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jechał z tatą. Nigdy wcześniej nie 
był na takim spotkaniu. Tata Filipa 
od niedawna jest chrześcijaninem. 
Więc kiedy zaczęło się spotkanie, 
to zarówno Filip, jak i jego tata, 
zaciekawieni słuchali lekcji biblij-
nej, razem uczyli się wersetu, bawili 
się i razem brali udział we wszyst-
kim. Dla taty Filipa takie spotka-
nie również było czymś nowym, 
ciekawą formą głoszenia ewangelii. 
Obaj byli zaskoczeni i naprawdę 
im się podobało. Kiedy odjeżdżali 
do domu, byli bardzo szczęśliwi i 
uśmiechnięci. Wiedzieli, że przy-
jadą za tydzień na kolejny klub. 
Jednak najważniejsze wydarzyło 
się w drodze powrotnej do domu. 
To, co chłopiec usłyszał w czasie 
klubu, sprawiło, że cały czas o tym 
myślał. Kim jest Jezus, dlaczego się 
narodził na ziemi, a kiedy dorósł, 
umarł na krzyżu? Jak to możliwe, 
że zmartwychwstał? I to wszystko, 
żeby zapłacić za moje grzechy?  
Filip myślał o tym, jadąc samocho-
dem ze swoim tatą. I wtedy zapy-

tał: „Tato, czy ja też mogę stać się 
chrześcijaninem?”. Tata spojrzał na 
syna, natychmiast zatrzymał samo-
chód na poboczu i poprowadził w 
modlitwie Filipa, który tego dnia 
oddał swoje życie Chrystusowi!
 Filip stał się chrześcija-
ninem jak jego tata i z radością 
odwiedza Klub Dobrej Nowiny 
w Sieradzu. Dostał swój pierwszy 
Nowy Testament, więc może bez 
przeszkód poznawać Słowo Boże. 
Filip to radosny, miły chłopiec, 
uśmiechnięty i zadowolony. Bardzo 
się cieszę, że ten klub mógł po-
wstać, że mogłam poznać Filipa 
i jego tatę.
 Chciałabym również was zachęcić 
do otwierania Klubów Dobrej No-
winy w waszym mieście, by zapra-
szać na nie dzieci z waszej okolicy. 
Bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy 
podczas powrotu do domu!

Katarzyna Ogrodowicz
Misjonarka CEF 

w Wielkopolsce i woj. łódzkim
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Po kilku latach służby w Sie-
radzu powstał tam w styczniu 
Klub Dobrej Nowiny – w końcu 
się udało! Marysia i ja zaprosi-
łyśmy na niego dzieci, które w 
czasie świąt Bożego Narodzenia 
uczestniczyły w Gwiazdkowej 
Niespodziance w tym mieście.

Wśród wielu zaproszonych dzie-
ci był także Filip, dziesięcioletni 
chłopiec z okolic Sieradza.
Na pierwszy klub Filip przy- Zimowisko w Zamościu

Półzimowisko w Żorach
Filip - Klub Dobrej Nowiny 

w Sieradzu



„Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie 
nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowie-
my przyszłemu pokoleniu”.
         Psalm 78:3-4
Kiedy jesteś aktywny w swo-
im kościele, angażujesz się, 
poświęcasz swój czas, fundu-
sze i wygodę, aby Słowo Boże 
było głoszone, to czasami 
zastanawiasz się:  „Co sta-
nie się ze służbą, kiedy mnie 
zabraknie? Czy ktoś będzie 
ją kontynuował? A co z tymi, 
którzy słyszeli ewangelię? Kto 
się nimi zajmie?”. To są nor-
malne pytania, które nurtują 
również osoby niezaangażo-
wane w służbę. Wierzę w to, 
że jeśli młodzież będzie od-
powiednio prowadzona, zachęcana i da im się prze-
strzeń do uczenia i popełniania błędów, to prędzej 
czy później będą w stanie przekazać innym to, czego 
się nauczyli od ciebie. Tak było na zimowisku w Za-
mościu. W tym roku mieliśmy bardzo młodą kadrę 
złożoną z młodzieży i nastolatków, którzy wyrośli na 
obozach w Zamościu. Kiedy patrzyłam na nich, to 
pomyślałam: „Niedawno to oni siedzieli na krzesłach 
i słuchali Słowa Bożego, to z nimi grałam i bawiłam 
się. Rozmawiałam na trudne i bolesne tematy. A dziś 

to oni organizują czas dzieciom i rozmawiają z nimi!”. 
Oni nadal potrzebują wsparcia i prowadzenia, ale to, 
co robili, ile pracy i zaangażowania ich to kosztowało, 
zaowocowało w wielu rozmowach przeprowadzo-
nych z dziećmi.  Troje dzieci oddało swoje życie Jezu-
sowi, kilkoro z nich poprosiło o Biblię, aby ją czytać. 
Można być spokojnym o to, że Boże Słowo będzie 
głoszone następnym pokoleniom. Dlatego młodzi lu-
dzie z kościoła potrzebują twojego wsparcia. Pomyśl, 
jak możesz im pomóc. Jest kilka metod wspierania 
młodych ludzi. Możesz zaangażować się w ich służbę, 
wspierać dobrym słowem czy praktyczną pomocą. 
Możesz ich wesprzeć � nansowo, kiedy chcą pojechać 
na szkolenie. A przede wszystkim módl się o nich. 
Tego potrzebują najbardziej. Ci młodzi ludzie nieba-
wem będą uczyć następne pokolenia, aby imię Pana 
nie było zapomniane.

Edyta Wojcieska
Misjonarka CEF na Mazowszu

Zimowiska - Zamość

Wymagało to wiele wysiłku i pokonania kilku prze-
szkód, aby zorganizować półzimowisko w Żorach. 
Widzieliśmy, jak Pan Bóg pomagał nam je pokony-
wać i jesteśmy Mu za to wdzięczni. Zawsze najwięk-
szym wyzwaniem jest wyjście do dzieci na zewnątrz, 
bo to właśnie z myślą o nich planowaliśmy to spotka-
nie. Dzieci, które już chodzą na cotygodniowe KDN, 
nie zawiodły nas – również przyszły. Oskar zapytany 
o to, czy lubi przychodzić na KDN, odpowiedział: 
„Uwielbiam!”. Bardzo pomocne było utrzymywanie 
kontaktu z rodzicami i przypominanie im co tydzień 
o Klubie dla dzieci. Dołączyły do nas nowe dzieci, 
które poznaliśmy podczas ewangelizacji świątecz-
nych oraz dzieci z naszego kościoła.
Wsparło nas kilku pomocników i nauczycieli – 
wdzięczni jesteśmy za każdego z nich, ponieważ 
dzięki temu spotkania zimowe były tak różnorodne 
i ciekawe z powodu nowych pomysłów na wspólne 
spędzanie czasu i kreatywne zajęcia biblijne. Ponie-

waż z wynajętej sali mogliśmy korzystać tylko przez 
trzy dni, to pozostałe dwa dni w tygodniu spędzili-
śmy na sali gimnastycznej. Była to okazja do lepszego 
poznania się z dziećmi i nawiązania bliższych relacji 
poprzez zorganizowaną zabawę, również z ich ro-
dzicami. Niezwykłe było to, że właściciele aż dwóch 
piekarni zgodzili się bezpłatnie przekazać nam droż-
dżówki dla dzieci!
Czy warto było poświęcić tyle czasu, organizując to 
półzimowisko? Chyba nikt po tym wydarzeniu nie 
miał co do tego żadnych wątpliwości. 

Zimowiska - Żory
Młoda kadra wolontariuszy

Półzimowisko w Żorach



Na początku to wszystko wyglądało trochę proble-
matycznie, ale potem stało się okazją, aby polegać na 
Bogu i dzielić się Jego Słowem. Jednym z zachęcają-
cych owoców tego spotkania jest to, że dzieci dalej 
regularnie przychodzą na Klub – w miarę możliwości 
– co tydzień, a ponadto już w czerwcu z właściciela-
mi sali jesteśmy umówieni na wynajęcie jej na kolej-
ny tydzień ewangelizacyjny – Festiwal Lego®. 
Dlatego prosimy cię o modlitwę o zbawienie dzieci 
i ich rodziców. Niektórzy z rodziców już pojawili się 
na naszych niedzielnych nabożeństwach.

Łukasz Gruszczyński
Dyrektor CEF w Polsce

LEGO

W marcu 2019 roku rozpoczęliśmy spotkania Klubu 
Dobrej Nowiny w Domu Dziecka w Pszczynie. My-
ślę, że dla każdej osoby zaangażowanej w organizację 
tych spotkań było to bardzo ekscytujące. Ja sama z 
niecierpliwością czekałam na pierwsze spotkanie, 
tym bardziej, że pracownicy placówki od samego 
początku byli nam bardzo przychylni.
 Mimo iż dzieci także z radością brały udział 
w klubach, już od pierwszych chwil naszym proble-
mem było utrzymanie dyscypliny. Właściwie trudno 
było przeprowadzić bez przeszkód jakikolwiek punkt 
programu. Niejednokrotnie dochodziło między 
uczestnikami do bójek, a czasem dzieci nawet nie 
dawali nauczycielom dojść do słowa w trakcie prowa-
dzenia lekcji biblijnej.
 Mimo tych przeszkód nie ustawaliśmy w mo-
dlitwach o dzieci przebywające w placówce. Pragnęli-
śmy z całego serca, aby pozwoliły Panu Bogu zmienić 
swoje życie.
 1 lutego 2020 roku podczas klubu doświad-
czyliśmy małego cudu. Dzieci było nieco mniej niż 

zwykle, ale za to wydawały się o wiele spokojniejsze. 
Z zainteresowaniem wysłuchały nauczania opartego 
na „Książeczce bez słów”. Gdy przytoczone zostały 
wersety biblijne mówiące o nawróceniu, dzieci same 
chciały sprawdzić, czy te słowa faktycznie zapisane są 
w Piśmie Świętym, a nawet znalazły na półce Biblię w 
obrazkach i poprosiły, aby w niej pokazać im podane 
fragmenty. W ten właśnie sposób Słowo Boże na-
prawdę znalazło się w centrum tego spotkania. Gdy 
po godzinie wyszliśmy z budynku domu dziecka, 
nadal nie mogliśmy uwierzyć, z jak wielkim zaanga-
żowaniem i zainteresowaniem jeszcze przed chwilą 
dzieci wertowały Biblię!
 Być może nie wyglądało to jak wielkie prze-
budzenie, ale dla nas był to znak, że Pan Bóg zaczyna 
odpowiadać na nasze modlitwy, a Jego Słowo już 
wykonuje pracę w sercach tych dzieci.
Niech Panu będzie za to chwała!

Mały cud w Domu Dziecka

Natalia Bojdoł
Misjonarka CEF na Śląsku

200 tysięcy klocków Lego - w Żorach! (23-27 czerwca 2020)

BUDUJ Z NAMI
ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

200 tysięcy klocków Lego

4-7 
lat

8-12 
lat

dzieci w wieku:

WSTĘP WOLNY!

 - w Tarnowskich Górach! 
        (30 czerwca do 4 lipca 2020)
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W Wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestawy lekcji 
do systematycznego nauczania 

dzieci prawd Bożych  
w Szkółkach Niedzielnych 

bądź w Klubach Dobrej Nowiny.
Materiały dostępne są 

na stronie internetowej:
www.cefpress.pl.

Strona internetowa dla dzieci:
www.klubodkrywcy.com.
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Książeczki bez słów dla Afryki

AFRYKIAFRYKI
Książeczka 

Bez Słów dla

Więcej informacji oraz pliki do ściągnięcia 
na: www.cefpolska.pl

Zachęć swoje dzieci aby modliły się, 
wspierały służbę w Afryce

CEL PROJEKTU:
100 000 Książeczek bez słów dla Afryki

Całkowity koszt: 4000 PLN
Termin: 2020-2021

OBÓZ
DLA DZIECI 
I NASTOLATKÓW

7-16 lat

29.07-8.08.2020
USTKA

JEGO SŁOWO JEST

1150 PLN*

*Dla zgłoszeń do 31 marca 2020 rabat 100 PLN
  www.cefpolska.pl
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Nowy cykl nauczania
     Przedszkolaki 

Nastolatki i młodzież

 Dzieci szkolne 

www.cefpress.pl


