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 Reprezentujemy projekt Armia Dzieci, który istnieje od 2010 roku i gro-
madzi ludzi z różnych pokoleń:  dorosłych, młodzież i dzieci. Działamy w  ramach 
 Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE - stowarzyszenia wiernych, funkcjonu-
jącego na prawach papieskich. ICPE Mission jest międzynarodową świecką 
wspólnotą  misyjną założoną na Malcie w 1985 roku i obecną dzisiaj na wszystkich 
kontynentach. W 2002 roku Instytut Ewangelizacji Świata – ICPE Mission otrzymał 
od Stolicy Apostolskiej papieskie zatwierdzenie jako międzynarodowe, prywatne 
 stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim.

 Swoje powołanie w Kościele odczytujemy jako wezwanie do 
 uwielbienia Boga i ewangelizacji. To posłannictwo realizujemy poprzez 
 prowadzenie uwielbienia
     podczas licznych konferencji (np. I Kongres Nowej Ewangelizacji),
     rekolekcji (np. rekolekcje z czołowymi mówcami, takimi jak:
     Maria Vadia, o. John Bashobora, dr Carol Razza, Ojcowie Enrique i Antonello),
     spotkań o charakterze ewangelizacyjnym
     (np. Przystanek Jezus, Przystań z Jezusem), koncertów.
Uczestniczymy w nich, prowadząc uwielbienie i oprawę muzyczną. Naszą 
posługę łączymy z głoszeniem Słowa Bożego, ogłaszaniem  rzeczywistości 
Królestwa, dawaniem świadectwa, wprowadzaniem uczestników spotkań w 
doświadczenie spotkania z żywym Bogiem. Jednocześnie sami jesteśmy 
inicjatorami i organizatorami licznych wydarzeń i konferencji z udziałem         
zaproszonych gości, głównie ze Stanów Zjednoczonych.

 Rok 2013 przyniósł nam jedną, długo wyczekiwaną nowość – 
 pierwszą, studyjną płytę Armii Dzieci. Jest ona owocem 3 lat  istnienia 
Armii, naszej modlitwy, zaangażowania w służbę Królestwu Bożemu 
oraz  posługi w Kościele w wielu miejscach w Polsce. Płyta jest nowator-
skim  produktem, łączącym w sobie muzykę chwały i uwielbienia, 
 fragmenty Słowa Bożego oraz atmosferę modlitwy i oddawania czci 
Bogu  Najwyższemu.  Wykonawcami są przede wszystkim dzieci, którym 
 towarzyszą dorośli  zarówno w sekcji instrumentalnej jak i wokalnej.

 Oprócz bogatej działalności ewangelizacyjnej, którą jako Armia Dzieci prowadzimy w wielu miastach Polski, 
wielokrotnie w ciągu roku organizujemy też otwarte konferencje, rekolekcje i spotkania pod szyldem ICPE Polska oraz Armia 
Dzieci. Głównymi wydarzeniami jest cykl szkół w różnych miastach w Polsce, w czasie których mówcami są znani ewangeliza-
torzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy, m.in. Maria Vadia (USA), dr Carol Razza (USA), Marco Cicoletti (Włochy),                  
ks. Tom DiLorenzo (USA).

 Do tej pory zostały przeprowadzone:
Szkoła Ducha Świętego (2012, 2013), Szkoła Chwały (2013), Szkoła Przemiany Umysłu (2013). W planach mamy 
jeszcze przeprowadzenie Szkoły Dziedzictwa, Szkoły Uzdrowienia i Szkoły Proroctwa. Te informacje nie wyczerpują 
szerokiej działalności Armii Dzieci.

 Armia Dzieci jest grupą niezwykle charakterystyczną w swoim  działaniu, 
 metodach pracy i wyglądzie. Tam, gdzie się pojawia, zawsze robi się dynam-
icznie, radośnie,  entuzjastycznie… itd. Na scenie członkowie zespołu występują w 
kolorowych koszulkach, spodniach i spódniczkach. Znakiem rozpoznawczym są 
 wielobarwne trampki i sportowy styl.

KIM JESTESMY

NOWA PLYTA ARMII DZIECI

ORGANIZACJA KONFERENCJI I INNYCH WYDARZE    CYKLICZNYCH

JAK TO WYGL   DA

 Na płycie można znaleźć delikatne utwory, powstałe podczas spotkań         
modlitewnych, jak również dynamiczne piosenki, które oddają spontaniczny 
charakter Armii Dzieci.

 Dodatkowe wrażenie robią wykorzystywane na scenie zwiewne flagi 
mieniące się wieloma barwami. Jeśli warunki organizatorów na to pozwalają, 
chętnie podczas spotkań wykorzystujemy multimedia i filmy. Armia jest grupą, 
która  dzieciom oddaje główne pole do popisu. To sprawia, że ze sceny zawsze 
bije  radość oraz dziecięcy entuzjazm i niewinność. Dla uczestników spotkań jest 
to element  przyciągający jak magnes.
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 Aby  zaprosić Armię Dzieci do posługi podczas organizowanego 
 wydarzenia, zawsze należy brać pod uwagę, że minimalny skład zespołu to 
ok. 20 osób, zaś maksymalny 40 osób. Wymagane kwestie to przede wszyst-
kim system nagłośnieniowy zgodny z przesłanym riderem oraz  odpowiednia 
scena czy też pomieszczenie, w którym impreza ma mieć miejsce. Armia 
 Dzieci dysponuje własnym sprzętem nagłośnieniowym, który z powodzeniem 
może  obsłużyć kościół czy też mniejszą salę koncertową. Rider oraz wszelkie 
 szczegóły techniczne i finansowe są dostępne u naszego menadżera.

Zapraszamy do kontaktu.

Michał Saj (menadżer)

kom. +48 509 227 072
e-mail: michal@armiadzieci.pl

Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej

www.armiadzieci.pl

Możesz nas znaleźć:

ORGANIZACJA IMPREZ

KONTAKT

 Koncerty grane przez Armię Dzieci są żywiołowe, entuzjastyczne i 
 pełne    fascynacji Jezusem. Wśród utworów znajdują się między innymi znane 
piosenki w charakterze Hillsong  Music, Planet  Shakers czy IHOP-KC,   jednak  
zauważalna część koncertu to nowe pieśni uwielbienia, które powstają 
w  trakcie występu, są inspirowane Słowem Bożym i natchnieniem Ducha 
 Świętego. Nasze koncerty przepełnia radość, ruch i taniec. Są one kolorowe 
i nie  pozwalają uczestnikom pozostać biernymi. Obok dorosłych, profesjo-
nalnych muzyków na scenie grają i śpiewają dzieci ( np. basista i gitarzysta 
są gimnazjalistami), których umiejętności i talent w niczym nie odbiegają od 
kunsztu ich  starszych towarzyszy. Jest to niespotykane i zawsze  zaskakujące. 
Wykorzystujemy kolorowe flagi, proste układy taneczne, okrzyki i  gesty. 
 Całość wygląda bardzo dynamicznie i nikomu nie pozwala się nudzić. 
 Zestawienie  profesjonalizmu z dziecięcym i młodzieżowym entuzjazmem 
jest połączeniem, które sprawia, że wszyscy otwierają się na propozycje 
prowadzących, a zachęceni przez dzieci i ich spontaniczny zapał, zaczynają 
 skakać, radośnie uwielbiać Boga wraz z nimi.

KONCERTY


