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Nowe
Hasło 68. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie nawiązuje 
do słów z Księgi Ezechiela 36,26:

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego 
dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego 
ciała serce kamienne, a dam wam serce  
mięsiste”.

W starożytnym Egipcie serce zmarłego wyjmowano przed mumifi-
kacją i umieszczano w specjalnym naczyniu. Wierzono, że może 
ono zdradzić człowieka na sądzie. Serce zastępowano rzeźbionym 
kamieniem w kształcie żuka – skarabeusza. Owad ten był w Egipcie 
symbolem życia wiecznego. W przeciwieństwie do tego, Bóg obie-
cuje przywrócić swój lud do życia, usuwając kamienne, nieczułe 
serce i dając mu w zamian serce mięsiste – wrażliwe i żywe. 

Potrzebujemy nowego serca, by móc należeć do nowego ludu, mieć 
udział w nowym przymierzu, śpiewać nową pieśń, być cząstką no-
wego stworzenia, a w końcu otrzymać nowe imię i szaty, po to,  
by oglądać nowe niebo i nową ziemię.

Pragniemy, by biblijne zapowiedzi tego, co nowe, inspirowały 
wszystkich uczestników i gości Tygodnia Ewangelizacyjnego do 
odbudowania lub odświeżenia swojej relacji z Bogiem, przeżywa-
nia na nowo Jego miłości, a także by stanowiły impuls do kształto-
wania nowych, dobrych i ciepłych relacji międzyludzkich.

Z pozdrowieniami i modlitwą,
Komitet TE

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Tygodnia,  
modlą się o jego przebieg i pracują na jego rzecz.
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O TE w Dzięgielowie od A do Z

A jak ALEJKA SPACEROWA
Na terenie Tygodnia znajduje się alejka pod drzewami, po której 
można spacerować, np. z wózkiem oraz miejsca, gdzie można 
usiąść lub rozłożyć koc. Wzdłuż alejki spacerowej znajdują się 
stoiska prezentujące poszczególne instytucje i organizacje oraz 
księgarnia „Warto” z szeroką ofertą wydawnictw chrześcijańskich.

B jak BIURO TE
Tu zostaniesz zarejestrowany jako stały uczestnik, poinformowany 
o programie, gdzie możesz zjeść, przewinąć dziecko, a także co 
wydarzy się za chwilę, a co jutro, jaka będzie pogoda i połączenia 
autobusowe. W razie jakichkolwiek pytań tu uzyskasz wszystkie 
potrzebne informacje.

C jak CAFÉ TE
Kafejka czynna jest od 11.00 do 21.00 i zmieści ok. 200 gości –  
– zaprasza na tradycyjne i całkiem nowe przysmaki z kuchni CME 
oraz aromatyczną kawę i herbatę.

C jak CYKL DLA DZIECI
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5–12 lat na specjalne 
zajęcia biblijno-artystyczne.

D jak DUSZPASTERSTWO I PORADNICTWO
Jeśli borykasz się z problemami, masz pytania, szukasz pomocy –  
– codziennie możesz porozmawiać z duszpasterzem/doradcą, 
osobą oznakowaną specjalnym identyfikatorem: „Chcesz 
porozmawiać?”. Noszenie go w ciągu dnia oznacza gotowość do 
rozmowy – wystarczy podejść.

D jak DYSKUSJE W GRUPACH
Po każdym wykładzie biblijnym odbywają się dyskusje w grupach 
związane z tematyką wykładu konkretnego dnia i poszerzające ją. 
Prowadzone są one przez moderatorów.
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E jak EWANGELIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Codziennie o 17.00 pod dużym namiotem odbywają się spotkania 
ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych. Ewangelistą dla 
młodzieży i dorosłych w tym roku jest Matthias Clausen. 

E jak EWANGELIA DLA DZIECI
Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci odbywają się w trzech 
grupach wiekowych: 3–6 lat, 7–10 i 11–13 lat i w trzech miejscach 
na terenie naszego „miasteczka ewangelizacyjnego”.

F jak FAMILIJNE NIEDZIELE
W niedzielne popołudnia przygotowaliśmy program dla całych 
rodzin – m.in. spektakl teatralny i koncerty.

G jak GRY
STREFA GIER otwarta jest codziennie w Café w godzinach: 13.00– 
–16.30 i 19.30–21.00. Jeżeli szukasz miejsca pełnego zabawy  
i ciekawych ludzi, to znajdziesz je tu. Przyjdź sam lub  
z przyjaciółmi, wypożycz gry (planszowe i karciane), sprzęt 
sportowy, gazety albo usiądź i pokoloruj z nami czy też zagraj  
w piłkarzyki!

H jak HISTORIA
Tydzień Ewangelizacyjny wpisuje się w historię regionu i Kościoła. 
W tym roku odbywa się już po raz 68!

I jak INFORMACJA
Tu zostaniesz poinformowany o programie, otrzymasz tzw. 
jednodniówki TE z tekstami pieśni i programem na dany dzień, 
dowiesz się, gdzie możesz zjeść, przewinąć dziecko, a także co 
wydarzy się za chwilę, a co jutro. W razie jakichkolwiek pytań,  
tu uzyskasz wszystkie potrzebne informacje.
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J jak JEDZENIE
Istnieje możliwość zakupu posiłków w punktach gastronomicznych 
obok dużego namiotu oraz obiadów wydawanych w Restauracji TE. 
Bloczki na obiady można zakupić w Café TE, do której zapraszamy 
także na kawę, herbatę i pyszne ciasta.

K jak KONCERTY Z PRZESŁANIEM
Codziennie o godz. 20.30 na naszej scenie głównej pod namiotem 
stanie inny zespół i mówca.

K jak KSIĘGOWOŚĆ
Znajduje się w budynku Centrum Misji i Ewangelizacji na 1. piętrze. 
W trakcie trwania Tygodnia Ewangelizacyjnego księgowość CME 
czynna będzie: sob–nd 15–17.00 i pn–pt 8.00–16.45. W tym czasie 
można załatwić wszelkie sprawy finansowe – otrzymać fakturę, 
paragon za pobyt, wpłacić wszelkiego rodzaju darowizny, otrzymać 
informacje o finansach CME.

L jak LUDZIE
Impreza letnia nie może odbyć się bez ludzi, bo „Ludzie to Boża 
metoda”, jak głosi hasło CME, i bez… lodów – u nas też ich nie 
zabraknie!

Ł jak ŁAWKI
Między namiotem głównym a alejką spacerową znajdują się 
zacienione ławki – dla wszystkich starczy miejsca!

M jak MALUSZEK
Na terenie TE dysponujemy miejscem dla rodziców i opiekunów  
z małym dzieckiem: do przewijania, karmienia, podgrzania posiłku 
w mikrofalówce.
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M jak MODLITWA
W biurze TE znajduje się skrzynka, do której możesz wrzucać 
swoje prośby i intencje modlitewne. Każdy dzień poświęcony 
jest modlitwie o konkretny projekt oraz wybranym intencjom ze 
skrzynki. Budynek „Syloe” jest miejscem modlitwy i wyciszenia  
w ciągu dnia.

N jak NAMIOTY
Tydzień Ewangelizacyjny bywa przez media nazywany 
ewangelizacyjnym miasteczkiem namiotowym. Większość 
punktów programu odbywa się pod namiotami. Scena główna  
TE mieści się pod namiotem mieszczącym ok. 1 500 miejsc.

O jak OFIARY
W czasie spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych 
zbierane będą ofiary na pokrycie kosztów organizacji Tygodnia 
Ewangelizacyjnego. Tydzień Ewangelizacyjny utrzymuje się z ofiar. 
Możesz też wesprzeć organizację Tygodnia Ewangelizacyjnego, 
wpłacając ofiarę na konto: ING Bank Śląski 81 1050 1083 1000 
0022 8838 0138 z dopiskiem „darowizna na działalność statutową 
OPP (TED)”. Tak opisaną darowiznę możesz odliczyć w rocznym 
zeznaniu podatkowym.

P jak PUNKT MEDYCZNY
Blisko namiotu głównego codziennie od 10.00 do 22.00 czynny 
jest punkt, w którym dyżuruje lekarz lub pielęgniarka.

P jak PIASKOWNICA
To miejsce, w którym rodzic/opiekun może pobyć ze swoim małym 
dzieckiem, pobawić się oraz posłuchać ewangelizacji z dużego 
namiotu.

P jak PARKING
Na terenie Tygodnia przygotowane są specjalne miejsca 
parkingowe obsługiwane przez wolontariuszy ze służby 
technicznej.
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R jak ROZMOWA
Organizatorzy Tygodnia, czyli pracownicy CME i wolontariusze  
z Komitetu TE, chętnie porozmawiają i spróbują odpowiedzieć  
na wszelkie pytania.

S jak SEMINARIA
Od niedzieli do niedzieli zapraszamy na wybrane seminaria 
tematyczne, które prowadzą specjaliści różnych dziedzin  
i przedstawiciele różnych grup: teolodzy, psycholodzy,  
pedagodzy, duchowni, nauczyciele, studenci itd. 

Ś jak ŚPIEWAJ Z NAMI
To czas, kiedy możesz ze specjalnie przygotowaną grupą muzyczną 
pośpiewać stare i nowe piosenki w różnych aranżacjach.

T jak TRANSMISJA
Dzięki przekazowi internetowemu wykłady o 11.00 i spotkania 
ewangelizacyjne o 17.00 są transmitowane na naszym kanale YT. 

U jak UWAGA
Teren Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie jest miejscem 
wolnym od dymu tytoniowego, alkoholu i innych, nielegalnych 
używek.

W jak WOLONTARIUSZE
To grupa ludzi, która dobrowolnie i świadomie oraz bez 
wynagrodzenia angażuje się w prace na rzecz CME, które jest 
organizatorem Tygodnia Ewangelizacyjnego. Wolontariuszy można 
spotkać w każdym miejscu, gdzie realizowany jest program.  
W 2016 roku towarzyszyło nam 254 wolontariuszy.

W jak WYKŁADY
Od poniedziałku do soboty ok. 11 odbywają się wykłady biblijne, 
które poprowadzi w tym roku Piotr Lorek.
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W jak WARSZTATY
Zapraszamy do twórczego działania w czasie warsztatów 
artystycznych. Tym razem zaplanowaliśmy je dla dwóch grup: 
dzieci oraz młodzieży i dorosłych.

Z jak ZESPÓŁ
We wspólnym śpiewie poprowadzą nas dwa zespoły – o godzinie 
10.30 i 17.00.

Z jak ZAPRASZAMY DO DZIĘGIELOWA!
Program Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie można 
otrzymać we wszystkich parafiach ewangelickich na Śląsku oraz 
w biurze Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W czasie 
Tygodnia będą także dostępne tzw. jednodniówki z programem  
i aktualnościami.

s. 8

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
To jednostka Centrum Misji i Ewangelizacji, która proponuje: 
poradnictwo prawne i psychologiczne, mediacje, pomoc materialną. 
 
Konsultant pierwszego kontaktu jest dostępny pod tel. 690 458 725 od  
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 15.00.


nowe

  
Możesz spełnić dziecięce marzenia! 

List do Dzieciątka
świąteczna akcja Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
uno@cme.org.pl

nowe

s. 29

s. 7

Warsztaty muzyczne 500+
www.muzyczne.cme.org.pl
przez trzy dni - wspólne muzykowanie, nowe utwory,  
współczesne aranżacje, młodzi instruktorzy  
na zawsze - przesłanie miłości

ZAŚPIEWASZ Z NAMI?
22-24 WRZEŚNIA
WISŁA 2017
STWÓRZMY 500-OSOBOWY  
CHÓR NA 500 LAT REFORMACJI

nowe
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Czas Miejsce Punkt programu

15.00 1 spotkanie dla wolontariuszy  
Start.TED.2017!

17.00–18.45

 1

inauguracja TE – spotkanie ewangeli-
zacyjne dla młodzieży i dorosłych

Świat to za mało

Jest sens, by pytać o sens. Wtedy bowiem 
dochodzimy do wniosku, że nikt i nic w tym świecie 
nie daje nam szczęścia. Może je dać ktoś zupełnie 
inny. O sensie życia.

Matthias Clausen – protestancki teolog i profesor  
z Marburga oraz wykładowca ewangelizacyjny  
i członek delegacji „The Movement Lozannie”  
w Kuala Lumpur i Kapsztadzie.

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci

17.00–18.45

2

Grupa 3–6 lat 

Cudownie mnie stworzyłeś!

Będziemy odkrywać, jak niezwykły jest ludzki 
organizm. Poznamy bohaterów biblijnych i dowiemy 
się, jak wykorzystywali oni poszczególne części 
swojego ciała, by służyć Panu Bogu. Dowiemy się 
też, jak Pan Jezus pomagał chorym. Odkryjemy 
fascynujące fakty na temat swoich organizmów, 
wykonamy wiele ciekawych doświadczeń. 
Będziemy śpiewać nowe piosenki, bawić się, 
tworzyć prace plastyczne, brać udział w konkursach. 
A to wszystko po to, by móc wyznać: Cudownie mnie 
stworzyłeś!

Sylwia McKenzie – pedagog, absolwentka Szkoły 
Biblijnej AFLBS w Minneapolis.

Sobota, 1 lipca

s. 8
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Sobota, 1 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

4

Grupa 7–10 lat 

Niezwykłe przygody w krainie piramid

Czy z trudności może wyniknąć coś dobrego?  
Czy miewasz wątpliwości, że Bóg nad wszystkim 
panuje? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi, 
poznając życie bohatera, który przeżył niezwykłe 
przygody! Zapraszamy do krainy piramid!

Joanna Pilch-Lewicka – pedagog, zaangażowana 
w prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, Klubów 
biblijnych oraz obozów dla dzieci.

8

Grupa 11–13 lat 

Młodzi bohaterowie Biblii czyli o nastolat-
kach w Starym i Nowym Testamencie

Czy ich świat bardzo różnił się od naszego? Czy 
ich życie było całkiem inne? W czym jesteśmy 
podobni?

Bogusław Czyż – teolog ewangelicki, kaznodzieja, 
nauczyciel lekcji religii oraz inicjator i organizator 
Międzynarodowych Ekumenicznych Konkursów 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.

20.30

1

Koncert z przesłaniem 
Praise Trio

Trzy wierzące i ufające Bogu kobiety. Wszystkie 
śpiewały w chórze gospel. Pewnego dnia 
poproszono je, by zaśpiewały podczas dni 
ewangelizacji w Gliwicach. Potem wszystko 
potoczyło się lawinowo, obecnie kończą 
nagrywanie płyty. Ich celem jest służenie Bogu, 
głoszenie ewangelii i świadczenie o Bożej miłości.

Mówca: ks. Marcin Podżorski – teolog i duchowny 
luterański, duszpasterz młodzieżowy w diecezji 
cieszyńskiej, członek grupy programowej TE.
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Czas Miejsce Punkt programu

10.00
1

nabożeństwo z Wieczerzą Pańską  
kazanie ks. Grzegorz Giemza 
dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

4 szkółka niedzielna dla dzieci

Rodzinna niedziela

12.30–13.30 koncert plenerowy Orkiestry Dętej  
z Oldrzychowic pod dyr. Jana Kalety

13.00–16.30

10

strefa gier
Otwarta codziennie w Café w godzinach: 
13.00–16.30 i 19.30–21.00. Jeżeli szukasz miejsca 
pełnego zabawy i ciekawych ludzi, to znajdziesz je 
tu. Przyjdź sam lub z przyjaciółmi, wypożycz gry 
(planszowe i karciane), sprzęt sportowy, gazety 
albo usiądź i pokoloruj z nami czy też zagraj  
w piłkarzyki.

14.00–15.00

1

spektakl dla dzieci Sceny Lalek Bajka 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie

Arka Noego

Barwne, pełne zwrotów akcji przedstawienie  
dla dzieci o wielkim potopie.

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

15.15–16.30

4

strefa dzieci (5–12 lat)

Czy w Dzięgielowie są Indianie?

Budujemy indiańską wioskę! W planach: tipi,  
pióropusze, indiańskie imiona i barwy, gry i zabawy 
w indiańskim stylu. Będzie kolorowo, naturalnie  
i z pewnością głośno. Bladym twarzom  
wstęp wzbroniony!

Niedziela, 2 lipca

SZKOŁA MOBILNA
od piątku 7.07 do niedzieli 9.07 

Spotkacie nas obok dużego namiotu. Podczas, gdy Wy będziecie 
rozwiązywać zadania matematyczne, my opowiemy Wam dlaczego 
i jak pracujemy na ulicy.

Szkoła Mobilna to wyjątkowa, zielona skrzynia na kółkach z rozsuwany-
mi tablicami z kolorowymi panelami edukacyjnymi, dostosowanymi do 
różnych grup wiekowych dzieci. W Polsce działają trzy Szkoły Mobilne, 
z czego jedna w Bytomiu. Zajęcia przy niej prowadzą pedagodzy z Grupy 
Pedagogów Ulicy UNO, czyli pracownicy i wolontariusze CME.


nowe

strona 21

strona 16

Pomagajmy razem 
fundusze finansowego wsparcia dzieci i rodzin 
DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ i RODZINA RODZINIE  
Więcej na www.cme.org.pl


nowe
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Czas Miejsce Punkt programu

seminaria

15.15–16.30

8

Pouczę cię

Czy jestem na właściwej drodze? Seminarium 
skierowane do osób, które mają wątpliwości co do 
słuszności obranego kierunku w życiu.

Barbara Szczuka – lekarz, sekretarz Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenie Medycznego.

2

Wybieleni

Czy przesłanie Ewangelii daje szansę na bycie 
„białymi”?

Lidia Żur – doktor chemii pracująca we Włoszech, 
koordynatorka projektu misyjnego CME  
w Burkina Faso.

6

Bramy do raju

Marcin Luter w 1545 roku napisał: „Wtedy dopiero 
poczułem się całkowicie odrodzony, jak gdybym 
przez szeroko otwarte bramy wstąpił do samego 
raju”. Co było reformacyjnym rajem?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka – dwóch młodych 
teologów luterańskich.

7

Fundamentalne prawdy

studium biblijne i dyskusja

Aleksander Macha – przedsiębiorca od lat 
zaangażowany w projekty chrześcijańskie.

11

Zapomniane imię Boga

Biblijne imiona Boga ukazują naturę Jego osoby  
i Jego działań wobec jednostki, Izraela i narodów. 
Rozważymy znaczenie jednego z nich. Jeśli jesteś 
ciekawy które – przyjdź na seminarium!

Anna Białęcka-Pluta – absolwentka Instytutu Studiów 
Biblijnych przy Friends of Israel Gospel Ministry  
w USA, współzałożycielka Wspólnoty „Drzewo 
Oliwne”.

Niedziela, 2 lipca
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Niedziela, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Czy potrafisz to udowodnić?

Czasem pobożni ludzie mówią: „tego nie 
można udowodnić, trzeba w to uwierzyć”. Takie 
wytłumaczenie nie pomaga tym, którzy zadają 
pytania i mają wątpliwości. O wierze i myśleniu.

Ewangelistę z języka niemieckiego będzie tłumaczył 
ks. Wojciech Pracki – teolog i duchowny luterański,  
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu. 
Pasjonat zabytkowej motoryzacji.
Wszystkie spotkania transmitowane będą on-line na 
naszej stronie www.cme.org.pl i te.cme.org.pl.

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci

patrz strony 8–9

20.30

1

Koncert z przesłaniem 
Paulina i Szymon Stateczni z zespołem

Paulina jest absolwentką Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
pianistką i nauczycielką gry na pianinie, Szymon 
jest absolwentem Akademii Muzycznej im. 
I.J.Paderewskiego w Poznaniu, skrzypkiem  
i nauczycielem gry na skrzypcach. Połączyła 
ich miłość do muzyki i Boga. Kochają psalmy, 
szczególnie w wersji oryginalnej, hebrajskiej. 
Nagrali płytę „Psalmy” z muzyką wywodzącą się 
z kręgów mesjanistycznych Żydów, we własnych 
aranżacjach. 

Mówca: ks. Marek Michalik – teolog i duchowny 
luterański, proboszcz Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej w Wiśle-Czarnem, miłośnik nowych 
technologii i muzyki.
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa

Wszyscy jesteśmy jakoś postrzegani, zapamiętani  
i przywoływani. Zdajemy się mieć to coś,  
co nas wyróżnia i nieraz określa. Tak też jest 
z postaciami biblijnymi, które na swój sposób 
naśladowały Jezusa. Poznając to coś, co stanowi  
o ich wyjątkowości, poznajemy siebie, swoje słabe  
i mocne strony, a przez to uczymy się podążać  
za Mistrzem.
wykład pierwszy:  
Maria, matka Jezusa 

Piotr Lorek – ewangelicki teolog i biblista, doktor 
habilitowany nauk teologicznych, dziekan i profesor 
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we 
Wrocławiu. 

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
Mariola i Roman Fengerowie – doradcy rodzinni, 
organizatorzy spotkań dla małżeństw, kobiet,  
mężczyzn, pracownicy CME.

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

Codziennie narysujemy, namalujemy, wytniemy, 
skleimy coś nowego według programu 
przygotowanego przez grupę wolontariuszy  
z parafii ewangelickiej w Ustroniu.

Poniedziałek, 3 lipca

Dziękujemy za udział w TE! 
Zdjęcia i relacje na www.te.cme.org.pl.

nowe

strony z komentarzami biblijnymi  
i konspektami szkółek niedzielnych

egzegeza.pl . materiały.cme.org.pl
nowe


nowe

Kim jesteśmy?
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP (CME) towarzyszy w codziennym życiu dzieciom, młodzieży  
i osobom dorosłym w celu poprawy jakości ich życia.

Poprawa ta ma ścisły związek z ich potrzebami duchowymi,  
naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającym komunikatem  
o przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności,  
w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego no-
wych umiejętności i kompetencji.

CME

s. 21

s. 32

s. 13
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Poniedziałek, 3 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

14.15-16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”  
(max. 20 osób, zapisy w biurze)

Stwórz swój własny ogródek ziołowy cz. 1

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli ozdobić 
doniczki na zioła metodą decoupage. Doniczka 
z ziołami to wspaniały element wyposażenia 
kuchni. Nie tylko zmieni wystrój wnętrza i nada mu 
charakter czy zapach, ale pozwoli na przygotowanie 
aromatycznych, zdrowych potraw.

Jadwiga Pipień – na co dzień pracuje w szkole. Jej 
hobby to scrapbooking, zaraża swoją pasją do sztuki 
innych.

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

8

Mali o Wielkim śpiewają

Warsztaty skierowane do rodziców i nauczycieli. 
Wspólny śpiew i garść pomysłów na to, w jaki 
sposób można wykorzystać płytę „Mali o Wielkim 
śpiewają”.

Gabriela Piecha – pracownik Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja  Dojrzałość”  
i mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

2

Życie nad Nilem

Bez egzotyki, po prostu o życiu. Spotkanie  
z pielegniarką pracującą w egipskim szpitalu. 

Anna Pinkas – pracownik CME, pielęgniarka, 
misjonarka. Pracuje w szpitalu w Aswanie,  
mieście położonym nad Nilem.

6

PPP czyli papierowy papież protestantów

Niektórzy mówią, że protestanci zamienili papieża 
w Rzymie na jego papierową wersję – Biblię.  
Czy, jak i na ile?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka



15Dzięgielów, 1–9 lipca 2017

Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7

Fundamentalne prawdy

studium biblijne i dyskusja

Aleksander Macha

11

Co mówi Pismo na temat naszego 
stosunku do Izraela

Czego Bóg oczekuje od chrześcijan względem 
Narodu Wybranego? Jaka jest nasza 
odpowiedzialność wobec niego?

Gustaw Muszkiet – członek Wspólnoty „Drzewo 
Oliwne”, wraz z żoną Marią prowadzą ośrodek 
konferencyjno-wypoczynkowy dla żydów  
i chrześcijan w Olesinie.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Kim jestem, gdy nikt nie widzi?

Najchętniej pokazujemy się z najlepszej strony. 
Choć bywa, że jesteśmy zupełnie inni. Nie zawsze 
jesteśmy tacy, jak byśmy chcieli. Dlaczego tak jest  
i jak sobie z tym radzić? O naszych wartościach.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9

20.30

1

Koncert z przesłaniem  
Frühstück

Zespół powstał 20 lat temu we Wrocławiu. Składa 
się z grupy doświadczonych muzyków i od samego 
początku znany jest z energetycznego rocka 
wzbogaconego charyzmatycznym głosem Holendra 
Martijna Krale. Zespół ma na swoim koncie kilka 
płyt. Grał w Polsce i poza jej granicami,  
m.in. w USA, Czechach, Niemczech, Holandii,  
na Słowacji i w Chorwacji.

Mówca: ks. Marcin Podżorski

Poniedziałek, 3 lipca
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa
patrz strona 13

wykład drugi:  
Piotr

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
poprowadzą Mariola i Roman Fengerowie  
patrz strona 13

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15
4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

patrz strona 13

14.15-16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”

Stwórz swój własny ogródek ziołowy cz. 2

patrz strona 14

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

2

Jaka jesteś?

Kochająca, sprzątająca, leniuchująca, leżąca, 
pachnąca, pracująca, malująca, żyjąca pełną piersią, 
czyli jaka?

Monika Cieślar – kobieta kochająca i pracująca, żona, 
matka, pedagożka, teolożka, koordynatorka projektu 
CME – bytomskiej Grupy Pedagogów Ulicy UNO.

Wtorek, 4 lipca
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Wtorek, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

8

Z dzieckiem i Biblią 

Rodzicom często wydaje się, że nie mają 
dużego wpływu na wychowanie swoich dzieci, 
jednak praktyka i doświadczenie wskazują, że 
oddziaływanie domu rodzinnego jest silniejsze 
niż cokolwiek innego. Co zrobić, aby nasze dziecko 
było szczęśliwe? W czasie tego seminarium poznasz 
wiele praktycznych pomysłów wynikających  
z mojego doświadczenia jako matki i nauczyciela.

Iwona Honus – nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej z 30-letnim stażem, oligofrenopedagog, z zamiło-
wania plastyk. Angażuje się w służbę Chrześcijańskie-
go Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”.

6

Utopić starego Adama

Woda ma zarówno potencjał niszczący, jak i dający 
życie. Sam człowiek przez całe życie potrzebuje 
wody, bo bez niej nie przeżyje. Jezus wielokrotnie 
nawiązywał do symboliki wody. Jaki to ma związek 
z reformacyjną nauką o chrzcie?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka

7

Fundamentalne prawdy

studium biblijne i dyskusja

Aleksander Macha

11

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem 
cz. 1 

Realne wypełnienie mniejszych i większych 
proroctw biblijnych potwierdza wiarygodność 
Biblii. Będziemy omawiać różne proroctwa 
mesjańskie i odkrywać na nowo miłość Boga do 
Izraela i do Kościoła.

Jurek Schulz – wykładowca w AMZI (Stowarzyszenie 
dla mesjańskiego świadectwa wobec Izraela). 
Potomek ocalonych z Holokaustu. Studiował teologię 
i pedagogikę. Mieszka w Hamburgu.
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Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Działam, więc jestem?

Oczywiście nie jest źle, gdy chcemy coś osiągnąć. 
Problem pojawia się wówczas, gdy od tego 
uzależniamy swoją samoocenę. O stresie i poczuciu 
własnej wartości.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9

20.30

1

Koncert z przesłaniem  
Full Power Spirit

Polska grupa muzyczna tworząca głównie  
w stylu hip-hop. Zespół został założony w Białej 
Podlaskiej w 2001 roku. Na przestrzeni 16 lat 
swojej działalności stał się jednym z najczęściej 
koncertujących zespołów w kraju. Występował 
trzykrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Song 
of Songs w Toruniu oraz w studiu im. Agnieszki 
Osieckiej, gdzie nagrał koncert, wyemitowany  
przez 3. Program Polskiego Radia. Koncertował 
także poza granicami Polski.

Mówca: ks. Marek Michalik

Wtorek, 4 lipca

Pomagajmy razem 
fundusze finansowego wsparcia dzieci i rodzin 
DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ i RODZINA RODZINIE  
Więcej na www.cme.org.pl

s. 18

Ludzie to Boża metoda!  
www.cme.org.pl


nowe


nowe

s. 12

s. 26

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych
jesień 2017 . www.cme.org.pl 
dla duchownych, pracowników świeckich i wolontariuszy 
parafii oraz innych jednostek organizacyjnych wszystkich
Kościołów chrześcijańskich


nowe
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa
patrz strona 13

wykład trzeci:  
Judasz

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
prowadzą Mariola i Roman Fengerowie   
patrz strona 13

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15
4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

patrz strona 13

14.15-16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”

Szycie i malowanie na tkaninie cz. 1

Będziemy tworzyć poduszki i maskotki  
wg gotowych wykrojów, ozdabiając je autorskim 
malarstwem. Jeśli lubisz rękodzieło i chcesz 
spróbować szycia ręcznego oraz maszynowego, 
to zajęcia dla Ciebie, niezależnie czy jesteś 
początkującą czy zaawansowaną osobą w szyciu. 
Warto też pamiętać o naszym celu nadrzędnym 
– wszystkie prace trafią na stoisko „Pomoc dla 
Afryki”, gdzie będzie można je zakupić, ofiarując 
przy tym pomoc mieszkańcom Burkina Faso.  
W ciągu trzech dni uczestnicy wykonają zwierzątka 
i poduszki, obowiązuje więc uczestnictwo  
w warsztatach dziś, jutro i pojutrze!

Karolina Pawlak – magister sztuki, nauczycielka 
przedmiotów artystycznych, kierowniczka MDK 
„Południe” w Katowicach-Piotrowicach, rzeźbiarka, 
pasjonatka rękodzieła i wszelkich sztuk wizualnych.

Środa, 5 lipca
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Środa, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

2

Aby pokochały Boże Słowo

Pomysły, które mogą zachęcić dziecko do 
korzystania z Biblii oraz kilka prostych metod 
studiowania Słowa Bożego z najmłodszymi.

Lidia Króliczek – nauczycielka edukacji przedszkolnej. 
Autorka podręczników do biblijnego nauczania 
przedszkolaków. Pracuje w Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniu „Miłość Edukacja Dojrzałość”.

6

Dla pijących i jedzących

„Chleb zbawienia”, „pokarm nieśmiertelności”, 
„ciało Pana”, „pokarm, który umacnia nowego 
człowieka” – jak Słowo objaśnia reformacyjne 
pojmowanie Wieczerzy Pańskiej?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka

7

Fundamentalne prawdy

studium biblijne i dyskusja

Aleksander Macha

8

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem 
cz. 2 

patrz strona 17

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Jezus – czy to prawda?

Chrześcijanie nie wierzą w bajki, lecz w prawdziwą 
osobę. Jakie są przesłanki, by wierzyć w biblijne 
treści? I czy warto pójść za Jezusem?  
O wiarygodności Biblii.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9
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Środa, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

Koncert z przesłaniem 
Cześć

Grupa 20 młodych ludzi, którzy kochają Jezusa  
i wspólne muzykowanie. Razem tworzą, śpiewają, 
ćwiczą, ale również dzielą życiowe radości  
i wyzwania. Nagrali dwie płyty studyjne: „Tak, 
słucham” i „On może więcej”. Każdy ich koncert  
to okazja do radosnego śpiewania na cały głos! 

Mówca: ks. Marcin Podżorski

SZKOŁA MOBILNA 
od piątku 7.07 do niedzieli 9.07 

Spotkacie nas obok dużego namiotu. Podczas, gdy Wy będziecie 
rozwiązywać zadania matematyczne, my opowiemy Wam dlaczego  
i jak pracujemy na ulicy.

Szkoła Mobilna to wyjątkowa, zielona skrzynia na kółkach z rozsuwany-
mi tablicami z kolorowymi panelami edukacyjnymi, dostosowanymi do 
różnych grup wiekowych dzieci. W Polsce działają trzy Szkoły Mobilne,  
z czego jedna w Bytomiu. Zajęcia przy niej prowadzą pedagodzy z Grupy 
Pedagogów Ulicy UNO, czyli pracownicy i wolontariusze CME.


nowe

strona 21

strona 16

Pomagajmy razem 
fundusze finansowego wsparcia dzieci i rodzin 
DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ i RODZINA RODZINIE  
Więcej na www.cme.org.pl


nowe
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa
patrz strona 13

wykład czwarty:  
Maria Magdalena

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
prowadzą Mariola i Roman Fengerowie   
patrz strona 13

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15
4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

patrz strona 13

14.15–16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”

Szycie i malowanie na tkaninie cz. 2

patrz strona 19

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

9

Czy ślub coś zmienia?

Ślub – przeżytek czy wartość? Instytucja czy źródło 
siły? Jaka jest moja postawa?

ks. Piotr Sztwiertnia – teolog i duchowny luterański, 
asystent biskupa diecezji cieszyńskiej.

Czwartek, 6 lipca

Wartościowe książki i płyty           www.warto.cme.org.pl
nowe

s. 24

na TE znajdziesz nas w namiocie nr 17 
codziennie wybrany produkt w specjalnej cenie 
oraz spotkania z autorami i wykonawcami

Twój 1% + nasza praca = 
pomoc dla dzieci, rodzin  

oraz chrześcijan na świecie,  
poradnictwo i ewangelizacja,  

kultura chrześcijańska  
 Dziękujemy za 1% przekazany na CME 
 

www.1procent.cme.org.pl


nowe

s. 33

s. 22

Inne nasze kampanie ewangelizacyjne:  
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie i w Mrągowie,  
ProChrist, JesusHouse. Zapraszamy!

nowe
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Czwartek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

2

Reformacja a tłumaczenie Biblii!

Do czasów Reformacji Biblia bądź jej fragmenty 
były dostępne w około 35 językach. W roku 
1516 Erazm z Rotterdamu wydał w Bazylei Nowy 
Testament po grecku. W słowie wstępnym wyraził 
życzenie, aby Słowo Boże było tłumaczone na 
wszystkie języki świata. Jednym z pierwszych, 
który zaczął realizować to życzenie, był Marcin 
Luter. W XIX wieku rozpoczęły się działania misyjne 
na rzecz przybliżania Słowa Bożego wszystkim 
narodom świata. Co jeszcze zostało do zrobienia, 
aby wszyscy ludzie mieli dostęp do Słowa Bożego  
w swoim języku?

Jerzy Marcol – absolwent AGH w Krakowie, tłumacz 
języka angielskiego, od 1995 roku jest dyrektorem 
Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Polsce. 

8

Trzciny nadłamanej nie dołamie

Wojna w Syrii udowodniła, że pomimo tego,  
iż żyjemy w czasach tzw. humanizmu i rozwoju, 
człowiek w swej naturze jest obarczony grzechem. 
Kierowany nim jest skłonny do okrucieństw na 
niewyobrażalną skalę. Myśląc o Syrii, wielu z nas 
mogłoby pomyśleć, że Boga tam nie ma, lecz to 
nieprawda. Bóg tam jest i działa przez Kościół,  
choć odarty ze swojej wielkości i splendoru. Zbawia 
muzułmanów, działając w niezwykły i suwerenny 
sposób. O tym, jaką pracę dzisiaj wykonuje Bóg  
w Syrii i na Bliskim Wschodzie, opowie gość  
z Aleppo.

George Dakkak – musiał opuścić Syrię. Obecnie 
pracuje wśród uchodźców w Niemczech, zapewniając 
im duchowe i materialne wsparcie.

6

Władza, pieniądze i seks

Te trzy do dzisiaj podobno rządzą światem.  
Jaki pomysł na nie miała Reformacja?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka
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Czwartek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

7

Ekumenia

Ruch ekumeniczny powstał na polach misyjnych, 
tymczasem wielu chrześcijan podchodzi do niego  
z dystansem. Jedni traktują go jako spełnienie 
Bożej woli, choćby słów modlitwy Jezusa do Ojca: 
„Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, 
jak my jedno jesteśmy” (J 17,22), drudzy jako 
„zwiedzenie”. Seminarium o historii, biblijnych 
podstawach, szansach i zagrożeniach ruchu 
ekumenicznego.

ks. Grzegorz Giemza – duchowny luterański, doktor 
nauk teologicznych, superwizor poradnictwa 
psychologiczno-pastoralnego. Dyrektor CME  
i Polskiej Rady Ekumenicznej.

15.15–16.30

11

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem 
cz. 3 

patrz strona 17

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Śmierć na krzyżu – czy to nie okrutne?

Czy to było konieczne? O krzyżu i obrazie Boga  
oraz o śmierci, która jest ratunkiem.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9

Wartościowe książki i płyty           www.warto.cme.org.pl
nowe

s. 24

na TE znajdziesz nas w namiocie nr 17 
codziennie wybrany produkt w specjalnej cenie 
oraz spotkania z autorami i wykonawcami

Twój 1% + nasza praca = 
pomoc dla dzieci, rodzin  

oraz chrześcijan na świecie,  
poradnictwo i ewangelizacja,  

kultura chrześcijańska  
 Dziękujemy za 1% przekazany na CME 
 

www.1procent.cme.org.pl


nowe

s. 33

s. 22

Inne nasze kampanie ewangelizacyjne:  
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie i w Mrągowie,  
ProChrist, JesusHouse. Zapraszamy!

nowe
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Czwartek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

Koncert z przesłaniem i modlitwą 
Exodus 15

Zespół założony w 2005 roku. W marcu 2010 
Exodus 15 nagrał swoją pierwszą autorską płytę 
„O Tobie”. Między rokiem 2007 a 2010 udał się 
czterokrotnie w trasę koncertową do USA, gdzie  
w sumie miał możliwość grania dla ok. 80 000 ludzi.  
W 2013 roku wydał koncertową płytę „Bo Jesteś”. 
Rok później występował podczas Festiwalu Nadziei 
na stadionie Legii w Warszawie, grając dla ok. 15 
000 osób. W 2015 r. muzykom udało się nagrać 
płytę dla dzieci i rodzin „Czemu nie?!”  
oraz zarejestrować materiał do koncertowej płyty  
„Bo Jesteś WIĘKSZY”, której premiera  
miała miejsce w marcu 2016.   

Mówca: ks. Marek Michalik

Dziękujemy za udział w TE! 
Zdjęcia i relacje na www.te.cme.org.pl.

nowe

strony z komentarzami biblijnymi  
i konspektami szkółek niedzielnych

egzegeza.pl . materiały.cme.org.pl
nowe


nowe

Kim jesteśmy?
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP (CME) towarzyszy w codziennym życiu dzieciom, młodzieży  
i osobom dorosłym w celu poprawy jakości ich życia.

Poprawa ta ma ścisły związek z ich potrzebami duchowymi,  
naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającym komunikatem  
o przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności,  
w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego no-
wych umiejętności i kompetencji.

CME

s. 21

s. 32

s. 13
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa

patrz strona 13

wykład piąty:  
Paweł

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
prowadzą Mariola i Roman Fengerowie   
patrz strona 13

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15
4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

patrz strona 13

14.15–16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”

Szycie i malowanie na tkaninie cz. 3

patrz strona 19

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

2

Poczucie winy

Dlaczego poczucie winy jest tak bardzo niszczące 
dla nas i naszych bliskich? Jak uwolnić się od jego 
ciężaru? Tu poznasz zasady komunikacji wolnej 
od poczucia winy i spóbujesz przyjrzeć się relacji 
sumienia i poczucia winy.

Alina Lorek – psycholog i psychoterapeta  
z Wrocławia.

Piątek, 7 lipca
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

8

Czy wrócić do życia zawodowego?

Wspólnie zastanowimy się nad pytaniami: Rodzina 
czy praca zawodowa? Czy można funkcjonować 
dobrze w obu tych dziedzinach? Co to znaczy 
tworzyć dom? Czy warto być dzielną? Jak 
poradzić sobie z oczekiwaniami rynku pracy przy 
jednoczesnym tworzeniu rodziny i prawdziwego 
domu? Czy urlop wychowawczy jest przywilejem 
tylko dla wybranych? Seminarium także dla 
mężczyzn, ponieważ niezależnie od podjętej 
decyzji, najważniejsze jest wzajemne zrozumienie  
i współpraca między mężem i żoną.

Lila Cieślar – szkoleniowiec, lektor, koordynator 
projektów.  
Dorota Fober – specjalistka od substancji 
błonotwórczych i mało lubianej „chemii”. 

7

Wyciaganie belki

Chrześcijanin jest z jednej strony święty – 
odkupiony przez Chrystusa, a z drugiej ciągle 
grzeszny – potrzebujący przebaczenia. Jest 
wezwany do składania świadectwa i opowiadania 
się za prawdą, a z drugiej strony do „wejrzenia”  
w siebie. Seminarium o reflektowaniu swojego 
życia, zachowania i postępowania.

ks. Grzegorz Giemza

9

Chrześcijanin szuka partnera

Czy w wieku 18–19 lat koniecznie muszę szukać 
partnera? Czym się kierować i czy ważne są nasze 
wyobrażenia co do życia z drugą osobą np. za 10 
lat?

ks. Bogdan Wawrzeczko – teolog i duchowny 
luterański, terapeuta. Lubi ludzi, muzykę,  
podróże i wyzwania.

Piątek, 7 lipca

Pomagajmy razem 
fundusze finansowego wsparcia dzieci i rodzin 
DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ i RODZINA RODZINIE  
Więcej na www.cme.org.pl

s. 18

Ludzie to Boża metoda!  
www.cme.org.pl


nowe


nowe

s. 12

s. 26

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych
jesień 2017 . www.cme.org.pl 
dla duchownych, pracowników świeckich i wolontariuszy 
parafii oraz innych jednostek organizacyjnych wszystkich
Kościołów chrześcijańskich


nowe
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Piątek, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Mroczny M.

Postacie superbohaterów często otacza się 
legendami, a ich mroczne strony ukrywa. Hans 
Holbein malował Marcina Lutra jako „germańskiego 
Herkulesa”. Jakie towarzyszą mu mity, gdzie są 
mroczne strony jego spuścizny?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka

11

Obietnica ziemi w przymierzu Boga 
z Izraelem

Kiedy tylko Abraham wkroczył do obiecanej 
krainy, ukazał mu się Bóg i powiedział: „Ziemię tę 
dam potomstwu twemu” (1 Mż 12,7). Tożsamość 
Abrahama i jego potomków została nierozerwalnie 
złączona z tym krajem. Szczególna więź narodu 
żydowskiego z ziemią obiecaną odgrywa kluczową 
rolę w wypełnianiu się biblijnych proroctw 
dotyczących Izraela. 

Emanuel Machnicki – znawca i wykładowca tematyki 
żydowskiej.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne 
dla młodzieży i dorosłych

Czy istnieje życie przed smiercią?

Jeśli mamy nadzieję na wieczność, to jak traktować 
to, co się dzieje teraz? O życiu i nadziei na więcej.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9

20.30

1

Koncert z przesłaniem 
Zespół CME

Zespół powstał w 2000 roku w odpowiedzi na
potrzebę prowadzenia wspólnego śpiewu
w trakcie spotkań dla młodzieży organizowanych
przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Koncertował
w Polsce i za granicą, m.in. na: ProChrist,
Kirchentagu, Tygodniach Ewangelizacyjnych
w Dzięgielowie i Mrągowie, X-Campie.

Mówca: ks. Marcin Podżorski
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny  

Cykl wykładów pod hasłem:  
Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa
patrz strona 13

wykład szósty:  
Filemon i Onezym

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie  
prowadzą Mariola i Roman Fengerowie   
patrz strona 13

4 cykl dla dzieci 5–12 lat

13.00–16.30 10 strefa gier

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15
4

warsztaty dla dzieci 
Tworzymy nowe

patrz strona 13

14.15–16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki”

Filcowe cudeńka

Wykonamy piękne broszki z filcu

Jadwiga Pipień

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

2

Na wojennej ścieżce

Jako rodzice chcemy podzielić się naszymi 
doświadczeniami w wychowywaniu dzieci, które 
narażone sa na różne zagrożenia. Powiemy o tym, 
jak Bóg nas prowadzi i uczy jako niedoskonałych 
rodziców.

Gabriela i Adam Piechowie – małżeństwo z 16-letnim 
stażem, rodzice dwójki dzieci. Adam jest inżynierem 
górnictwa, Gabriela pracownikiem Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”.

Sobota, 8 lipca
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

8

Wśród ludzi w drodze

Fala uchodźców napływająca do Europy to... wielkie 
zagrożenie dla nas czy też nowe, otwarte pole 
misyjne? Doświadczeniami z wyjazdów z pomocą 
humanitarną i w celach misijnych podzieli się kilka 
osób skupionych wokół Fundacji „Nadzieja dla 
Narodów”.  
Dowiecie się z pierwszej ręki, kim są ludzie, którzy 
do nas przychodzą, w jakich warunkach żyją i jak 
im możemy pomóc. Zobaczycie zdjęcia i usłyszycie 
świadectwa z miejsc, gdzie zwykły ludzki uśmiech  
i zainteresowanie, kawałek herbatnika, kubek  
z gorącą herbatą czy też stare spodnie, kurtka  
lub buty mają wielką wartość.

ks. Marcin Pilch, Ilona Machandrová, Štěpán Marosz, 
Michał Oczkowski i Maciej Oczkowski

7

Co zrobić z tym życiem?

Poszukujesz odpowiedzi na pytania: Jakie studia 
wybrać? Jaką podjąć pracę lub czy ją zmienić? Jakie 
jest moje powołanie i co powinienem/powinnam 
robić w życiu? Czy korzystna jest postawa wszystko 
albo nic? Na seminarium nie dostaniesz prostej 
odpowiedzi na te pytania, ale może znajdziesz 
wskazówki do szukania ścieżki, która poprowadzi 
cię do odpowiedzi na nie i podobne do nich, a może 
nawet i dalej, do szukania poczucia sensu życia  
i spełnienia… 

ks. Grzegorz Giemza

Sobota, 8 lipca

s. 8

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
To jednostka Centrum Misji i Ewangelizacji, która proponuje: 
poradnictwo prawne i psychologiczne, mediacje, pomoc materialną. 
 
Konsultant pierwszego kontaktu jest dostępny pod tel. 690 458 725 od  
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 15.00.


nowe

  
Możesz spełnić dziecięce marzenia! 

List do Dzieciątka
świąteczna akcja Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
uno@cme.org.pl

nowe

s. 29

s. 7

Warsztaty muzyczne 500+
www.muzyczne.cme.org.pl
przez trzy dni - wspólne muzykowanie, nowe utwory,  
współczesne aranżacje, młodzi instruktorzy  
na zawsze - przesłanie miłości

ZAŚPIEWASZ Z NAMI?
22-24 WRZEŚNIA
WISŁA 2017
STWÓRZMY 500-OSOBOWY  
CHÓR NA 500 LAT REFORMACJI

nowe
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Sobota, 8 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

9

Pani swojego czasu

Seminarium dla kobiet, które ciągle mają coś do 
zrobienia, ale ich doba ma tylko 24 godziny i nie 
wiedzą, na czym się skupić, uważają, że nie mają 
czasu, by realizować swoje marzenia, chcą uniknąć 
poczucia, że stoją w miejscu, a czas ucieka im 
między palcami, chcą zobaczyć, w jaki sposób 
zarządzanie sobą w czasie może polepszyć jakość 
ich codziennego życia.

Elżbieta Danel-Firla – kobieta, żona, przyjaciółka, 
córka, siostra, wolontariuszka, członek synodu 
diecezjalnego. Zorganizowała m.in. Tygodnie Dobrej 
Nowiny, obozy, ślub i wesele.

6

Gdy pytanie brzęknie w skrzyni

Gdy pytanie brzęknie w skrzyni… spróbujemy na nie 
odpowiedzieć. Zapraszamy do zadawania pytań –  
– skrzynka w biurze TE.

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka

11

Jedno stado, jedna owczarnia, jeden dom 
cz. 1

Jak Jakub może stać się Izraelem?

Kazimierz Barczuk – założyciel i dyrektor Misji „Poślij 
mnie”, pastor, wykładowca.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Czy jestem w stanie się zmienić?

Sporo możemy w sobie zmienić – ubranie, kolor 
włosów, wagę. Ale czy potrafimy zmienić nasze 
serce, czyli to, co czyni nas sobą? O wierze i nowym 
sercu.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9
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Niedziela, 9 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.00 1 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską  
kazanie diakon Paweł Gumpert

4 szkółka niedzielna dla dzieci

Rodzinna niedziela

12.30–14.00 koncert plenerowy Orkiestry Misyjnej 
pod dyr. Małgorzaty Rymorz

12.30–16.30 10 strefa gier

14.00–15.00

1

koncert „Mali o Wielkim śpiewają”

Dwa dziecięce zespoły prowadzone przez Gabrielę 
Piechę i Joannę Rzyczniok połączyły siły  
i nagrały płytę z 26. utworami. Piosenki zebrane  
na płycie „Mali o Wielkim śpiewają” mogą stanowić 
doskonałe narzędzie do ewangelizowania młodego 
pokolenia.

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

koncert z przesłaniem  
Adam Bubik z zespołem

Adam o sobie: jestem chrześcijańskim muzykiem, 
kompozytorem i ewangelizatorem.
W 2016 roku ukończyłem studia teologiczne na 
CMTF UP w Ołomuńcu. Obecnie działam w różnych 
dziełach i projektach ewangelizacyjnych. Z całego 
serca pragnę, aby każda osoba miała okazję osobiście 
doświadczyć Boga i wejść z Nim w relację.

Mówca: ks. Marek Michalik

Sobota, 8 lipca



33Dzięgielów, 1–9 lipca 2017

Niedziela, 9 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat) patrz strona 10

seminaria

15.15–16.30

7

Oczarowani czy rozczarowani

Wchodzisz w małżeństwo z radością i różnymi 
oczekiwaniami. Wnosisz w związek swoje walizki. 
To, co z nich wyciągasz, zaskakuje i współmałżonka, 
i ciebie. Co robić, by te odkrycia nie zaszkodziły 
twojemu małżeństwu i nie doprowadziły do 
poważnego kryzysu?

Nela i Zbyszek Kłapowie – z zawodu i zamiłowania 
są nauczycielami. Mają trzy zamężne córki i troje 
wnucząt. Prowadzą Projekt Edukacja Biblijna  
w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. 
Szkolą katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych. 
Tworzą materiały do nauczania dzieci i nastolatków. 
Prowadzą wykłady, warsztaty i kursy dla rodziców, 
małżeństw i narzeczonych.

2

Ciało obce – implanty

Postęp współczesnej medycyny pozwala 
wykorzystywać coraz więcej sztucznych implantów 
dla poprawy funkcjonowania ludzkiego organizmu. 
Jakie są możliwości współczesnej implantologii? 
Czy są granice stosowania implantów oraz jakie 
zagrożenia mogą wynikać z postępu tej dziedziny 
medycyny?

lek. med. Adrian Kotas – specjalista neurochirurg.

8

O dawaniu

Czy i jak mamy gromadzić majątek? Dlaczego Bóg 
nam błogosławi? Co jest jedynym antidotum  
na materializm? Za czym „idzie nasze serce”?  
O radości związanej z dawaniem. 

Adam Wałach – przedsiębiorca, od lat wspiera różne 
projekty misyjne, absolwent Szkoły Biblijnej  
w Dzięgielowie.

Dziękujemy za udział w TE! 
Zdjęcia i relacje na www.te.cme.org.pl.

nowe

strony z komentarzami biblijnymi  
i konspektami szkółek niedzielnych

egzegeza.pl . materiały.cme.org.pl
nowe


nowe

Kim jesteśmy?
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP (CME) towarzyszy w codziennym życiu dzieciom, młodzieży  
i osobom dorosłym w celu poprawy jakości ich życia.

Poprawa ta ma ścisły związek z ich potrzebami duchowymi,  
naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającym komunikatem  
o przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności,  
w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego no-
wych umiejętności i kompetencji.

CME

s. 21

s. 32

s. 13
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Wielebny, przewielebny

Reformacyjne: wolność, równość i braterstwo  
w wierze wywołały kościelną rewolucję. 
Jednocześnie to nieprawda, że zniesiono 
uprzywilejowany urząd kapłanów. Jak to ze sobą 
połączyć?

ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka

11

Jedno stado, jedna owczarnia, jeden dom 
cz. 2

patrz strona 30

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne  
dla młodzieży i dorosłych

Czy można być samotnym chrześcijaninem?

Jak na drodze wiary nawiązywać dobre relacje  
z innymi i podtrzymywać je? O wierze i wspólnocie.

Matthias Clausen

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
patrz strony 8–9

Niedziela, 9 lipca

Wartościowe książki i płyty           www.warto.cme.org.pl
nowe

s. 24

na TE znajdziesz nas w namiocie nr 17 
codziennie wybrany produkt w specjalnej cenie 
oraz spotkania z autorami i wykonawcami

Twój 1% + nasza praca = 
pomoc dla dzieci, rodzin  

oraz chrześcijan na świecie,  
poradnictwo i ewangelizacja,  

kultura chrześcijańska  
 Dziękujemy za 1% przekazany na CME 
 

www.1procent.cme.org.pl


nowe

s. 33

s. 22

Inne nasze kampanie ewangelizacyjne:  
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie i w Mrągowie,  
ProChrist, JesusHouse. Zapraszamy!

nowe
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