Zimowe miesi¹ce w MED-zie, jak co roku, zdominowa³y przygotowania do kolejnej konferencji.
Tym razem spotkaliśmy siê w Wiśle G³êbcach od
8-12 lutego, a okazj¹ by³a oczywiście XX Ogólnopolska Konferencja dla Pracowników wśród
Dzieci. Chcieliśmy w jakiś sposób zaakcentowaæ
i uczciæ fakt, ¿e by³a to konferencja jubileuszowa,
co znalaz³o odbicie w jej programie. Postanowiliśmy bowiem przed³u¿yæ konferencjê o jeden
dzieñ i ten w³aśnie dzieñ przeznaczyæ na świêtowanie Bo¿ej wierności. Cieszymy siê z tego, ¿e
do³¹czy³y do nas w tym dniu osoby, które nie mog³y wzi¹æ udzia³u w ca³ej konferencji, ale chcia³y
spêdziæ z nami chocia¿ kilka godzin. By³a to okazja
do wspomnieñ, do ogl¹dania starych fotograﬁi,
do spotkania siê z dawno niewidzianymi znajomymi, do rozmów oraz spo³eczności. Jak to bywa
przy takich okazjach by³a i radośæ, i zaskoczenie
i wzruszenie, zw³aszcza, kiedy zobaczyliśmy (na
DVD) i us³yszeliśmy wyk³ad wujka Samuela – jak
nazywaj¹ go wszyscy, którzy go znaj¹ – czyli Samuela Doherty’ego.
Ka¿da z konferencji ma swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê, poniewa¿ tworz¹ j¹ ludzie, którzy
w niej uczestnicz¹. Tym razem uczestnicy przyjechali m.in. z Gdañska, Torunia, Warszawy, Grodziska, £odzi, ¯yrardowa, Radomia, Skierniewic,
Zelowa, G³ogowa, Polkowic, Nysy, Raciborza…
Ciekawostk¹ jest to, ¿e po raz pierwszy zaprosiliśmy polskiego wyk³adowcê, pastora Krzysztofa
Zarêbê ze Spo³eczności Chrześcijañskiej „Pó³noc” w Warszawie, co okaza³o siê bardzo dobrym pomys³em.
Poza tym uczestnicy mieli do wyboru kilkanaście ró¿nych seminariów i warsztatów, z czego
chêtnie skorzystali, chwal¹c sobie ró¿norodnośæ
poruszanej tematyki. Us³yszeliśmy wiele pozytywnych komentarzy i cieszymy siê z tego, ¿e
w taki sposób mo¿emy pomagaæ pracownikom
wśród dzieci z ró¿nych miejsc, kościo³ów i spo³eczności.
W tej Poczcie proponujemy zdjêcia oraz kilka
komentarzy nades³anych po konferencji przez
uczestników. Obszerniejsze sprawozdania mo¿na przeczytaæ na naszej stronie www.med.org.pl
w Echach konferencji ogólnopolskich. Zapraszamy!
Danuta Pustówka

wiosna
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Uwaga! Nowośæ!
Na pocz¹tku lutego wydaliśmy kolejny podrêcznik,
który zawiera 11 lekcji biblijnych przeznaczonych dla
dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje
te pomog¹ im w zrozumieniu
tego, ¿e Bóg piêknie i m¹drze
je stworzy³, i ¿e tylko Jemu
nale¿y siê za to chwa³a!
Dodatkowym walorem
tej pozycji jest poruszenie
tematyki dotycz¹cej niepe³nosprawności. Pozwoli to dzieciom na oswojenie siê
z tym problemem oraz na odpowiednie reagowanie,
kiedy bêdzie wymaga³a tego sytuacja.
W podrêczniku oprócz lekcji biblijnych znajduj¹ siê
równie¿ pytania powtórkowe, propozycje wersetów
do nauki na pamiêæ oraz wiele pomys³ów do prac plastycznych i zabaw tematycznych.
Na koñcu podrêcznika do³¹czono pomoce wizualne
do niektórych lekcji oraz arkusze dla dzieci.
Zapraszamy nauczycieli do zamawiania tej pozycji.
Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow¹. Cena z kosztami wysy³ki 30 z³.

Nie ma Go tu, bo wsta³ z martwych, jak powiedzia³… (Mt 28:6)

Grób jest pusty!
Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³!

Niech wielkanocna dobra nowina nape³ni Was
radości¹ i pokojem, da si³ê do pokonywania codziennych trudności i pozwoli z ufności¹ patrzeæ w przysz³ośæ.
Najlepsze ¿yczenia świ¹teczne sk³adaj¹
pracownicy, wolontariusze i zarz¹d ChS MED
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Dobry pomys³ na tegoroczne
wakacje – wolontariat
Wielu ludzi, pragn¹c zobaczyæ miejsca, gdzie Pan
Jezus ¿y³ i dokonywa³ cudów, udaje siê w czasie wakacji do Ziemi Świêtej, a tymczasem okazuje siê, ¿e odciski Jego stóp mo¿na odnaleźæ bardzo blisko nas. Philip Yancey w jednej ze swoich ksi¹¿ek napisa³, i¿ nasz
Pan nie zbieg³ z naszego świata, ale ukry³ siê w najmniej spodziewanym miejscu. Twierdz¹c tak, opar³
siê na fragmencie z 25. rozdzia³u Ewangelii Mateusza:
„By³em nagi… by³em chory… by³em w wiêzieniu, a…”
(wiersze 36-43).
Na tej liście wymienieni zostali ci najmniej znacz¹cy dla tego świata i nie jest ona oczywiście zamkniêta,
gdy¿ do tego grona najmniejszych braci Pana Jezusa
nale¿¹ te¿, na przyk³ad, ludzie starsi czy dzieci. To
w³aśnie za takimi ludźmi ukry³ siê Bóg, a nasza postawa wzglêdem ich potrzeb bêdzie mia³a wp³yw na
nasz¹ wiecznośæ.
Kiedy myślê o wolontariacie, postrzegam go tak¿e
w perspektywie wieczności, poniewa¿ wolontariusz to
cz³owiek, który godzi siê na to, by pozostaæ w cieniu
innych, a jednocześnie ma pragnienie, by us³u¿yæ tym
ma³o znacz¹cym dla tego świata istotom ludzkim.
Wed³ug statystyk oko³o 85% wierz¹cych ludzi na
świecie nawróci³o siê przed 15. rokiem ¿ycia. Jednocześnie szacuje siê, i¿ zbory poświêcaj¹ tylko 10% si³
i środków na pracê z dzieæmi.
Na ka¿de 1000 osób umieraj¹cych w naszym kraju
600 w ogóle nie s³ysza³o jasnej prezentacji Ewangelii.
Co 4 dziecko w Polsce ¿yje w ubóstwie.
Cele MED-u nakierowane s¹ na to, aby wyjśæ naprzeciw tym wyzwaniom. Moglibyśmy zrobiæ o wiele
wiêcej, gdyby wiêcej by³o tych, którzy stan¹ obok nas
w tej s³u¿bie jako pomocnicy czy wolontariusze.
Byæ mo¿e to TY jesteś odpowiedzi¹ na nasze modlitwy, byæ mo¿e Bóg w³aśnie Ciebie potrzebuje w tej
s³u¿bie.
Do³¹cz do nas – wakacje to najlepsza pora na tak¹
decyzjê.
Andrzej ¯ydek

Wolontariat z MED-em
Nasze Stowarzyszenie stwarza mo¿liwości do
pracy wolontarystycznej dla wielu osób. W ubieg³ym roku ponad 70 wolontariuszy zaanga¿owa³o siê
w s³u¿bê MED. Za ka¿d¹ osobê, któr¹ Bóg nam posy³a
jesteśmy ogromnie wdziêczni. Cieszymy siê, ¿e ca³kiem spora grupa wolontariuszy towarzyszy nam ju¿
od d³u¿szego czasu, niektórzy od kilku, a nawet kilkunastu lat pracuj¹ na naszych obozach. Coraz wiêcej
osób przejmuje od nas wa¿ne odpowiedzialności!
Tak¿e w tym roku (szczególnie w czasie lata) potrzebujemy pomocy wolontariuszy. S¹ tacy, którzy ju¿
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pocz¹tkiem stycznia, a nawet w zesz³ym roku zg³osili
swoj¹ gotowośæ pomocy, ale wolne miejsca jeszcze
czekaj¹ na niektórych obozach i na wakacyjnych klubach biblijnych. Zainteresowane osoby zapraszamy
do kontaktu z naszym biurem: med@med.org.pl lub
tel. 33 854 25 97.

Letnia Szko³a Biblijna
Warto pamiêtaæ o tym, ¿e wolontariusz pracuj¹cy wśród dzieci bêdzie efektywniej pracowa³ i praca przyniesie mu wiele radości, gdy poszerzy swoj¹
wiedzê, wyposa¿y lepiej swój warsztat, a przede
wszystkim zadba o swój duchowy rozwój. Dlatego
ZAPRASZAMY do wziêcia udzia³u w Letniej Szkole
Biblijnej (LSB) MED. Tym razem po raz pierwszy
LSB odbêdzie siê w Zelowie, w dniach 4-13 sierpnia br. Szkolenie to przeznaczone jest nie tylko dla
osób, które dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w s³u¿bie wśród dzieci lub o niej myśl¹. Bêdzie te¿ bardzo
pomocne dla tych, którzy po d³u¿szej przerwie pragn¹ wróciæ do s³u¿by oraz dla ka¿dego, kto potrzebuje zachêty, przypomnienia, odświe¿enia. Szczegó³y oraz formularz zg³oszeniowy na naszej stronie
www.med.org.pl. Zapraszamy!

Obozy
W tym roku nie zd¹¿yliśmy nawet zrobiæ specjalnego folderu ani wiêkszej reklamy naszych letnich
obozów, a ju¿ w pierwszych dniach marca na wiêkszości turnusów nie by³o wolnych miejsc. Wyj¹tkiem
jest obóz POMO, czyli Pó³nocny Obóz M³odych Odkrywców dla dzieci w wieku 8-12 lat, który w tym
roku organizujemy po raz pierwszy na Pó³nocy Polski. Program tego obozu bêdzie taki sam jak na OMO
w Wiśle Czarnem. W kadrze tego obozu bêd¹ nasi
wolontariusze, a wiêkszośæ stanowi¹ ci, którzy wcześniej pracowali na obozach OMO, a wiêc przez nas
sprawdzeni☺. Zapraszamy do skorzystania z tej nowej
oferty i/lub przekazania informacji o niej innym. Szczegó³y na naszej stronie internetowej: www.med.org.pl

Szkolenie intensywne w Orzeszu
Kośció³ Chrześcijan Baptystów ¿yczliwie udostêpni³ swój budynek zborowy, aby mog³o siê w nim odbyæ szkolenie dla pracowników wśród dzieci. Uczestnicy reprezentowali ró¿ne spo³eczności i doje¿d¿ali
z Jastrzêbia, Knurowa, Rybnika, ¯or, Gliwic, a nawet
z Katowic. Orzesze by³o wiêc dogodnym miejscem
dla nich. W „porywach” liczba s³uchaczy dochodzi³a
do dwudziestu, ale ca³e szkolenie ukoñczy³o, otrzymuj¹c dyplomy, dziesiêæ osób. Jedn¹ trzeci¹ z nich stanowili ludzie bardzo m³odzi, a ju¿ czynni w s³u¿bie dla
dzieci, co oczywiście bardzo nas cieszy. (c.d na str. 5)

XX Konferencja MED
W czasie XX Konferencji MED-u zobaczy³am na
nowo, ¿e nasz Bóg prowadzi³ nas przez te wszystkie
lata, ¿e nam b³ogos³awi³, i ¿e nas ani na chwilê nie
opuści³. Dobrze jest co jakiś czas spojrzeæ wstecz
i wyliczyæ wszystkie dobre rzeczy, które Bóg dla nas
uczyni³. Ja osobiście mo¿e nie wszystkie dostrzegam,
nie wszystkie rozumiem, zw³aszcza te bolesne, ale
jedno jest pewne: On okaza³ siê WIERNY. Ja w wielu
wypadkach Go zawiod³am, ale to tak naprawdê sprawi³o, ¿e znowu wiedzia³am, ¿e dalej mogê iśæ tylko
z Nim. Tego i Tobie ¿yczê!
JPL
Nie zmieni³am zdania i nadal uwa¿am, ¿e mo¿liwośæ uczestniczenia w Waszych szkoleniach i konferencjach by³a tym najlepszym, co spotka³o mnie w ¿yciu (...)Bardzo jestem Panu wdziêczna, ¿e postawi³
wujka Sama i Was na mojej drodze.
Maryla Marek
W ¿aden sposób nie czujê siê poszkodowana poprzez fakt, ¿e nie mog³am uczestniczyæ w wyk³adach
i seminariach. Odebra³am od Boga wiele b³ogos³awieñstw pracuj¹c podczas tej konferencji z dzieæmi!
Ela P³osa
W tym roku po raz pierwszy mia³am mo¿liwośæ
uczestniczenia w konferencji. Czas jaki tam spêdzi³am by³ dla mnie bardzo szczególny. Bardzo wiele da³y
mi do myślenia wyk³ady na temat tego, jak nie daæ
siê lêkowi przed niepowodzeniem. Zapamiêta³am te¿
szczególnie, ¿e najwiêksz¹ pora¿k¹ chrześcijanina jest
niepodjêcie dzia³ania ze strachu, ¿e siê nie uda oraz
¿e rozwi¹zaniem ka¿dego problemu jest Jezus Chrystus…
Wyj¹tkowa by³a te¿ dla mnie atmosfera miêdzy
uczestnikami konferencji! Czu³o siê Bo¿¹ Mi³ośæ oraz
jednośæ wynikaj¹c¹ ze wspólnego celu i mi³ości do
Boga. Nawi¹zywaliśmy nowe kontakty, dzieliliśmy
siê świadectwami, poznawaliśmy osoby pracuj¹ce
na ró¿nych polach misyjnych. To by³o niesamowite!
Dziêkujê Bogu, ¿e da³ mi mo¿liwośæ bycia na tej konferencji
Joanna Æwian
Mo¿na wymieniæ siê doświadczeniami, us³yszeæ
świadectwa i byæ zachêconym do dalszej pracy, jak¿e
nieraz trudnej... Myślê, ¿e takie konferencje s¹ potrzebne i zachêcam wszystkich do uczestnictwa. Zawsze mo¿na nauczyæ siê czegoś wiêcej.
Ewa Go³êbiewska
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Uczestniczy³am w wielu seminariach, z których
ka¿de by³o inne i ka¿de dawa³o mi nowe przemyślenia lub porz¹dkowa³o czy przypomina³o posiadan¹
wiedzê…
Wyjecha³am z Wis³y wzbogacona o materia³y, wiedzê z wyk³adów i seminariów, ale przede wszystkim
o zrozumienie odpowiedzialności oraz wa¿ności mojej, i ka¿dego nauczyciela, s³u¿by wśród dzieci, a tak¿e
zachêcona do dalszej pracy poprzez poznanie ludzi,
dla których s³u¿enie Bogu jest rzeczywistym priorytetem w ¿yciu. Za to wszystko z ca³ego serca dziêkujê
i pragnê modliæ siê, dziêkuj¹c za s³u¿bê MED-u oraz
wszystkich, którzy oddani s¹ pracy wśród dzieci.
Magda Dawidowicz
Znalaz³ siê te¿ czas na wspólne rozmowy, poznawanie nowych osób, ogl¹danie zdjêæ z minionych 20
lat dzia³alności MED-u oraz na wspomnienia…
Tak jak w piosence „Stójmy razem” śpiewanej
wspólnie przed jednym z wyk³adów, mo¿na by³o zobaczyæ, ¿e wszyscy w jedności stanêliśmy, by jeszcze
lepiej poznawaæ Boga. By³ to niesamowity czas spêdzony w Bo¿ej obecności i wśród ludzi kochaj¹cych
Boga.
¯aneta Wise³ka
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S³u¿my dzieciom

((c.d.
d ze str.
t 2) Osobliwości¹
O bli ś i tego
t
szkolenia
k l i by³o
b ³ to,
t
¿e uczestniczy³y w nim jako wolne s³uchaczki tak¿e
osoby, które maj¹ ju¿ wnuki. Chcia³y skorzystaæ z wyk³adów, aby lepiej pe³niæ swoj¹ odpowiedzialn¹ rolê
babci.
Orzesze by³o tak¿e bardzo dogodnym miejscem
dla nas. Dziêki bliskiej odleg³ości wiêcej osób mog³o
zaanga¿owaæ siê do prowadzenie zajêæ. Wraz ze mn¹
wyk³ady i æwiczenia prowadzili pracownicy i wolontariusz MED: Gabi Piecha, Danusia Plinta, Ewa Mertens
i Jasiu Kenig.
Joanna Pilch-Lewicka

Buntownicy
Nie chcê! Nie zrobiê tego! Nie pójdê tam! Sk¹d
my to znamy? Czêsto s³yszymy takie s³owa z ust dzieci. W³aśnie z nimi i nastolatkami najczêściej kojarzy
nam siê bunt. Mówimy o zbuntowanym nastolatku,
o wieku buntu. Zastanawiam siê, czy my dorośli na
pewno wyrośliśmy z tego? Przecie¿ grzech, w którym
siê urodziliśmy, jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z buntem,
a bunt z konsekwencjami.
Ksiêga Sêdziów odzwierciedla to, jacy jesteśmy
i pokazuje te¿, jaki jest Pan Bóg. Czy historie zawarte
w tej ksiêdze nie s¹ za trudne dla dzieci?
Podczas pó³zimowiska w Lesznej dzieci z uwag¹
s³ucha³y o Deborze, Gedeonie, Samsonie oraz o narodzie izraelskim, który wci¹¿ na nowo odwraca³ siê
od Boga.Tak¿e o karze, jaka ich spotyka³a, o pokucie
i przebaczeniu, jakie otrzymywali. Mam nadziejê, ¿e
dzieci bêd¹ pamiêta³y o tym, ¿e grzech to nie zabawa, ale coś czego powinniśmy siê wystrzegaæ, jeśli
nie chcemy popaśæ w k³opoty. Mam te¿ nadziejê, ¿e
w pamiêci pozostanie im obraz tego, jaki jest Pan Bóg
– sprawiedliwy, ale te¿ pe³en mi³ości.
Tym razem nasze spotkania trwa³y tylko trzy
dni. Przychodzili starzy bywalcy, ale by³o te¿ kilkoro
przyjezdnych dzieci. Jestem wdziêczna Panu Bogu za
wolontariuszy, którzy z oddaniem prowadzili lekcje
biblijne, historiê misyjn¹, zabawy, przygotowywali kanapki, no i sprz¹tali ka¿dego dnia.
Danuta Plinta

Do tej pory na Tygodniach Dobrej Nowiny(TDN)
w Golasowicach latem zawsze by³a wiêksza frekwenc ni¿ zim¹. Z tego te¿ powodu moje za³o¿enia przed
cja
t
tegorocznym
zimowym TDN by³y podobne. Myśla³
³am,
¿e bêdzie maksymalnie kilkanaścioro dzieci, a tu
Pan Bóg zrobi³ nam mi³¹ niespodziankê, bo codziennie
przychodzi³o ich ok. 30! Czêśæ z nich widzia³am po raz
pierwszy. Zastanawia³am siê, co jest powodem tego,
¿ nawet zim¹ coraz wiêcej dzieci chce przychodziæ
¿e
na zajêcia biblijne, chce siê uczyæ nowych pieśni, wersetów itp.? Oczywiście by³ równie¿ czas na gry i zabawy oraz zajêcia plastyczne, ale myślê, ¿e nie to by³o
powodem takiej frekwencji. Z pewności¹ nie by³ to
te¿ nasz profesjonalizm w prowadzeniu zajêæ, bo do
tego nam jeszcze daleko. Myślê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹
tego, ¿e coraz wiêcej dzieci przychodzi na takie zajêcia
jest potrzeba mi³ości i akceptacji ze strony innych ludzi
oraz g³ód s³uchania S³owa Bo¿ego! Pomimo ¿e jest tyle
ró¿nych mo¿liwości spêdzania wolnego czasu, jednak
dzieci, mo¿e czasem nawet nieświadomie, garn¹ siê
do tego, by byæ bli¿ej Pana Boga, a tego, co On daje,
nikt i nic nie mo¿e zast¹piæ! Nawet najdro¿sze gad¿ety, super gry komputerowe, zabawki wielofunkcyjne,
ﬁlmy itp. Dzieci potrzebuj¹ Bo¿ej mi³ości, potrzebuj¹
równie¿ naszej mi³ości, zainteresowania ich ¿yciem,
troski i modlitwy o nie. Wykorzystujmy wiêc dobrze
ten czas, który Pan Bóg nam daje! B¹dźmy gotowi do
tego, by zaspokajaæ najwa¿niejsze potrzeby tych, których Pan nam powierzy³. S³u¿my jedni drugim w mi³ości! (Galacjan 5:13) A najbardziej dzieciom!
Ewa Mertens

To ju¿ 18 lat
Wierzyæ mi siê nie chce, ¿e minê³o 18 lat odk¹d
po raz pierwszy przyjecha³am do Zelowa, aby prowadziæ spotkania dla dzieci w ramach pó³kolonii.
W tym roku mia³am okazjê zaprezentowaæ wszystkim doros³ym i wolontariuszom pó³kolonii zdjêcia ze
s³u¿by wśród dzieci w Zelowie w latach 1993 – 2010.
Potem modliliśmy siê, dziêkuj¹c Bogu za Jego ochronê i b³ogos³awieñstwo w minionych latach.
Tegoroczne pó³kolonie odbywa³y siê od 17 do 21
stycznia i wziê³o w nich udzia³ ok. 80 dzieci i 40 wolontariuszy. Dzieci bra³y udzia³ w ró¿nych zabawach
i konkursach, poznawa³y nowe pieśni, a tak¿e uczy³y
siê wersetów biblijnych na pamiêæ.
Tym razem pó³kolonie po³¹czone zosta³y ze szkoleniem dla wolontariuszy na temat komunikacji interpersonalnej oraz wspó³pracy w grupie. Ja zosta³am
poproszona, aby podzieliæ siê moim doświadczeniem
i praktycznymi pomys³ami do pracy z dzieæmi.
Monika Stêpieñ
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Finansowe wsparcie dla MED
Drodzy Oﬁarodawcy!
Bardzo dziêkujemy za wp³aty na s³u¿bê MED-u.
Dziêki Waszym darom ﬁnansowy rok 2010 zakoñczyliśmy na plusie!!! Mamy nadziejê, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ bêdziecie nadal stali razem z nami w tej s³u¿bie,
modl¹c siê o nas i dziel¹c siê z nami powierzonymi
Wam przez Boga środkami. Ka¿dy dar jest cenny,
ma³y i trochê wiêkszy, ten wp³acany regularnie (co
pomaga nam planowaæ s³u¿bê) i ten jednorazowy.

Informacje dla dotychczasowych
i nowych oﬁarodawców
Przypominamy, ¿e darowizny na Stowarzyszenie
„MED” mo¿na odliczaæ od kwoty dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu. Suma tych odliczeñ nie mo¿e
przekraczaæ 6% tej kwoty podlegaj¹cego opodatkowaniu. Darowizny podlegaj¹ce odliczeniom musz¹
byæ wp³acane na konto bankowe Stowarzyszenia. Przy

wp³atach nale¿y wpisywaæ: darowizna na cele statutowe. Osoba wp³acaj¹ca mo¿e zdecydowaæ o przeznaczeniu daru na konkretny projekt realizowany przez
nasze Stowarzyszenie, zapisuj¹c to po myślniku np.:
darowizna na cele statutowe – obozy.
Oto propozycja projektów przez nas realizowanych, na które mo¿na przesy³aæ wsparcie ﬁnansowe:
obozy, szkolenia, konferencje, wydawnictwo.
Mo¿na tak¿e przeznaczyæ dar na wynagrodzenie dla
pracowników MED ogólnie lub wybieraj¹c konkretnego pracownika i wpisuj¹c jego inicja³y.
Darowizny nie maj¹ce konkretnego przeznaczenia
s¹ wykorzystywane zgodnie z aktualn¹ najwiêksz¹ potrzeb¹.
Hudson Tylor powiedzia³: Bo¿emu dzie³u wykonywanemu w Bo¿y sposób, nigdy nie zabraknie Bo¿ego
zaopatrzenia.
My w to wierzymy i od ponad 20 lat tego doświadczamy! Pan Bóg zaopatruje nas u¿ywaj¹c wielu Braci
i Sióstr, starszych i m³odszych, znanych i nieznanych
nam osób. On mo¿e u¿yæ tak¿e Ciebie, gdy Mu na to
pozwolisz.

Pracownicy i wolontariusze MED potrzebuj¹ Twoich modlitw!
Przed nami pracowite lato
15 kwietnia – Studzionka – spotkanie wielkanocne dla m³odzie¿y (E. Mertens)
16 kwietnia – Studzionka – spotkanie wielkanocne dla dzieci (E. Mertens)
16-17 kwietnia – Olsztyn – szkolenie doraźne dla nauczycieli szkó³ek niedzielnych oraz konferencja dla
rodziców (I. Kaczeñska, D. Pustówka)
18-20 kwietnia – Goleszów – rekolekcje wielkanocne dla dzieci (E. Mertens, G. Piecha, D. Plinta)
20 kwietnia – Ruptawa – spotkanie wielkanocne w klubach biblijnych (E. Mertens)
21 kwietnia – Leszna G. – spotkanie wielkanocne dla dzieci (D. Plinta, D. Pustówka)
24 kwietnia – Golasowice – spotkanie wielkanocne dla dzieci (E. Mertens)
27-30 maja – Dublin – kontynuacja szkolenia intensywnego (J. Pilch-Lewicka, D. Plinta)
10-12 czerwca – Zelów – szkolenie doraźne dla pracowników (L. Króliczek)
3-9 lipca – Wis³a Czarne – OMO I (D. Abramovich, J. Pilch-Lewicka, E. Mertens, E. P³osa)
3-9 lipca – Byczyna – Wakacyjny Klub Biblijny (M. Stêpieñ)
10-16 lipca – Wis³a Czarne – OMO II (D. Plinta, B. Nowaczyk-Wyszkowski)
17-23 lipca – Wis³a Czarne – OMO III (D. Abramovich, D. Plinta)
24-30 lipca – Szarlota k. Kościerzyny – POMO (B. Nowaczyk-Wyszkowski)
17-24 lipca – Zelów – pó³kolonie dla dzieci (M. Stêpieñ)
20-30 lipca – Wis³a – WiEC (E. Mertens, D. Pustówka)
25-31 lipca – Wis³a Czarne – SOMO (D. Abramovich)
4-13 sierpnia – Zelów – Letnia Szko³a Biblijna MED (D. Abramovich, L. Króliczek, J. Pilch-Lewicka, D. Plinta)
21-27 sierpnia – Rawa Maz. – Wakacyjny Klub Biblijny (M. Stêpieñ)

Chrześcijañskie Stowarzyszenie „Mi³ośæ Edukacja Dojrza³ośæ”
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroñ, Tel.: 33 8542597
email: med@med.org.pl; www.med.org.pl
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