
Na własne oczy widzieliśmy 
ogromną przemianę. 
Któregoś popołudnia siedziała                      
w pokoju, kiedy weszła tam jej 
współlokatorka, Petra. Natalia 
zapytała: „Petra, czy znasz Pana 
Jezusa?”. Petra była zaskoczona 
i odpowiedziała, że nie zna, na 
co Natalia zapytała: „Na co w 
takim razie czekasz?”. 
Chwała Panu za cuda, które 
czyni w życiu dzieci. Proszę, 
módl się z nami o wydarzenia 
zaplanowane na 2023 rok.

Michal i Zuzana Frano
Dyrektorzy Krajowi CEF na Słowacji

1stycznia, Nowy Rok 
Módlmy się, aby Bóg 

pobłogosławił nowy rok 
2023. Prośmy Pana, aby 
wiele dzieci w całej Polsce 
mogło usłyszeć o Jego 
wspaniałych dziełach               
i uwierzyć w Pana Jezusa 
jako ich Zbawiciela.

2 stycznia, Radom                  
Módlmy się o wolon-

tariuszy. Prośmy Pana, aby 
przysłał ludzi i przygotował 
ich do ewangelizowania 
dzieci.

3 stycznia, Pszczyna 
Módlmy się o dzie-

ci, które od prawie roku 
przychodzą na Klub Dobrej 
Nowiny w Pszczynie, aby 
Pan Bóg poruszał ich serce 
na Ewangelię.

4 stycznia,                      
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 wielu     
z nich. 

5stycznia, Centrum 
CEF w Piasku 

Módlmy się o Tomka, który 

pracuje w biurze CEF.

6stycznia, Gorzów 
Wielkopolski                                  

Od września na Klub Do-
brej Nowiny w Gorzowie 
Wielkopolskim przychodzą 
dzieci z domu dziecka. Ich 
pragnieniem jest  jak naj-
szybciej wrócić do swojego 
rodzinnego domu. Prośmy 
Boga o to, by otworzyły 
swoje serce na głoszoną 
Ewangelię i aby Bóg odpo-
wiedział na ich wołanie.

7stycznia,          
Wawrzkowizna 

Na styczeń zaplanowane 
jest zimowisko dla dzieci z 

Ukrainy. Módlmy się o Boże 
prowadzenie.

8 stycznia, Radlin 
Módlmy się o Boże 

prowadzenie na Klubach 
Dobrej Nowiny w Radlinie.

9stycznia, Zamość 
Módlmy się o przygo-

towania do zimowiska w 
Zamościu. Niech Pan Bóg 
wyposaży w nowe pomysły 
i przygotowuje serca dzieci 
na Jego Słowo.

10stycznia,                          
Kore-

spondencyjny                                    
Klub Odkrywców 
Dziękujmy Panu za dzieci, 
które biorą udział w Ko-
respondencyjnym Klubie 
Odkrywców i w ten sposób 
mogą słyszeć Ewangelię. 

11stycznia,           
Tarnowskie 

Góry 
Módlmy się, aby Bóg 
błogosławił pracę, jaka jest 
wykonywana na Klubie    

Dobrej Nowiny w Tarnow-
skich Górach.

12 stycznia,           
Zimowisko 

W dniach 15-20 stycznia     
w ośrodku H2O w Kiczy-
cach odbywać się będzie 
Zimowisko dla dzieci. 
Prośmy Boga o całą atmos-
ferę tego wydarzenia, aby 
Pan Bóg działał przez swoje 
Słowo w sercach dzieci                     
i wychowawców. Módlmy 
się o Łukasza i Olę, Piotra           
i Natalię oraz Natana, którzy 
będą prowadzić zajęcia.

13stycznia,    
Oświęcim  

Módlmy się o Klub Dobrej 
Nowiny w Oświęcimiu oraz 
o zbawienie dzieci, które na 
niego uczęszczają. Dzię-
kujmy za rodziców, którzy 
chętnie przyprowadzają 
swoje pociechy na spotka-
nia.

14stycznia,           
Tarnowskie 

Góry
Módlmy się o Boże wspar-
cie i uzdrowienie dla Pani 
Teresy, która z wnuczkami 

przyjeżdżała na Klub Dobrej 
Nowiny w Tarnowskich Gó-
rach. Jakiś czas temu uległa 
wypadkowi, który utrudnia 
jej chodzenie i uniemoż-
liwia przyprowadzanie 
wnuków na spotkania.

15stycznia, Śląsk 
Dziękujmy Bogu 

za wszystkie osoby, które 
wspierają służbę Piotra          
i Natalii. Bez tego ta służba 
nie mogłaby się rozwijać. 

16stycznia,            
Zamość 

Dziś rozpoczynamy zimo-
wisko w Zamościu. Módlmy 
się o prowadzenie Ducha 
Świętego i bezpieczeństwo.

17stycznia, Sieradz 
Przedszkolaki              

z Sieradza chętnie uczą się 
o Panu Bogu. Módlmy się 
o te małe dzieci, żeby od 
najmłodszych lat służyły 
Panu Bogu. 

18stycznia, 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. 

19stycznia, Śląsk 
Módlmy się o dzieci 

w województwie śląskim, 
które usłyszały Ewangelię 
podczas spotkań Święta 
Razem.

20stycznia, Żory 
Módlmy się o zimo-

wisko w Żorach w dniach 
23-27 stycznia dla dzieci z 
miasta, aby wiele dzieci mo-
gło usłyszeć o Zbawicielu i 
przyjąć Go do swojego ser-
ca. Módlmy się o Asię, która 
będzie prowadzić program 
dla dzieci. 



21stycznia,       
Wielkopolska 

Dziękujmy Bogu za osoby, 
które wspierają służbę        
w Wielkopolsce swoją mo-
dlitwą oraz finansami.

22stycznia, 
Pszczyna

Módlmy się, aby Pan przy-
prowadził dzieci na półzi-
mowisko, które planowane 
jest w Pszczynie dla dzieci 
z miasta.

23stycznia,        
Zamość  

Dziękujmy Bogu za zimo-
wisko, jakie mogło się od-
być w Zamościu. Módlmy 
się, aby Boże Słowo nadal 
pracowało w sercach 
dzieci. 

24stycznia,         
Anglia 

Módlmy się, aby więcej 
dzieci dołączyło do Klubu 
Dobrej Nowiny w miejsco-
wości Bristol w Anglii, który 
prowadzi Iza, wolontariusz-
ka CEF.

25stycznia,           
Literatura     

CEF Press  
Módlmy się o wydanie 
nowej książki Samuela 
Doherty pt: „Dzieci - biblij-
na perspektywa”, która już 
niedługo ma ukazać się 
nakładem wydawnictwa 
CEF Press. Niech Bóg po-
może nam w rozpowszech-
nianiu tej dobrej pozycji 
książkowej i przez przekaz 
tej książki wpłynie na wielu 
wierzących, zachęcając 
do służby dla Boga wśród 
najmłodszego pokolenia. 
Dziękujemy Bogu za Marka 
i Elę (tłumaczenie i skład) 
oraz Dagmarę (korekta 
językowa), którzy znacząco 
przyczynili się do powsta-
nia tej książki.

26stycznia,        
Mikołów 

Módlmy się o nawrócenie 
dzieci z Mikołowa, które 
brały udział w spotkaniu 
świątecznym. Prośmy Pana, 
aby pojawiła się możliwość 
zorganizowania regu-
larnych spotkań w tym 
mieście.

27stycznia,      
Czechy 

Módlcie się za Petra Brahę 
i jego żonę Verę, lokalnych 
koordynatorów służby CEF 
w zachodnich Czechach. 
W regionie mają wiele 
możliwości współpracy       
z kościołami i dzielenia się 
Ewangelią.

28stycznia, 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.

29stycznia,        
Materiały  

Módlmy się o tworzenie 
nowych materiałów dla 
dzieci i nauczycieli. Po-
trzebujemy tłumaczy do 
tego dzieła. Niech Pan Bóg 
pozwoli nam rozwijać tę 
służbę. W ostatnich tygo-
dniach wydaliśmy Ewan-
gelię Jana w tłumaczeniu 
EIB i jesteśmy wdzięczni 
Bogu za możliwość rozpo-
wszechniania jej za darmo  
wśród polskich dzieci.

30stycznia,        
Rumunia  

Chwała Bogu za każde 
dziecko, które w ostatnich 
miesiącach otrzymało 
traktaty ewangelizacyjne. 
Niech Bóg zbawi wiele         
z nich.

31stycznia,        
Wolontariusze 

Módlmy się o wolontariu-
szy, którzy byliby chętni 
zaangażować się w pro-
wadzenie Klubów Dobrej 
Nowiny w całej Polsce.

Spojrzenie na Słowację

 Społeczność Ewangelizacji Dzieci (CEF) na 
Słowacji została oficjalnie zarejestrowana w 1991 roku, 
ale praca z dziećmi odbywała się także podczas komu-
nizmu, choć w ukryciu. Dzięki Bogu obecnie cieszymy 
się wspaniałą wolnością. Nie tylko możemy ewangeli-
zować na świeżym powietrzu, ale mamy też możliwość 
odwiedzania publicznych szkół w okresie Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Zwykle piszemy listy do dy-
rektorów szkół, aby zareklamować program świąteczny 
i jeden na czterech z nich zaprasza nas do szkoły. Jakiś 
czas temu przygotowaliśmy program Księga ksiąg, któ-
ry prezentowaliśmy w bibliotekach publicznych. Szkoły 
podstawowe wysyłały tam swoich uczniów i mogli oni 
słuchać o Biblii i poznać jej przesłanie - Ewangelię.
Nasze centrum obozowe jest wielkim błogosławień-
stwem od Pana. Przedtem był to komunistyczny obóz 
dla młodzieży kształtujący ich na młodych ateistów, 
ale to miejsce służy teraz ewangelizacji chłopców i 
dziewcząt. Centrum obozowe było Bożą odpowiedzią 
na nasze modlitwy i chwalimy Pana za to, jak zaopatru-
je nas we wszystko, czego potrzebujemy do renowacji 
tego obiektu krok po kroku.

  Kiedy Natalia przyjechała na nasz obóz 
dziecięcy w ubiegłym roku widzieliśmy w jej oczach, 
że cierpi duchowo lub jest pod jakimś okultystycznym 
wpływem. Nie chciała słuchać Ewangelii. Zasłania-
ła nawet uszy, żeby nie słuchać Ewangelii. Podczas 
wycieczki opowiadaliśmy jej, że Jezus ją kocha i że jest 
dla Niego bardzo cenna. Słuchała uważnie, ale potem 
powiedziała, że nie chce w Niego uwierzyć. Zaczęliśmy 
modlić się o nią jeszcze intensywniej. Następnego dnia 
nawróciła się. 
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