bóg czuwał w każdej chwili nad bezpieczeństwem i zdro-

wiem każdego dziecka i każdego opiekuna;

• Bóg pobudził serca ludzi i zachęcił do fi nansowego 

wsparcia obozów i rozmnożył to, co damy;

• Bóg prowadził nas we wszystkich przygotowaniach do 

każdego z obozów, dodawał sił i mądrości, kierował i ko-

rygował tak, aby Jego plan został zrealizowany i chwała 

Jemu oddana;

• nie zabrakło osób modlących się o POMO (jak poniżej 

pisze Ilonka) i o wszystkie inne OBOZY. 

Obozy dla dzieci
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Usiadłam dziś przy komputerze, by stworzyć fi lm z zeszło-

rocznego obozu POMO (Północnego Obozu Młodych Od-

krywców), który pokazywałby, jak dzieci w ciekawy i war-

tościowy sposób spędzają czas w Szarlocie oraz zachęcał 

rodziców do tej cennej inwestycji, jaką jest wysłanie swojej 

pociechy na ten obóz. 

Przygotowania do POMO to obecnie nasze główne zajęcie. 

Tworzenie fi lmów, prezentacji, listów informujących, poszu-

kiwanie sponsorów, wolontariuszy chętnych do współpracy... 

Lista jest długa, ale w tym roku podobnie jak i w zeszłym sta-

wiamy przede wszystkim na modlitwę. Najbardziej poszuku-

jemy modlicieli i sami chcemy się modlić o to, by POMO od 

początku do końca było Bożym wydarzeniem.

Zorganizowaliśmy w Gdańsku spotkanie informacyjne dla rodziców, wychowawców i chętnych do wszelakiej pomocy. Tłu-

mów nie było, ale ja sama jestem zachęcona. Spotkanie prowadził Bartek – kierownik naszego obozu, który w tym celu przy-

jechał do nas aż z Wrocławia! Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wszelkie wsparcie. 

Wszystkie informacje, jakie zebraliśmy na spotkaniu będziemy teraz przekazywać dalej różnym osobom. Wierzymy, że oso-

biste kontakty są najbardziej owocne. Wymaga to poświęcenia większej ilości czasu, ale skoro powiedzieliśmy przysłowiowe 

„A”, to teraz mówimy „B”, „C”, „D” i tak aż do końca alfabetu.

Ilona i Marek Kaczeńscy, Gdańsk

Módl się o obóz POMO 

Letnia Szkoła Biblijna MED

Program szkolenia obejmuje 30 

godz. (zegarowych) wykładów i ćwiczeń 

praktycznych, które będą realizowane 

w czasie trzech zjazdów weekendowych. 

Więcej szczegółów na temat LSB oraz 

tematyki realizowanej podczas szkolenia 

można znaleźć na naszej stronie

w w w . m e d . o r g . p l  w zakładce: 

Letnia Szkoła Biblijna MED.

Zapraszamy do udziału 

w szkoleniu dla pracowników 

wśród dzieci. 

Szkolenie kierowane jest do osób, któ-

re chcą zwiększyć swoje kompetencje 

w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci 

lub zdobyć wiedzę z tego zakresu. Przy-

gotowuje ono przede wszystkim do na-

uczania dzieci w wieku 7–12 lat.

W soboty zajęcia będą odbywały się od godz. 900 do 1800 (z przerwą obiadową), 

a w niedziele od 900 do 1330
.

   MIEJSCE: Ustroń, ul. Partyzantów 1 (biuro stowarzyszenia)

  KOSZT: 380 zł (obejmuje m.in.: skrypt dla studenta, obiad w sobotę, kawę, herbatę, koszty administracyjne, podatek VAT)

 ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na formularzu ze strony www, ewentualnie emailem lub telefonicznie (najpóźniej do 31 lipca br.).

Zjazd 1:   10–11 sierpnia 2013 (sobota, niedziela)

Zjazd 2:  17–18 sierpnia br.

Zjazd 3:  31 sierpnia–1 września br.
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Plany pracowników MED na najbliższe miesiące:
MA JMA J
 10-11  – Rozpoczęcie LSB w Dąbrowie Górniczej (L. Króliczek, D. Pustówka)

 17-19  – Zakończenie LSB w Tarnowskich Górach (L. Króliczek, J. Pilch-Lewicka)

 22-30  – Studzionka – Spotkania biblijne dla dzieci i nastolatków (G. Piecha)

 24-25  – Kontynuacja LSB w Dąbrowie Górniczej (L. Króliczek, J. Pilch-Lewicka)

CZERWIECCZERWIEC
 8  – Wycieczka dla dzieci ze Studzionki (G. Piecha)

 21-22  – Zakończenie LSB w Dąbrowie Górniczej (L. Króliczek, J. Pilch-Lewicka)

LIPIECLIPIEC
  – Rawa Mazowiecka – Wakacyjny Klub Biblijny (M. Stępień)

 3-13  – Kiczyce – Am-En Camp (D. Pustówka)

 6-14  – Dzięgielów – stoisko z materiałami na TE (L. Króliczek, G. Piecha)

 7-13  – Wisła Jawornik – OMO I (D. Abramovich, E. Płosa)

 14-20 – Wisła Jawornik – OMO II (B. Nowaczyk-Wyszkowski, M. Kaleta) 

 17-27  – Wisła Kopydło – WSPINACZ (D. Pustówka)

 20-28  – Zelów – TE półkolonie (M. Stępień)

 21-27  – Wisła Jawornik – SOMO (D. Abramovich)

 28-3.08  – Wisła Jawornik – OMO III (D. Abramovich, D. Plinta, J Pilch-Lewicka)

28-3.08  – Szarlota – POMO (E. Płosa, B. Nowaczyk-Wyszkowski, M. Kaleta)

SIERPIEŃSIERPIEŃ
 1-3  – Studzionka – Wakacyjny Klub Biblijny (G. Piecha)

 10-11 – LSB – Ustroń – (J. Pilch-Lewicka, D. Abramovich, L. Króliczek)

 17-18  – LSB – Ustroń – (J. Pilch-Lewicka, D. Abramovich, L. Króliczek) 

 31-1.09 – LSB – Ustroń – (J. Pilch-Lewicka, D. Abramovich, L. Króliczek, G. Piecha)

PA ŹDZIERNIKPA ŹDZIERNIK
 5  – Żory – Regionalna Konferencja dla Pracowników wśród Dzieci (G. Piecha, L. Króliczek)

 19  – Łódź – Regionalna Konferencja dla Pracowników wśród Dzieci (M. Stępień, D. Pustówka)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie  „Miłość Edukacja Dojrzałość”
ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33, 43-450 Ustroń, tel: 33 854 25 97, e - m a i l :  m e d @ m e d . o r g. p l   
w w w. m e d. o r g. p l   Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.
Projekty, na które można przesyłać darowizny: szkolenia, obozy, konferencje, biuro, wynagrodzenia, wydawnictwo.   
Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć:  Darowizna na cele statutowe oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś). 
       
    Dziękujemy!
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