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Święta razem!

Misjonarz wśród dzieci 
w Europie opowiedział taką 
historię: Uczyliśmy dzieci 
w plenerze podczas Klubów 5 
Dni w jednej z wiosek. Dzieci 
miały niewielką wiedzę o Bogu 
i miały kłopot odpowiedzieć na 
podstawowe pytania. Wszystkie 
poza jednym małym chłopcem. 
Znał wszystkie odpowiedzi!
W jaki sposób dowiedział się 
o Bogu, Panu Jezusie 
i nauczaniu Biblii?
Pod koniec zajęć zadaliśmy mu 
pytanie: - Skąd wiesz tyle 
o Bogu? - To proste 
-odpowiedział chłopiec. - 
Grupa chrześcijan przyszła do 
mojej wioski w święta Bożego 
Narodzenia i tak nauczyłem 
się wiele o Bogu podczas 
tego spotkania. - Otrzymałem 
również od nich broszury, 
z których dowiedziałem się 
jeszcze więcej. Czy to nie jest 
coś niesamowitego?

Jeden klub świąteczny, 
a owocem tego wpływ na życie - 
życie dziecka!
Czy coś takiego może wydarzyć 
się w twojej okolicy? W mieście? 
Na wiosce? Czy grupa misyjna z 
twojego kościoła może zebrać 
się razem, przygotować razem 
program świąteczny dla dzieci 
i potem razem wyruszyć, aby 
dzielić się Dobrą Nowiną, 
która jest dla każdego? Jeśli 
pozytywnie odpowiesz na 
te pytania, to Społeczność 
Ewangelizacji Dzieci (CEF) 
jest gotowa towarzyszyć w 
tej służbie. Możemy pomóc 
poprzez dostarczenie:
» Specjalnej świątecznej lekcji 
i materiałów dodatkowych 
- ilustracji w formacie A3, 
zilustrowanego wersetu 
biblijnego, pomysłu na 
konkurs powtórkowy i robótkę, 
zaproszeń i plakatu, broszurek 
z historią oraz z programem, 
aby zorganizować spotkanie w 
ciekawy i interaktywny sposób.

» Warsztatu szkoleniowego 
o tym, jak poprowadzić klub 
świąteczny, gdzie poprowadzić 
taki program, jak użyć 
wszystkich pomocy wizualnych 
i materiałów dodatkowych w 
skuteczny sposób.
» Zespołu doświadczonych 
nauczycieli do pracy razem z 
waszym zespołem (według 
zapotrzebowania i możliwości ).
» Wsparcia modlitewnego jak 
również okazji uczestniczenia 
w sieci współpracowników 
projektu ŚWIĘTA RAZEM.
Razem możemy zrobić o 
wiele więcej! Razem możemy 
wpływać na życie wielu dzieci, 
gdy dzielić się będziemy 
wielką radością !
Skontaktuj się z nami.

Ze względu na Niego
Łukasz i Aleksandra Gruszczyńscy
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„Serdecznie dziękujemy 
wszystkim organizatorom i 
ekipie, która zorganizowała obóz 
dla naszych dzieci... Dzieci miały 
wiele wrażeń i pozytywnych 
emocji. Dzięki Bogu za Was. Dla 
nas to ogromne wsparcie w takiej 
chwili”.  „Dzieci przyjechały z 
bardzo pozytywnymi wrażeniami 
i dużo nam opowiadają... I już 
tęsknią za obozem. Serdecznie 
dziękuję Bogu i organizatorom”.

Bardzo ucieszyły nas i zachęciły 
opinie rodziców dzieci 
i młodzieży, które wróciły 
z chrześcijańskiego obozu, jaki 
odbył się dla dzieci ukraińskich 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Rzeczywiście Bóg dał wspaniały 
tydzień w malowniczym 
polskim mieście dla 33 dzieci i 
nastolatków z Ukrainy. A także 
dla zaprzyjaźnionego zespołu 
liderów i organizatorów z trzech 
krajów: Polski, Ukrainy i Białorusi.

Dzieci pochodziły z różnych 
części Ukrainy. Prawie wszyscy 
przybyli do Polski, uciekając 
przed wojną.

Dzieci wojny... Każdy z nich 
ma swoją historię, własne 
doświadczenia  i troski o swoich 
bliskich, rodzice niektórych dzieci 
pozostają na Ukrainie... 
Ciepła atmosfera miłości 

i szczerości pomogła dzieciom 
i wychowawcom zaprzyjaźnić się 
i otworzyć, aby dzielić się swoimi 
doświadczeniami i zanieść Bogu 
w modlitwie wszystko, co jest 
w sercu. Dzieci modliły się za 
siebie z wielkim pragnieniem: 
„…Panie, ratuj Mikołajew przed 
atakami rakietowymi, ratuj tam 
ojca Very...”, „Chroń matkę i siostrę 
Oleksandry, które są teraz w 
Odessie...”.  Wiele takich modlitw 
dotarło do Boga.

Jedna dziewczynka , 
trzynastoletnia, długo milczała. 
Nie chciała z nikim rozmawiać, 
miałam wrażenie, że się nie 
modli. Ale pod koniec, na jednym 
z ciepłych, wieczornych spotkań, 
wyznała: „Chcę powiedzieć, że 
kocham was wszystkich. 
I modlę się za wszystkich, po 
cichu”. A nieco później szczerze 
powiedziała: „Chcę, aby Pan 
przywrócił mi zdrowie i siły. Bo 
wojna naprawdę mnie dotknęła”. 
Ostatniego wieczoru modliła 
się z wielką pasją za każdą 
dziewczynę z zespołu, ponieważ 
wszystkie się zaprzyjaźniły. 
A potem... zaśpiewała wszystkim 
pieśń... Jak cudownie jest być 
świadkiem cudów, których 
dokonał Pan!

I najważniejsze: dzieci i nastolatki 
słuchały Słowa Bożego, uczyły 
się ufać Bogu i umacniały swoją 

wiarę na lekcjach biblijnych 
przez cały tydzień. Wierzymy, że 
zasiane Słowo Boże wyda owoc 
w każdym sercu.

Uczestnicy obozu mieli również 
możliwość wybrania się na 
wycieczkę do „Domu chleba” oraz 
mogły poznać urocze zwierzęta, 
alpaki, na terenie obozu. Było 
też wiele ciekawych gier, 
nagrywanie � lmu obozowego, 
zabawne wieczorne spotkania, 
ciekawe warsztaty, dużo sportu. 
I oczywiście... pyszne jedzenie! 
Dzięki naszym wspaniałym 
szefom kuchni!

Oczywiście były wyzwania 
i trudności, ale we wszystkim 
widzieliśmy Bożą pomoc 
i błogosławieństwo.

Wysławiamy naszego Pana 
za ten cudowny czas! A także 
dziękujemy organizatorom 
i wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację poprzez pracę, 
� nanse i modlitwę, pomagając 
poprowadzić tak piękne dzieło!
  
  

                                                       

Niezapomniany tydzień w Jastrzębiu-Zdroju

Tatiana Yakushenko 
(Misjonarka CEF, uciekinierka 

z Buczy, obecnie mieszka z mężem 
i synem w Żorach)



Służba wakacyjna na Śląsku
 Nazywamy się Natalia 
i Piotr Lewandowscy. W 2011 
roku, w wieku piętnastu lat, 
oboje przyjęliśmy Pana Jezusa do 
serca jako swojego Zbawiciela. 
Dziesięć lat później Bóg 
powołał nas, jako małżeństwo, 
do służby w Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci, abyśmy 
mogli głosić Ewangelię dzieciom 
i nastolatkom. Obecnie jesteśmy 
pracownikami terenowymi w 
województwie śląskim.
 Bóg krok po kroku 
prowadzi nas w naszej służbie. 
W ubiegłym roku szkolnym, z 
Jego pomocą, prowadziliśmy 
Klub Dobrej Nowiny w Żorach 
oraz utworzyliśmy kolejny Klub 
Dobrej Nowiny w Pszczynie, 
gdzie jesteśmy członkami 
lokalnego zboru. Klub rozpoczął 
się zupełnie niespodziewanie 
w połowie roku szkolnego. Na 
początku nie byliśmy przekonani, 
czy w ogóle pojawią się na nim 

dzieci, ale Pan Bóg zatroszczył się 
o to, używając członków naszego 
zboru, którzy przyprowadzili 
na spotkanie swoich małych 
sąsiadów i członków rodzin. 
Chwała Bogu za zborowników!
 Chwała Bogu również za 
minione wakacje! Dzięki Niemu 
mogły odbyć się w wojewódz-
twie śląskim cztery Kluby 5 Dni w 
Łaziskach, Mikołowie i Pszczynie, 
a ponadto półkolonie dla dzieci 
z miasta w Radlinie i obóz dla 
ukraińskich dzieci. Łącznie na 
tych wydarzeniach Ewangelię 
mogło usłyszeć 101 dzieci!
 Jednocześnie modliliśmy 
się o możliwość służby w 
kolejnych miastach na Śląsku. 
Szukaliśmy sposobu, żeby 
skontaktować się z lokalnymi 
zborami, jednak Bóg zaskoczył 
nas po raz kolejny, gdy przełożeni 
dwóch społeczności sami 
wyszli z inicjatywą, aby w ich 
miastach powstały Kluby Dobrej 

Nowiny. Z początkiem września 
rozpoczęły się więc spotkania dla 
dzieci z Radlina. W najbliższych 
tygodniach planujemy 
rozpoczęcie KDN w Oświęcimiu.
 Nadal modlimy się o 
powstanie kolejnych Klubów 
Dobrej Nowiny, a także o 
pomocników, którzy mieliby 
czas, chęci i serce do służby, aby 
pomóc w prowadzeniu kolejnych 
spotkań. Staramy się zachęcać 
wierzących nastolatków do 
podjęcia się tego zadania.
 Bardzo cenne są dla 
nas modlitwy wierzących 
ludzi o zbawienie dzieci na 
Śląsku, służbę Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci oraz o dalsze 
kroki w naszej służbie.

                                                                 
                                                                 

Natalia i Piotr
Misjonarze CEF na Śląsku

“Oto dzieci są darem Pana” 
Psalm 127.
12 maja 2022 roku na świat 
przyszła nasza córeczka, Marta 
Joanna Boroń. Dziękujemy Bogu 
za Jego ochronę i prowadzenie 
podczas ciąży i porodu. 

Dziś Martusia jest śliczną i zdrową 
4-miesięczną dziewczynką, która z 
zaciekawieniem ogląda wszystko, 
co ją otacza. 

Proszę, módlcie się o jej rozwój 
i o mądrość dla nas, rodziców, 
abyśmy mogli uczyć ją poznawać 
naszego Zbawiciela.
Pozdrawiamy serdecznie 
z Rzeszowa. 

Danka Boroń, Misjonarka CEF na 
Podkarpaciu, z mężem Łukaszem 

i córeczką Martusią.
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KURS DLA PRZYWÓDCÓW PRACY Z DZIEĆMI

Unikalne 12-tygodniowe szkolenie, z możliwością ukończenia w dwóch 
modułach, wyposażające do opartej na Ewangelii służby z dziećmi.

» Odkryj, jak Bóg może cię używać wśród    
dzieci w twoim domu lub za granicą

» Przygotuj się do rozwijania i koordynowania 
regularnej służby wśród dzieci

» Wzmocnij swoją relację z Bogiem

» Pomnażaj swoją służbę, 
ucząc się szkolić innych

» Korzystaj z doświadczenia instruktorów 
z innych europejskich krajów

» Ucz się, jak ewangelizować i uczyć dzieci

» Ćwicz i rozwijaj nowo nabyte umiejętności oraz otrzymuj 
informacje zwrotne w bezpiecznym i konstruktywnym środowisku

GDZIE
Kurs stacjonarny odbędzie się w centrum szkoleniowym CEF© w Sibiu (Rumunia) – w pięknym, starym, 

otoczonym murami mieście położonym w pobliżu południowych Karpat. (romaniatourism.com/sibiu.html)

KIEDY
Lato 2023. Możesz wziąć udział w pełnym kursie: 11 czerwca - 2 września lub 
w pierwszym module: (pierwsze sześć tygodni) 11 czerwca - 22 lipca.

KOSZT
(obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe). 
Pełny kurs: 1500 €.  Moduł pierwszy: 756 €.

ZAINTERESOWANY? Odwiedź również naszą stronę internetową 
https://www.cefpolska.pl/kurs-dla-przywodcow-pracy-wsrod-dzi
Napisz do nas: dyrektor CEF w Polsce – Łukasz Gruszczyński,  biuro@cefpolska.pl 

„UKOŃCZYŁAM KURS, PONIEWAŻ 
SZUKAŁAM SZKOLENIA Z NAUCZANIA 

DZIECI, ALE DAŁO MI TO O WIELE 
WIĘCEJ! PRZYJAŹNIE, ZABAWA, 

OSOBIST Y ROZWÓJ DUCHOWY, GŁĘBSZE 
ZROZUMIENIE TEGO, JAK UCZYĆ I 

WIELE PRAKT YCZNYCH POMYSŁÓW NA 
PRACĘ Z DZIEĆMI. NIE JESTEM W STANIE 

WYSTARCZAJĄCO GO ZACHWALIĆ!” 
(ASHLEIGH). 

Kursy mogą być anulowane do sześciu tygodni przed datą rozpoczęcia, jeśli nie wpłynie minimalna liczba zgłoszeń. 
Prosimy o sprawdzenie statusu kursu u krajowego dyrektora CEF w swoim kraju przed dokonaniem dalszych ustaleń. 
Termin składania wniosków upływa dnia 28 kwietnia 2023 r.


