
Naszym pragnieniem jest, 
aby Bereg Camp stał się oazą, 
w której goście, w szcze-
gólności dzieci i nastolatki, 
będą mieli możliwość 
poznać Chrystusa, wykonać 
pierwsze kroki na drodze                                                    
z Nim i nauczyć się żyć z wia-
ry według Bożego Słowa.
Duchowy wpływ obozów 
biblijnych na życie chłopców 
i dziewcząt jest nie do prze-
cenienia. Wiele dzieci pozna-
ło Chrystusa lub otrzymało 
powołanie do późniejszej 
służby na pełen etat.
Obecnie przygotowujemy 
się do kolejnego projektu - 
budowy sali spotkań, jadalni 
i pełnowymiarowej kuchni. 
Kiedy wojna się zakończy, 
złożymy wniosek o pozwole-
nie na budowę. Doceniamy 
wasze modlitwy i dary na ten 
ogromny projekt. 

Sebastian Edelmann
Koordynator projektu

1lutego,                           
Ferie zimowe 

Módlmy się o spotkania dla 
dzieci i młodzieży podczas 
ferii organizowane przez 
kościoły i misje, aby Pan 
Bóg działał w sercach mło-
dych osób i zbawił wiele          
z nich.

2 lutego, Turek 
W Turku odbywają się 

kluby dla przedszkolaków     
i dla dzieci szkolnych. Módl-

my się, żeby głoszone tam 
Słowo Boże docierało do 
tych dzieci.

3lutego, Radlin 
Módlmy się o dzieci, 

które usłyszały Ewange-
lię podczas spotkania 
świątecznego w Radlinie. 
Prośmy Pana, aby zaczęły 
one regularnie uczęszczać 
na Kluby Dobrej Nowiny           
w lokalnym zborze.

4lutego,                           
Literatura CEF 

Módlmy się o tworzenie no-
wych materiałów dla dzieci 
i nauczycieli. Potrzebujemy 
tłumaczy do tego dzieła. 
Niech Pan Bóg pozwoli 
nam rozwijać tę służbę.       
W ostatnich tygodniach 
wydaliśmy Ewangelię Jana 
w tłumaczeniu EIB i jeste-

śmy wdzięczni Bogu za 
możliwość rozpowszech-
niania jej za darmo  wśród 
polskich dzieci. 

5lutego, Tarnowskie 
Góry 

Dziękujemy Panu Bogu za 
otwarte drzwi do Domu 
Dziecka w Laryszowie 
(przeniesionego z Bytomia 
Stolarzowic) i modlimy się   
o dalszą, dobrą współpracę 
z wychowawcami, byśmy 
byli dla nich dobrym świa-
dectwem Bożego działania. 
Dzieci dojeżdżają na te 
spotkania – módlmy się                               
o bezpieczną podróż dla 
nich.

6lutego, Radom 
Módlmy się                          

o przygotowania zimowiska 
w Radomiu. Niech Pan 
Bóg obdarzy nowymi 
pomysłami i przygotowuje 
serca dzieci na Jego Słowo.

7 lutego, Rzeszów 
 Danka jest wdzięczna 

Bogu za każdą osobę, która 
wspiera ją w modlitwie. 
Modlimy się o jej powrót 
do pracy po urlopie 
macierzyńskim.

8 lutego, Pracownicy 
Dziękujmy Panu za pra-

cowników CEF, którzy służą 
obecnie w następujących 
województwach: śląskim, 
wielkopolskim, podkar-
packim i mazowieckim. 
Nieustannie potrzebują oni 
Bożego wsparcia i posilenia.

9lutego,  Zespół CEF 
w Polsce 

Módlmy się o cały zespół 
CEF w Polsce, aby Bóg 
używał nas dla swojej 
chwały i aby służba ta 
mogła się rozwijać.

10lutego, Ukraina 
Módlmy się o zbory 

ukraińskie w Polsce, które 
wykorzystały program 
świąteczny „EMMANUEL - 
Bóg z nami!” i docierały do 
dzieci uchodźców z Ukrainy, 
aby z Bożą pomocą mogły 
kontynuować tę służbę                                          
w roku szkolnym,                        
a poznane w ten sposób 
dzieci mogły zaufać 
Zbawicielowi.

11lutego,       
Wsparcie        

służby CEF 
Dziękujmy Bogu za wszyst-
kie osoby, które chętnie 
wspierają służbę CEF               
w Polsce, zarówno modli-
twą, jak i finansami.

12lutego,  Turek 
W Turku dzieci              

z rodzin z Ukrainy mogą 
regularnie spotykać się na 
Klubach Dobrej Nowiny. 
Niech Pan Bóg prowadzi 
Valentynę, która naucza te 
dzieci.

13lutego,  Radom 
Dziś rozpoczyna 

się zimowisko dla starszych 
dzieci w Radomiu. Módlmy 
się o prowadzenia Ducha 
Świętego i bezpieczeństwo 
dla dzieci oraz prowadzą-
cych.

14lutego, Radlin 
Dziękujmy Bogu za 

możliwość prowadzenia 
w Radlinie Klubów Dobrej 
Nowiny dla dzieci z miasta.

15lutego,                   
Gorzów                                   

Wielkopolski                
Módlmy się o Kasię, która 
prowadzi służbę w Gorzo-
wie Wielkopolskim, ewan-
gelizując dzieci, nastolat-
ków i rodziców. Dzięki Bogu 

za dzieci, które już zawierzy-
ły Jezusowi.

16lutego, Bereg 
Camp (Ukraina) 

Módlmy się o służbę 
promocyjną, którą 
wykonuje Sebastian                 
w celu zebrania funduszy 
na nowy, ogromny projekt 
budowlany. Pan jest 
zdolny dać nam to, czego 
potrzebujemy!

17lutego,                     
Tarnowskie 

Góry  
Módlmy się o zimowisko 
trwające od 23 do 27 
stycznia. O Boże prowadze-
nie, Bożą obecność, o Boże 
działanie, bezpieczeństwo        
i ręce chętne do pracy.

18lutego,                    
Spotkania       

świąteczne 
Módlmy się o zbory                  
w Polsce, które wykorzy-
stały program świąteczny   
„EMMANUEL - Bóg z nami!”                                                       
i docierały do dzieci                            
w czasie świąt, aby z Bożą 
pomocą mogły konty-
nuować tę służbę w roku 
szkolnym, a poznane w ten 
sposób dzieci mogły zaufać 
Zbawicielowi.



19lutego, Centrum 
CEF w Piasku 

Módlmy się o Tomka, który 
pracuje w biurze CEF, aby 
Pan Bóg dał mu potrzebnej 
mądrości do służby związa-
nej z administracją.

20lutego, Radom 
Dziś rozpoczynamy 

zimowisko dla młodszych 
dzieci w Radomiu. Módl 
się o prowadzenie Ducha 
Świętego i bezpieczeństwo.

21lutego, Bułgaria 
Módlmy się o po-

trzeby finansowe, ponie-
waż ceny żywności i paliwa 
stale rosną. Módlmy się 
o nowych pracowników, 
dzielących wizję ewangeli-
zacji dzieci.

22lutego,  Obóz 
Módlmy się                   

o przygotowania do służby 
obozowej podczas wakacji. 
Planujemy obozy letnie        
i prosimy Boga, aby w tej 

służbie On był wywyższony, 
kiedy dzieci będą przy-
chodzić do Niego, a wiara 
wierzących będzie umac-
niana.

23lutego,            
Domy dziecka 

Dziękujmy Bogu za moż-
liwość głoszenia Słowa            
w domach dziecka. Niech 
Bóg błogosławi dyrekcję           
i opiekunów placówek,          
w których odbywają 
się regularne spotkania                     
z dziećmi.

24lutego,                
Macedonia 

Północna 
Módlmy się o internetowy 
kurs korespondencyjny, 
który prowadzimy dla dzie-
ci i młodzieży, aby jak naj-
więcej dzieci było zaintere-
sowanych korespondencją 
i nauką Słowa Bożego.

25lutego, Gorzów 
Wielkopolski 

W listopadzie zaczęły się 
spotkania młodzieżowe 
w ramach KDN na terenie 
Domu Dziecka w Gorzo-

wie. Prośmy o mądrość 
w prowadzeniu spotkań, 
zwłaszcza że te młode 
osoby deklarują się jako 
niewierzące. Niech Duch 
Święty sprawi, że zapragną 
poznać prawdziwego Boga 
pełnego mocy i działania.

26lutego, Kore-
spondencyjny 

Klub Odkrywców
Módlmy się o zbawienie 
dzieci, które w minionym 
roku usłyszały Ewangelię za 
pośrednictwem Korespon-
dencyjnego Klubu Odkryw-
ców.

27lutego,  Radom 
Dziękujmy Panu za 

zimowisko w Radomiu. Mó-
dlmy się, aby Boże Słowo, 
które było tam głoszone, 
zmieniało serca dzieci.

28lutego, Strona 
internetowa 

Módlmy się o nawrócenie 
dzieci, które odwiedza-
ją stronę internetową 
klubodkrywcy.com oraz                                                  
o mądrość dla pracow-
ników, którzy odpisują 
na wiadomości i pytania 
dzieci. 

Spojrzenie na służbę w Bereg Camp
 (zachodnia część Ukrainy)

W 1992 roku, po upadku komunizmu w Związku 
Radzieckim, zacząłem szukać różnych kontaktów na 
zachodzie Ukrainy, gdzie zamieszkuje wielu Węgrów. 
Po wielu latach służby Społeczności Ewangelizacji 
Dzieci w tym miejscu zakładano coraz więcej i wię-
cej Klubów Dobrej Nowiny.
Wzrastało w nas pragnienie zorganizowania biblij-
nych obozów dla dzieci. Pewien rolnik zaoferował 
część swojego pola na ten cel. Nasz lokalny zespół 
musiał zorganizować namioty i cały niezbędny 
sprzęt. W roku 2000 odbyły się dwa pierwsze obozy 
prowadzone przez lokalnych pracowników CEF oraz 
wolontariuszy.
Ponieważ każdego roku Pan błogosławił obozy 
coraz większą ilością dzieci, a warunki były bardzo 
skromne, zapragnęliśmy zaoferować coś więcej 
chłopcom i dziewczynkom. W 2005 roku, dzięki 
wsparciu naszych drogich przyjaciół, mieliśmy 
już prąd. Potem zaczęliśmy modlić się o ośrodek                   
i Pan nas w niego zaopatrzył. Latem 2008 przyjęli-
śmy dzieci w nowym budynku. W następnych latach 
mogliśmy wybudować kolejny budynek, z nowymi 
pokojami, mieszkaniem dla kierowników obozu               
i przestrzenią biurową.
W 2016 roku pożar zniszczył dach i piętro głównego 
budynku, które mogliśmy odbudować dzięki Bogu          
i pomocy wielu przyjaciół.
W 2022 roku, pomimo trwającej wojny, 
około 800 dzieci i nastolatków wzięło udział                                    
w obozie – nieco mniej niż w poprzednich latach.

K
A

LE
N

D
A

RZ
  M

O
D

LI
TE

W
N

Y
 lu

ty
 20

23 Społeczność 
Ewangelizacji 
Dzieci 

www.cefpolska.pl


