
W tym roku rozpoczęli-
śmy budowę magazynu                   
w sąsiedztwie narodowego 
biura w Nish. Potrzebujemy 
miejsca do przechowywania 
literatury, którą drukujemy. 
Obecnie przechowujemy                     
literaturę w kilku miejscach, 
co bardzo wszystko kompli-
kuje. Jesteśmy także wdzięcz-
ni za wsparcie, jakie otrzymu-
jemy na literaturę. Modlimy 
się, aby trafiła ona w ręce 
tych, których życie zostanie 
zmienione. 
Świadectwo: po jednym 
z klubów dla nastolatków 
dwóch chłopców podeszło, 
aby zakupić Biblię. Byliśmy 
zachęceni tym, że chcą lepiej 
poznać Pana Jezusa Chry-
stusa, więc daliśmy im Biblie. 
Minęło wiele czasu, a oni 
nadal przychodzą na kluby. 
Cieszymy się, widząc ich 
duchowy wzrost. Modlimy 
się, aby Bóg utrzymał ich na 
swojej ścieżce.
Modlimy się, zgodnie                  
z Łukasza 10:2, aby Pan posłał 
więcej robotników na żniwo!

Samuel i Renata Halasz
Dyrektorzy Krajowi CEF w 
Serbii

1marca, Radom 
Módlmy się o przemia-

nę serc dzieci z radomskich 
Klubów Dobrej Nowiny.

2 marca,                          
Zarząd                            

Społeczności 
Ewangelizacji                                       
Dzieci                                                     
Módlmy się o Zarząd 
Społeczności Ewange-
lizacji Dzieci, który jest 
reprezentacją środowiska 
ewangelicznego w Polsce                      
i pomaga prowadzić służbę 
misji poprzez wyznaczanie 
kierunków i podejmowanie 
ważnych decyzji. Módlmy 
się o mądrość dla nich             
w kierowaniu służbą, aby 
wiele dzieci mogło w tym 
roku usłyszeć Ewangelię             
i wzrastać w Nim.

3 marca, Radlin 
Na Klub Dobrej Nowi-

ny w Radlinie regularnie 
uczęszcza Patryk. Módlmy 
się, aby Bóg pomógł mu 
wyciszyć się w tym czasie                                                  
i aby otworzył jego za-
mknięte serce na Ewange-
lię.

4 marca, Tarnowskie 
Góry 

Prośmy Boga o to, by 
wzmocnił się dotychcza-
sowy zespół wolontariuszy 
wspomagający od czasu do 
czasu Klub Dobrej Nowiny 
oraz o stałe osoby odda-
ne służbie wśród dzieci                   
i młodzieży.

5marca, Podkarpacie 
Módlmy się, aby Bóg 

otwierał drogę dla letniej 
służby CEF w Rzeszowie             
i okolicy.

6marca,                 
Wawrzkowizna                              

Módlmy się o dzieci z Ukra-
iny, z którymi prowadzone 
są zajęcia Klubu Dobrej 
Nowiny w Wawrzkowiźnie.  
Prośmy Boga, aby pomógł 
nam pokonywać barie-
ry językowe i kulturowe                 
w głoszeniu Słowa Bożego..

7marca, Śląsk 
Dziękujmy Panu za 

wsparcie, jakie od wierzą-
cych otrzymują Piotr i Na-
talia Lewandowscy. Prośmy 
Boga, aby zaopatrzył ich we 
wszystko, czego potrzebują 
do służby.

8 marca, Mazowsze 
Dziękujmy Panu Bogu 

za Klub Dobrej Nowiny dla 
ukraińskich dzieci. Módlmy 

się, aby Pan Bóg stał się ich 
nadzieją.

9marca, Tarnowskie 
Góry 

Módlmy się o Ignacego - 
nie radzi sobie z gniewem 
i emocjami, czasem mie-
wa napady złości, co jest 
trudne dla innych dzieci                  
i opiekunów. O Maksymi-
liana, aby stał się bardziej 
śmiały i otwarty. O Patrycję, 
by trwała w swojej świeżo 
podjętej decyzji pójścia za 
Panem Jezusem. O Wiktora, 
by był bardziej posłuszny 
i chętny do współpracy.                 
I o pozostałe dzieci z domu 
dziecka, z którymi mamy 
kontakt, byśmy byli dla 
nich Bożym ramieniem 
przytulenia i miłości, by Bóg 
działał w ich sercach i po-
magał zrozumieć i przyjąć 
Ewangelię, by uzdrawiał 
ich zbolałe serca, ale także 
niedomagania ciała (są to 
dzieci z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami).

10marca, 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 przycho-
dzić do Niego, a wiara wie-
rzących będzie umacniana.

11marca, Sieradz 
Dziękujmy Panu 

Bogu za Marysię z Sieradza, 
która jest wolontariuszką 
CEF. Niech Bóg błogosławi 
ją w tej służbie.
 

12marca, Biuro 
CEF 

Dziękujmy Bogu za służ-
bę Tomka, jaką wykonuje            
w Narodowym Biurze CEF 
w Piasku. Niech Pan bło-
gosławi go w tej służbie                
i dodaje mądrości.

13marca, Nowi 
pracownicy 

Módlmy się o nowych 
pracowników wśród dzieci 
w Polsce. Tekst z Ewangelii 
Łukasza 10,2 zachęca nas 
do wytrwałego wołania o 
nowych pracowników na 
Jego żniwie, a szczególnie 
do pracy wśród dzieci..

14marca,                   
Tarnowskie 

Góry
Módlmy się o Asię i Klaudię, 
które długo chodziły na 
klubiki i do zboru. Nieste-
ty obecnie przebywają 
w domu dziecka i mamy 
niewielki kontakt z nimi. 
Modlimy się, by ich sytu-
acja uległa zmianie, by to 
ziarno Słowa Bożego, które 
zostało już zasiane, cały czas 
kiełkowało, by Duch Święty 
czuwał nad nimi i je ochra-
niał, rozpalał w nich promy-
ki wiary i nadziei.

15marca, Zamość 
Módlmy się o 

nawrócenie dzieci z klubu          
w Zamościu.

16marca,           
Wawrzkowizna 

Módlmy się o Anię i jej 
córeczkę Milenkę, które 
uciekły z Ukrainy przed woj-
ną. Ania jest nauczycielką                                                   
i pomaga w pracy                      
z uchodźcami w Wawrzko-
wiźnie.

17marca, Turcja 
Módlmy się                 

o powołanie pełnoeta-
towych misjonarzy CEF                   
w Turcji - w kraju, w którym 
mieszka ponad 20 milio-
nów dzieci.



18marca, Radom
Prośmy Pana o wo-

lontariuszy dla Edyty, którzy 
byliby dla niej wsparciem 
w służbie wśród dzieci na 
Mazowszu.

19marca, Strona 
internetowa 

Módlmy się, aby strona 
internetowa klubodkryw-
cy.com mogła stale się 
rozwijać, aby dzieci jeszcze 
chętniej na nią wchodziły 
i korzystały z przygotowa-
nych dla nich treści ewan-
gelizacyjnych. 

20marca,                     
Tarnowskie 

Góry  
Módlmy się o zbawienie 
dla Agnieszki, która jako 
dziecko przychodziła na 
spotkania Klubu Dobrej 
Nowiny, a teraz przyprowa-
dza swoje dzieci.

21marca,         
Pszczyna 

Dziękujmy Bogu za dzieci, 
które przychodzą na Klub 
Dobrej Nowiny w Pszczy-
nie.

22marca, Radom
Módlmy się                 

o wsparcie finansowe dla 
Edyty. Dziękujmy Panu za 
osoby, które już przykładają 
rękę do jej służby.

23marca, Łaziska 
Średnie 

Módlmy się, aby w Łazi-
skach Średnich udało się 
zorganizować Kluby Dobrej 
Nowiny. Jest tam wiele 
dzieci, ale potrzebne jest 
pomieszczenie, w którym 
będą możliwe spotkania 
z dziećmi w chłodniejsze 
miesiące roku.

24 marca               
Środkowa           

Europa
Prośmy Boga o przywód-
ców misji w Środkowej 
Europie - Darko i Lidię 
Adamek, którzy są z Serbii        
i swoją opieką obejmują 17 
krajów z naszego regionu, 
odwiedzając pracowników, 
przywódców kościelnych, 
kościoły i partnerów w służ-
bie, zachęcając do służby z 
dziećmi. Módlmy się o Boże 
powołanie kogoś do służby 
w Turcji, gdzie nie ma 

obecnie pełnoetatowych 
misjonarzy CEF, a gdzie 
liczba dzieci wynosi ponad 
15 milionów.

25 marca, Żory  
Módlmy się o Klub 

Dobrej Nowiny, aby dzieci  
z tych spotkań mogły od-
dać swoje życie Bogu.

26marca,                
Mikołów 

Módlmy się, aby w bieżą-
cym roku Piotr mógł ukoń-
czyć drugą część Kursu dla 
Liderów Pracy z Dziećmi.

27marca, Europa 
Módlmy się o 

Iuliana i Ancę Mangalagiu, 
którzy kierują Społeczno-
ścią Ewangelizacji Dzieci 
w Europie. Pochodzą z Ru-
munii i od niespełna roku 
pełnią tę odpowiedzialną 
funkcję. Potrzebują naszej 
modlitwy, aby być zachętą 
dla ponad 600 pracowni-
ków CEF w Europie. Jest 
to zadanie ponad ich siły,                
ale z Bożą pomocą                                             
i w oparciu o Jego łaskę 
jest to możliwe.

28 marca,                   
Tarnowskie 

Góry  
Módlmy się o Vanessę, 
13-letnią dziewczynę, która 
regularnie chodzi na klu-
biki, teraz zaczęła chodzić 

na spotkania młodzieżowe 
w Kościele - by znalazła w 
Panu Jezusie najlepszego 
Przyjaciela i przyjęła Go do 
swojego serca, by znalazła 
swoje miejsce w Kościele. 
O braci Vanessy - Domini-
ka i Alana, by i do ich serc 
docierała  Ewangelia.

29 marca,                 
Nauczyciele 

Módlmy się o nauczycieli 
biorących udział w warszta-
tach z Edytą. Niech zdo-
bytą wiedzę wykorzystają                
w praktyce. 

30 marca,                 
Wolontariusze 

Módlmy się o pracowników 
i wolontariuszy do służby        
z dziećmi w Wielkopolsce.

31marca,                
Wakacje 2023 

Już teraz módlmy się o 
otwarte drzwi i liczne moż-
liwości letnich służb w całej 
Polsce. Jest to najlepszy 
czas na głoszenie Dobrej 
Nowiny dzieciom. Módlmy 
się, aby Bóg błogosławił 
przygotowania do wszyst-
kich wakacyjnych wyda-
rzeń. 

Spojrzenie na Serbię

W Serbii jest 18 pracowników Społeczności Ewan-
gelizacji Dzieci (CEF); dwoje z nich jest częścią 
CEF w Europie Centralnej, a jeden pracuje z CEF                                                                                                        
w Europie. 85% populacji Serbii jest wyznania 
prawosławnego, 6,4% wyznania katolickiego, 2,9% 
islamskiego i 1% protestanckiego (większość to 
kościoły tradycyjne). Niestety niewielu jest nowona-
rodzonych wierzących. W Serbii żyje 21 mniejszości 
narodowych.
Pracownicy CEF żyją i służą w północnej i południo-
wo-centralnej części kraju. Służby bezpośrednie, 
jakie prowadzą, to Kluby Dobrej Nowiny, Kluby 5 
Dni, Wyzwanie dla Młodzieży, kluby świąteczne, 
warsztaty kreatywne, obozy, półkolonie, przedsta-
wienia z pacynkami i festiwale. Prowadzimy również 
służbę szkolenia nauczycieli oraz wydajemy literatu-
rę. Chcemy wykorzystać każdą możliwość głoszenia 
Ewangelii dzieciom. Nagrywamy również filmiki               
i słuchowiska, a w przyszłości planujemy rozwinąć 
tę służbę. 
CEF posiada także swoje własne centrum obozowe 
zlokalizowane w małej wiosce Mrchajevci w środko-
wej Serbii, w otoczeniu pięknej przyrody. Dzieci spę-
dzają w tym miejscu tydzień i wiele z nich doświad-
cza zmiany w swoim duchowym życiu. Centrum 
nie jest jeszcze wykończone; modlimy się, aby Bóg 
zaopatrzył nas w potrzebne środki. Chcemy, aby 
obóz stał się duchową oazą w mrocznym świecie. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że ostatnio więcej 
ludzi jest zainteresowanych szkoleniami CEF. W 
zeszłym roku mogliśmy zorganizować kilka szkoleń. 
Modlimy się o więcej otwartych serc do nauczania 
dzieci. Każdego roku organizujemy konferencję dla 
wszystkich pracowników wśród dzieci.
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