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Gwiazdkowa Niespodzianka (ang. Operation Christmas Child) jest
częścią światowego projektu Samaritan’s Purse. Celem tego projektu
jest wyposażenie Kościołów w narzędzia do przekazywania Ewangelii
o Jezusie Chrystusie dzieciom i rodzinom, które jeszcze Go nie znają.

“Jezus powiedział:

Misja:
Misją Gwiazdkowej Niespodzianki
jest okazywanie Bożej miłości
w praktyczny sposób
potrzebującym dzieciom na całym świecie,
we współpracy z lokalnymi kościołami
w celu przekazania Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie.

Idąc na cały świat,
głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!”
Ew. wg Marka 16,15

Naszym celem jest więc mobilizowanie i wspieranie Kościołów w dziele ewangelizacyjnym. Zachęcamy do przyłączenia się do naszego projektu! Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami, prosimy o
wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i przesłanie go na adres
occ.polska@gmail.com.
Swoją misję Gwiazdkowa Niespodzianka realizuje w sposób ciągły i na
wielu płaszczyznach, które w sposób ogólny przedstawia poniższa ilustracja:

Zakres służby Gwiazdkowej Niespodzianki

Oferta:


szkolenia



prezenty świąteczne



książeczka
„Najwspanialszy dar”



Kurs dla dzieci „Najwspanialsza podróż”



Nowy Testament dla
dzieci i młodzieży

„Jezus przywołał
dzieci i rzekł: Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie
i nie zabraniajcie im.
Albowiem do takich
należy Królestwo
Boże.”
Ew. wg Łukasza 18,16

Przez Gwiazdkową Niespodziankę Bóg dotyka serca dzieci

Wartości GN

Od paczki do wiary
Choć nazwa wiąże naszą służbę z okresem świętowania narodzin
Zbawiciela, to nie ma ona charakteru sezonowego, ale trwa cały
rok. Celem Gwiazdkowej Niespodzianki jest przekazanie Ewangelii,
a następnie pomoc w duchowym wzroście, a świąteczna paczka
jest tylko pierwszym krokiem. Ważnym, ale nie jedynym i nie ostatnim.
Samaritan's Purse – organizator i ofiarodawca – przekazuje darmowo cenne paczki i literaturę oraz szkoli zespoły w jednym celu: aby
jak najwięcej dzieci w Polsce poznało i przyjęło Ewangelię Jezusa
Chrystusa, a w konsekwencji dołączyło wraz z rodzinami do Jego
Kościoła.

 Praca poprzez miejsco-

we wspólnoty chrześcijańskie przyczyniająca
się do wzmocnienia ich
społecznej wiarygodności.
 Dystrybucja poprzedzo-

na i wspierana modlitwą
o zasięgu lokalnym
i międzynarodowym.
 Dystrybucja z miłością,

godnością, uczciwie,
bez żadnych uprzedzeń
i dla najbardziej potrzebujących.
 Ewangelizacja jednak

nie manipulacja.

Wypełniamy polecenie Jezusa
Zbawiciel posyłając nas z Dobrą Nowiną do ludzi na całym świecie,
miał na myśli również dzieci. Dlatego Gwiazdkowa Niespodzianka
w szczególny sposób pragnie wspierać i wyposażać osoby, które
odkryły swoje powołanie do służenia dzieciom.

Królestwo Boże należy do dzieci
Przekazujemy dzieciom Dobrą Nowinę o Jezusie, ponieważ one są
otwarte, spragnione i gotowe powierzyć swoje życie Bogu. Jak pokazują badania statystyczne, ponad 70 proc. ludzi wierzących swoje pierwsze doświadczenie z Bogiem przeżyło w dzieciństwie. Dlatego wierzymy, że ziarno Słowa Bożego, które siejemy przyniesie
plon.

 Właściwe zarządzanie

tym co nam powierzono:
ewangelia, czas z dziećmi, przekazane dary.
 Planowe i strategicznie

dokładnie przemyślane
działania dla osiągnięcia
długoterminowego duchowego wpływu.
 Mobilizacja dzieci po-

przez modlitwę, ewangelizację i uczniostwo.

Procedura przystąpienia do
Gwiazdkowej Niespodzianki
Kalendarz GN


przesłanie zgłoszenia
(czerwiec-sierpień )



konferencja szkoleniowa (wrzesień-listopad)



dokumenty GN
(listopad)



ofiara na GN (listopad)



odbiór paczek
(grudzień)



dystrybucja paczek
(grudzień-luty)



raport z GN (luty)



„Najwspanialsza podróż” (po dystrybucji
paczek)



Dzień Dziękczynienia
(kwiecień-maj)

Mówiąc szczerze,
nie znamy lepszego pomysłu na ewangelizację!

W Gwiazdkowej Niespodziance mogą uczestniczyć zbory i organizacje chrześcijańskie, które akceptują wyznanie wiary (dostępne na
www.occpolska.pl).
Procedura przyjęcia do służby GN rozpoczyna się przesłaniem wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik). To zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez jeden z Regionalnych Zespołów Koordynacyjnych. To początek procesu kwalifikacyjnego, który przebiega zgodnie z obowiązującymi na całym świecie standardami Samaritan's
Purse.
Zbory i organizacje przyjęte do GN nazywamy Partnerami Służby.
Wszyscy Partnerzy Służby są zobowiązani do wzięcia udziału w regionalnej konferencji szkoleniowej. Przewidujemy zorganizowanie
od września do listopada 2-3 takich konferencji w każdym z czterech
regionów GN, na jakie podzielona jest Polska (mapka dostępna na
stronie www). Terminy i miejsca podawane są w lipcu.
Na każdej konferencji odbywać się będą równolegle dwa szkolenia:
1) dla koordynatorów i członków lokalnych zespołów GN; 2) dla nauczycieli kursu ewangelizacyjnego dla dzieci „Najwspanialsza podróż”. Dlatego na konferencję powinny przyjechać przynajmniej
dwie osoby: koordynator i nauczyciel „Najwspanialszej podróży”.
Liczba przeszkolonych nauczycieli będzie decydować o ilości przekazanych darmowo zeszytów „Najwspanialszej podróży”.
W czasie konferencji koordynator lokalnego zespołu i nauczyciel
odpowiedzialny za kurs „Najwspanialszej podróży” poproszeni zostaną o podpisanie Zobowiązania Partnera Służby dotyczące przestrzegania zasad i wartości Gwiazdkowej Niespodzianki. Po konferencji wyślemy Partnerom zaświadczenie o przyjęciu do Gwiazdkowej Niespodzianki oraz dokument przydziału do konkretnego magazynu z podaniem ilości przyznanych paczek.
Po zakończeniu dystrybucji paczek GN każdy Partner przygotowuje
i przesyła do 28 lutego 2017 r. Raport Partnera Służby GN, gdzie
zdaje relację ze swoich działań. Raport sporządzają również nauczyciele prowadzący kurs „Najwspanialszej podróży”. Wiosną wolontariusze GN spotykają się na regionalnym Dniu Dziękczynienia,
gdzie modlą się i składają świadectwa Bożego działania.

Szafarstwo

Kontakt:

Paczki i wszelkie inne materiały przekazywane są bezpłatnie. Jednak Partnerzy Służby przekazują dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gwiazdkowej Niespodzianki w Polsce. Bez
tych ofiar nasza służba po prostu nie mogłaby sprawnie
funkcjonować.

Operation Christmas
Child Polska
Gwiazdkowa
Niespodzianka

Oto numer konta bankowego Gwiazdkowej Niespodzianki:

ul. Skalskiego 15;
83-000 Pruszcz Gd.

Nr rachunku:

95 8335 0003 0118 0758 2000 0010

Dane odbiorcy: Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
Oddział Pruszcz Gdański
ul. Skalskiego 15; 83-000 Pruszcz Gd.

Krajowy Zespół
Koordynacyjny

tel. 513 573 400
608 572 272
www.occpolska.pl
occ.polska@gmail.com

Z dopiskiem: ofiara na Gwiazdkową Niespodziankę.

Termin zgłoszeń
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza
zgłoszenia do Gwiazdkowej Niespodzianki
i przesłanie go możliwie najszybciej pocztą
elektroniczną na adres occ.polska@gmail.com.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem
30 sierpnia 2016 r.

!

Nie zwlekajmy!
Dzieci czekają na nas!

Przykładowe zawartości paczek

