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Pragniesz?
Hasło 69. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie nawiązuje 

do słów Boga: 

„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Objawienie 
Jana 21,6).

 
Czy wiem do czego dążę? Czego lub kogo pragnę? Jaki jest sens i cel 

mojego istnienia, moich działań, pracy, relacji z innymi?
To ważne pytania, związane z poszukiwaniem przez nas szczęścia,  

spełnienia, dobra, miłości. Ale co zrobić, gdy jestem tak wypalony, że marzę 
jedynie, by mieć tzw. „święty spokój”? Co zrobić, gdy czuję się tak zraniona, 
że nie dążę już do nawiązania relacji z kimkolwiek? 

Zainspirowani obietnicą Boga Ojca będziemy stawiać sobie wiele pytań, 
przede wszystkim o to, co tak naprawdę daje nam w swoim Synu. Za dar-
mo… każdemu kto pragnie.

Spotkamy w trakcie TE ludzi z różnych stron kraju i z różnych stron 
świata. Głos zabiorą mówcy z czterech kontynentów. Usłyszymy uchodźców 
z Afryki i Azji, ewangelistką będzie Europejka, a jednym z wykładowców 
Amerykanin. Będą, tradycyjnie, akcenty czeskie, i nie po raz pierwszy  
ukraińskie. Zachęcamy Was do rozmów, do wymiany myśli i doświadczeń,  
do wspólnej modlitwy (codziennie w „pokoju modlitw” w Syloe).

Naszą gorącą modlitwą jest, by wszystkie spotkania służyły odkrywaniu 
najgłębszych pragnień każdego z nas i były wielkim spotkaniem z Tym,  
który może je zaspokoić. 

Jezus może rozbudzić w nas nowe tęsknoty, marzenia, może dać nam 
nową energię i siły do życia. Żeby chciało nam się chcieć. Żebyśmy pragnęli 
pragnąć. 

Komitet TE

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Tygodnia 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, jaka jutro będzie pogoda i jakie są połączenia autobusowe 
lub wyniki Twoich egzaminów. W razie jakichkolwiek pytań, tu uzyskasz 
wszystkie potrzebne informacje.

C jak CAFÉ TE 
Kafejka czynna jest od 11.30 do 21.00 i zmieści ok. 200 gości – zaprasza na 
tradycyjne i całkiem nowe przysmaki z kuchni CME oraz aromatyczną kawę 
i herbatę.

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? Jestem do dyspozycji”. 
Noszenie go w ciągu dnia oznacza jego gotowość do rozmowy – wystarczy 
podejść.

D jak DYSKUSJE W GRUPACH 
Po każdym porannym wykładzie biblijnym odbywają się dyskusje  
w grupach związane z tematyką wykładu konkretnego dnia. Prowadzone są 
one przez moderatorów.

E jak EWANGELIA DLA DZIECI 
Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci odbywają się codziennie o 17.00  
w dwóch grupach wiekowych: 3–6 lat i 7–11 lat. Prowadzone są przez grupy 
pedagogów i animatorów kierowane przez Sylwię McKenzie i Joannę 
Pilch-Lewicką. 
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E jak Ewangelia dla #młodych 12+ 
Spotkania ewangelizacyjne codziennie o 17.00 prowadzi grupa animatorów 
kierowana przez ks. Marcina Podżorskiego.

E jak EWANGELIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
Codziennie o 17.00 pod dużym namiotem odbywają się spotkania 
ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych. Ewangelistką w tym roku  
jest Elke Werner.

F jak FAMILIJNE NIEDZIELE 
W niedzielne popołudnia zapraszamy na program przygotowany dla całych 
rodzin, m.in. spektakl teatralny i koncert.

G jak GRY 
STREFA #GIER otwarta jest codziennie w godzinach 13.00–17.00. Pędzące 
żółwie, Dobble, Uno, Halli Galli, Ligretto, Jungle speed, Wsiąść do Pociągu: 
Europa, Catan (Osadnicy z Catanu), 5 Sekund, Taboo, Tajniacy…  i wiele 
innych propozycji. Przyjdź,  zagraj! Codziennie będziemy uczyć zasad innej 
gry.

H jak HISTORIA 
Tydzień Ewangelizacyjny wpisuje się w historię regionu i Kościoła. W tym 
roku odbywa się już po raz 69!

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. 

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.
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K jak KONCERTY 
O godzinie 20.30 na scenie głównej pod namiotem wystąpią zespoły 
reprezentujące różne style muzyki chrześcijańskiej. Koncerty odbywać się 
będą codziennie, za wyjątkiem poniedziałku i wtorku, w te dwa wieczory 
zapraszamy na tzw. społeczności  na kwaterach.

K jak KSIĘGOWOŚĆ 
Znajduje się w budynku Centrum Misji i Ewangelizacji na pierwszym piętrze. 
W trakcie trwania TE księgowość CME czynna będzie: sob–ndz 15.00–16.45 
i pn–pt 8.00–16.45. W tym czasie można załatwić wszelkie sprawy 
finansowe: otrzymać fakturę, paragon za pobyt, wpłacić darowizny, 
otrzymać informacje o finansach CME.

M jak MALUSZEK 
Na terenie TE dysponujemy miejscem dla rodziców i opiekunów z małym 
dzieckiem: do przewijania, karmienia, podgrzania posiłku w mikrofalówce.

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. W budynku Syloe znajduje się 
specjalne miejsce na modlitwę i wyciszenie 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. 
1500 miejsc.

O jak OFIARY
W czasie spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych zbierane 
będą ofiary na pokrycie kosztów organizacji Tygodnia. TE utrzymuje się 
z ofiar. Możesz też wesprzeć jego organizację, wpłacając darowiznę na 
konto: ING Bank Śląski 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem 
„darowizna na działalność statutową OPP (TED)”. Możesz ją odliczyć  
w rocznym zeznaniu podatkowym.
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P jak PUNKT MEDYCZNY 
Blisko namiotu głównego codziennie od 11.00 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 spotkań ewangelizacyjnych z dużego 
namiotu.

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 soboty 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 używek.

W jak WOLONTARIUSZE 
To grupa ludzi, którzy dobrowolnie, świadomie i bez wynagrodzenia 
angażują się w prace na rzecz CME, które jest organizatorem Tygodnia 
Ewangelizacyjnego. Co roku pomaga nam ok. 300 wolontariuszy. Dziękujemy!
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W jak WYKŁADY 
Od poniedziałku do soboty ok. 11.00 rozpoczynają się poranne wykłady 
biblijne. Poprowadzą je dawni i obecni wykładowcy Szkoły Biblijnej CME, 
która w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojej działalności.

Z jak ZAPRASZAMY DO DZIĘGIELOWA! 
Program Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie można otrzymać  
we wszystkich parafiach ewangelickich na Śląsku i w biurze Centrum Misji  
i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

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

c
m

e Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. 
Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wycho-
dzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie 
Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, za-
angażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża 
człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Kim jesteśmy?

Służmy jedni drugim w miłości
Zostań wolontariuszem i wolontariuszką CME!

s. 6

s. 7

s. 9



7Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Czas Miejsce Punkt programu

15.00 1 spotkanie dla wolontariuszy  
Start TED 2018!

17.00–18.45

1

inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyj-
ne dla młodzieży i dorosłych

Pragniesz? Słuchaj Boga! 

Słuchaj i ufaj jak Maria, matka Jezusa

Elke Werner, mówczyni w trakcie ProChrist i innych 
kampanii ewangelizacyjnych, nauczycielka religii  
i sztuki, członkini Komitetu Lozańskiego, zaangażowana 
głównie w przedsięwzięcia ewangelizacyjne wśród kobiet 
na całym świecie. Należy do założycieli i kierownictwa 
międzywyznaniowej wspólnoty kościelnej Christus-Treff 
z oddziałami w Berlinie, Marburgu i Jerozolimie oraz do 
organizacji Jews for Jesus. Autorka książek o tematyce 
biblijnej.

8

spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+

Ludzie z pasją, dużo zabawy, młodzieżowe piosenki, fil-
miki i... niezależność, szczerość, rozmowy o wszystkim. 
Wątpliwości, wiara, przyjaźń…, to będzie niezapomniana 
przygoda! 
#9dni #przygoda #zabawa #betogether #dobryczas   
#bezrodziców #pytania #rozmowy #jakżyć #piękniimłodzi 
#mystory #aleBóg #fan

Program przygotowała grupa pod kier. ks. Marcina 
„Stefana” Podżorskiego, duszpasterza młodzieży diecezji 
cieszyńskiej i Katarzyny Wesner-Macury, animatorki CME.

Sobota, 30 czerwca

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

c
m

e Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. 
Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wycho-
dzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie 
Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, za-
angażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża 
człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Kim jesteśmy?

Służmy jedni drugim w miłości
Zostań wolontariuszem i wolontariuszką CME!

s. 6

s. 7

s. 9
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Sobota, 30 czerwca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

4

spotkania ewangelizacyjne dla dzieci 
Bliżej Boga

Popełniając błędy i zmagając się z ich konsekwencjami 
nieraz oskarżamy Boga, że to Jego wina. A potem zastana-
wiamy się, czy Bóg nas nadal kocha i czy nasze obawy  
i rozgoryczenie kiedyś ustąpią?  Wspólnie z dziećmi będzie-
my poznawać historię rodziny Elimelecha i Noemi, zapisaną 
w Księdze Rut i poszukamy odpowiedzi na pytanie, co ro-
bić, by nasz dom był bezpiecznym i szczęśliwym miejscem. 

Spotkania w dwóch grupach wiekowych prowadzą: 
grupa 3–6 lat: Sylwia McKenzie, pedagog, absolwentka 
Szkoły Biblijnej AFLBS w Minneapolis,
grupa 7–11 lat: Joanna Pilch-Lewicka, pedagog, 
zaangażowana w prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, 
klubów biblijnych oraz obozów dla dzieci.

20.00

GOK

spektakl teatralny
„Czy sole mogą zwietrzeć”?

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie (ul. Cieszyńska 
25) odbędzie się przedstawienie reformacyjno-deformacyj-
ne autorstwa Grzegorza Olka „Czy sole mogą zwietrzeć?”. 
Jego premiera miała miejsce w trakcie Nocy z Lutrem  
w teatrze w Cieszynie 31.10.2017 r. i wzbudziła sporo emo-
cji. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenie 
uczestnictwa na szkola@cme.org.pl.

Uwaga: W ramach TE od 1–5 lipca o godz. 15.15 zaprasza-
my na cykl pięciu seminariów poświęconych rozmowie  
nt. poruszonych w spektaklu kwestii, które dotyczą gło-
szenia ewangelii w dzisiejszym świecie. Każde spotkanie 
rozpocznie się od odegrania odpowiedniej sceny oraz wpro-
wadzenia w dyskusję.

20.30

1

koncert zespołu Дія Друга z Kijowa
Śpiewają po hebrajsku, rosyjsku i ukraińsku. Są profesjo-
nalnymi muzykami, ale proszą, by nie nazywać ich pro-
fesjonalnym zespołem, a grupą muzykujących przyjaciół. 
Chwalą Boga muzyką i śpiewem już ponad 20 lat. Nagrali 
kilka płyt. Podkreślają, że łączy ich wiara w to, że muzyka 
pobudza ludzi do zaprzyjaźniania się ze sobą nawzajem  
i z Panem Bogiem, i że pomaga we wspólnym działaniu  
na rzecz Bożego Królestwa. Dlatego zespół, który tworzą, 
nosi nazwę Дія Друга czyli „Działanie Przyjaciela”.
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Czas Miejsce Punkt programu

10.00
1

nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
kazanie ks. Tim Hinrichs 
do roku 2008 dyrektor Szkoły Biblijnej CME

4 szkółka niedzielna dla dzieci

Rodzinna niedziela

13.00–17.00

8

strefa #ruchu 
Codziennie inny rodzaj ruchu: żonglowanie, poi, penspin-
ning, flagi, frisbee, piłka nożna, streetball, siatkówka 
plażowa, piłkarzyki mini i maksi, tor przeszkód, ninja… 
#niemarzeczyniemożliwych #wzdrowymcielezdrowyduch 
#endorfiny #bedziesiedziało

strefa #kreatywna 
Każdego dnia inna propozycja: filc, drewno, papier, szyszki, 
żarówki, sznurek, słoiki + twoje ręce i odrobina kreatywno-
ści = piękne gadżety
#fun #creativity #art #handmade #diy #twórczo #beznudy
 
strefa #gier
Pędzące żółwie, Dobble, Uno, Halli Galli, Ligretto, Jungle 
speed, Wsiąść do Pociągu: Europa, Catan (Osadnicy z Cata-
nu), 5 Sekund, Taboo, Tajniacy.
Przyjdź, zagraj! Codziennie będziemy uczyć się zasad innej 
gry.
#betogether #zabawa #refleks #turniej #nagrody #bez-
prądu

14.00–15.00

1

spektakl Teatru Dobrego Serca z Warszawy 
Emmanuel

Barwne przedstawienie dla dzieci w reżyserii Jerzego Latosa.

Niedziela, 1 lipca

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

c
m

e Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. 
Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wycho-
dzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie 
Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, za-
angażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża 
człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Kim jesteśmy?

Służmy jedni drugim w miłości
Zostań wolontariuszem i wolontariuszką CME!

s. 6

s. 7

s. 9
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Czas Miejsce Punkt programu

14.00–14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 1/2: Zwoje i papirusy (1, 3 i 6 lipca)

Uczestnicy będą mogli spróbować pisania tradycyjnym 
atramentem na oryginalnych zwojach papirusu, poznając 
technikę pisarską z czasów biblijnych, która umożliwiła 
przekazanie i przetrwanie pism Nowego Testamentu.
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zgłosze-
nie chęci udziału w warsztatach w biurze TE.

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor Szkoły 
Biblijnej CME.

14.15–15.00
9

Śpiewaj z nami

Trzy kwadranse wspólnego śpiewu z zespołem „Grupa dla 
Pana”.

15.15–16.30
4

strefa dzieci (5–12 lat)

To czas, w którym dzieci będą mogły pobawić się, w coś 
pograć, nawet poskakać na zamku, oczywiście dmuchanym!

seminaria

15.15–16.30

2

Sola Scriptura (wyłącznie Pismo)

Jaki jest Bóg, o którym czytamy w Piśmie Świętym? Czy 
to surowy sędzia, prawodawca i pilny obserwator każdego 
czynu i myśli człowieka, czy też kochający, łagodny Tata, 
który zaakceptuje każdą decyzję człowieka? 

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?” 
(patrz str. 8).

8

#młodzi

#pieniądze #hajs #money #miećczybyć #kasanamarzenia 
#byćbogatym #conatobiblia

Prowadząca: Ela Danel-Firla, cyferki i finanse nie są jej 
obce, inspirują ją osoby które realizują swoje marzenia. 
Przyjemność sprawia jej odwiedzanie nowych miejsc i picie 
kawy w dobrym towarzystwie.

Niedziela, 1 lipca
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Niedziela, 1 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Najlepszy przyjaciel od 35 lat
„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko mo-
żesz”. Mikołaj Rej

Logos, Słowo, Warto – zmieniały się nazwy, pozostało 
miejsce, w którym nie tylko kupuje się dobrą literaturę 
chrześcijańską, ale też rozmawia, spotyka znajomych, od-
poczywa z książką w ręku, słucha chrześcijańskiej muzyki, 
już od… 35 lat! O tym, jak przyjaźnić się z książką, ludźmi 
i Bogiem opowiedzą dawni i obecni pracownicy księgarni: 
Wiesław Radwański, Andrzej Pilch, Halina Sztwiertnia  
i Ewa Londzin.

Prowadzący: Marek Cieślar, kierownik księgarni w latach 
1983–1990, dziennikarz, autor radiowego cyklu „Wędrówka 
przez Biblię”, pracownik CME.

7

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha, przedsiębiorca od lat 
zaangażowany w projekty chrześcijańskie.

11

Walka Izraela z Amalekitami

Amalekici to obraz wroga, który usiłuje przeciwstawić się 
Najwyższemu i zniweczyć Jego plany. Zagłada potomków 
Abrahama, Izaaka i Jakuba jest nie tylko sposobem, by 
odebrać Bogu chwałę, ale i powstrzymać źródło, z którego 
ma „wypłynąć” Mesjasz. W trakcie seminarium wystąpi 
grupa dzieci ze wspólnoty mesjańskiej w Żytomierzu na 
Ukrainie.

Prowadzący: Tymoteusz Rabinek, absolwent Philadelphia 
Bible University oraz Summit University w Clark Summit. 
Prowadzi obozy dla  młodzieży i dzieci organizowane 
przez Wspólnotę „Drzewo Oliwne” oraz wymianę młodzieży 
między Izraelem a Polską w ramach projektu „Living Bridge”. 
Głosi Słowo Boże. Hobby: sport, grafika komputerowa. 



12 Program TE

Niedziela, 1 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7

Mity i rzeczywistość życia w obcym kraju

Jaki bagaż przywiozłem ze sobą? Co jest zbędne, a co 
pomaga? Jak więcej zarobić, utrzymać relacje z bliskimi, 
poznać nowych przyjaciół? Dlaczego warto poznać Polskę? 
Seminarium prowadzone będzie w języku ukraińskim  
i polskim.

Prowadzący: ks. Pavlo Shvarts, duchowny luterański  
w Charkowie, gdzie zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy 
uchodźcom i potrzebującym. W Polsce mieszkał 8 lat. 
Absolwent Szkoły Biblijnej CME i ChAT. Wraz z żoną Agatą 
odwiedzają regularnie Polskę, mają dwie córki.

9

Nastolatki – wyzwanie dla rodziców

Kiedy nasze dziecko niespodziewanie zamienia się w obra-
żonego na cały świat nastolatka, życie całej rodziny ulega 
zmianie. Jak się na tę rewolucję przygotować i jak ją prze-
żyć, nie tracąc przy tym miłości dziecka i do dziecka?

Prowadzący: Katarzyna i Olgierd Konieczny, wieloletni 
członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość 
Edukacja Dojarzałość”. Prowadzą warsztaty i wykłady  
o chrześcijańskim wychowaniu, rozwoju i edukacji dzieci. 
Rodzice 15-letniej Zosi, 9-letniego Jerzego i 8-letniej 
Helenki, nauczanych w systemie edukacji domowej.

szkolimy
Szkoła Biblijna
Kursy Duszpasterskie
Szkolenia z zakresu pracy z dziećmi
Szkoła Mobilna
Warsztaty tematyczne
Z A P R A S Z A M Y

s. dowolna
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Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i czekaj jak Anna i Symeon

Ewangelistka: Elke Werner

Wszystkie spotkania transmitowane są on-line na stronie 
www.cme.org.pl i te.cme.org.pl.

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30

1

koncert zespołu Pathlife

Zespół powstał w 2014 roku, a już w roku 2016 został lau-
reatem 1. nagrody w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chrześcijańskiej Glory we Wrocławiu. Wykonuje własne 
utwory. Dużo koncertuje, ciesząc się uznaniem i aprobatą 
publiczności. Supportował m.in. takie zespoły jak: TGD, 
Natalia Niemen oraz Exodus 15.

Niedziela, 1 lipca

s. 13

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE (ChSM) zrzesza pra-
cowników medycznych i studentów szkół medycznych. Upowszechnia zasady 
etyki chrześcijańskiej w pracy zawodowej, dba o pogłębianie wiedzy biblijnej 
pracowników służby zdrowia. 

Członkowie ChSM, lekarze, pielęgniarki, ratownicy jako wolontariusze za-
pewniają od lat opiekę medyczną  nad uczestnikami TE.  Zainteresowanych 
kontaktem zapraszamy do punktu medycznego TED i na stronę 

www.chsm.org.pl.

strony z komentarzami biblijnymi  
i konspektami szkółek niedzielnych

www.egzegeza.pl 
www.materiały.cme.org.pl

www

Korzystaj!

s. 14
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny 

W dwudziestolecie Szkoły Biblijnej CME jej wykładowcy 
będą nam przybliżać przesłanie mało znanych ksiąg Biblii. 
Codziennie zachęcą nas do zmierzenia się z poselstwem 
jednej księgi, a potem zaproszą nas do dyskusji na temat 
jej treści i znaczenia. 

Wykład pierwszy:

Oddzieleni od Boga czy dla Boga?

Co łączy potrawkę z królika, problemy dermatologiczne 
i urodzenie dziecka? Według Słowa Bożego każde z nich 
może oddzielić człowieka od Boga. Jak radzono sobie  
z tymi i z innymi problemami? Czy to naprawdę ma coś 
wspólnego z nami w XXI wieku? 

Wykładowca: ks. Tim Hinrichs, duchowny luterański  
w Mankato (USA) w stanie Minnesota. W drugiej połowie 
lat 90. pracował jako misjonarz w kościele luterańskim 
w Republice Czeskiej (SCEAV). Od 1998 roku wraz z żoną 
Renatą opiekował się studentami Szkoły Biblijnej  
w Dzięgielowie. Prowadził wykłady ze Starego Testamentu. 
Do 2008 roku był dyrektorem Szkoły.

11.45–12.45

1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie, doradcy 
rodzinni, organizatorzy spotkań dla małżeństw, kobiet  
i mężczyzn, pracownicy CME.

Poniedziałek, 2 lipca

s. 13

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE (ChSM) zrzesza pra-
cowników medycznych i studentów szkół medycznych. Upowszechnia zasady 
etyki chrześcijańskiej w pracy zawodowej, dba o pogłębianie wiedzy biblijnej 
pracowników służby zdrowia. 

Członkowie ChSM, lekarze, pielęgniarki, ratownicy jako wolontariusze za-
pewniają od lat opiekę medyczną  nad uczestnikami TE.  Zainteresowanych 
kontaktem zapraszamy do punktu medycznego TED i na stronę 

www.chsm.org.pl.

strony z komentarzami biblijnymi  
i konspektami szkółek niedzielnych

www.egzegeza.pl 
www.materiały.cme.org.pl

www

Korzystaj!

s. 14
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Poniedziałek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Od poniedziałku do soboty każdy poranek otworzy spektakl 
Teatru Eden z Wieliczki. Profesjonalni aktorzy w sposób 
atrakcyjny i przystępny przekażą dzieciom uniwersalne, 
chrześcijańskie wartości.

Spektakl pierwszy: 

Opowieść o Dobrym Człowieku

Drugą część programu wypełnią spotkania z cyklu:  
6 kroków do…
Będziemy poznawać, tworzyć i bawić się. Dowiemy się, 
jak ważne i trudne jest tłumaczenie Biblii na różne języki. 
Wiele z nich nie posiada alfabetu, dlatego tłumacze muszą 
najpierw stworzyć alfabet tego języka. Sami zostaniemy 
tłumaczami i spróbujemy stworzyć nowy alfabet, a potem 
zrobić tłumaczenie chociaż jednego wiersza biblijnego.

Prowadzące: Danuta Ostruszka, animator pracy z dziećmi  
i pracownik CME oraz Bogusława Melcer, pedagog  
i wolontariuszka CME.
Program opracowano na podstawie podręcznika „10 kroków” 
pod red. N.Z. Kłapa, wyd. Biblijne Stowarzyszenie Misyjne 2016.

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.00-14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 2/2: Skrybowie i starożytna poczta 
(2, 4 i 7 lipca)

Poznamy pracę skrybów, którzy pisali listy pod dyktando 
m.in. apostoła Pawła, jak Tercjusz (Rz 16,22). Dowiemy 
się jak funkcjonowała starożytna poczta, jak wyglądały 
ówczesne książki i jakie to ma znaczenie dla naszej lektury 
Biblii.
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zgłosze-
nie chęci udziału w warsztatach w biurze TE.

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor Szkoły 
Biblijnej CME.



16 Program TE

Czas Miejsce Punkt programu

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

Codziennie narysujemy, namalujemy, wytniemy i skleimy 
coś ciekawego. Stworzymy też kolorową farmę, obrazki  
z soli, klamerkowe zoo!

Prowadząca: Ela Zioła, nauczycielka z masą doświadczeń  
w pracy z dziećmi, wraz z grupą twórczych wolontariuszy. 

14.15-16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 15 osób, zapisy w biurze)

Zielony zawrót głowy

Czy kompozycje kwiatowe mogą być nudne? Mogą, ale...  
nie muszą! Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli 
samodzielnie stworzyć kwiatowe cuda. Lubisz kwiaty?  
Te warsztaty są dla Ciebie!

Prowadząca: Rut Broniewska, florystka, terapeutka, 
twórczyni niezapomnianych kompozycji kwiatowych.

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

15.15-15.45

17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

Pracownicy księgarni Logos, Słowo i Warto oraz zaprosze-
ni goście czytają dzieciom fragmenty swoich ulubionych 
książek w namiocie obok księgarni TE.

seminaria

15.15–16.30

2

Sola Gratia (wyłącznie łaską)

Jak to jest z tym zbawieniem z łaski – czy to gratis, czy 
drogocenna łaska, na którą trzeba sobie zasłużyć świętym 
życiem? Czy w ogóle mówienie o łasce, drogiej czy taniej, 
trafia do współczesnych ludzi? Jak sobie z tym radzą 
ewangelicy, dumnie powołujący się na reformacyjny za-
chwyt łaską Bożą?

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?” 
(patrz str. 8).

Poniedziałek, 2 lipca
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Poniedziałek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

8

#młodzi 

#cojaczuje #emocje #radosc #zlosc #chlopakinieplacza? 
#serceczyrozum  

Prowadzący: Jonasz Wojnar, zawodowo - słucha ludzi, 
prywatnie - dużo gada. Lubi Excela, planszówki, fantazy, 
oglądać kanały naukowe na Youtube i dziwne rozkminy.

9

Jak budować relacje rodzice – dzieci  
w świecie wirtualnej rzeczywistości? 

O organizowaniu wartościowego czasu wolnego z dziećmi  
i o wyznaczaniu im granic w korzystaniu z komputera.

Prowadzący: Małgorzata Kukla, pedagog resocjalizacji, 
zaangażowana w działalność klubiku osiedlowego dla 
dzieci oraz Piotr Kukla, inżynier, starszy zboru, prezes 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED. Rodzice czworga 
dzieci, przez wiele lat zaangażowani w prowadzenie punktu 
konsultacyjnego „Teen Challenge” w Katowicach. 

6

Piaskiem po oczach...

O pracy, życiu, codziennych zmaganiach, kulturowych 
odkryciach, zaskakującym języku arabskim i o Bożym pro-
wadzeniu w kraju, gdzie burze piaskowe potrafią wszystko 
pokryć kurzem i pyłem.

Prowadząca: Ania Pinkas, pielęgniarka pracująca  
w chrześcijańskim szpitalu misyjnym w Asuanie, pracownik CME.

7

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

Studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha

11

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) – cz. 1

Izrael w proroctwach biblijnych – spojrzenie w kontekście 
historii współczesnej. Bóg jest wierny swym obietnicom. 
Wszechmogący jest jedyną prawdziwą nadzieją Izraela oraz 
całej rodziny ludzkiej. Ci, którzy Mu ufają, nie zawiodą się!

Prowadzący: Emanuel Machnicki, znawca i wykładowca 
tematyki żydowskiej. W trakcie spotkań występować będą 
artyści zespołu „Działanie Przyjaciela” z Kijowa.
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Poniedziałek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i bądź posłuszny jak Piotr, 
pracowity rybak

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30 społeczność na kwaterach

s. 18

  
Mozesz spełnić z nami  
dziecięce marzenia! 
List do Dzieciątka
to świąteczna akcja 
Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
uno@cme.org.pl

W 2018 roku  
po raz ósmy  
na Górnym Śląsku!

Twój 1% + nasza praca = 

działania pomocowe dla dzieci i rodzin  
oraz chrześcijan na świecie

kultura, poradnictwo i ewangelizacja
organizowanie i doskonalenie pracy wolontariuszy  

 
Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji  

pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. 
Dziękujemy! 

www.1procent.cme.org.pl

s. 22
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny 

Przedsmak końca świata

Wyobraź sobie potężne powodzie i pożary pustoszące mia-
sto. Brzmi jak najnowszy thriller z Hollywood? Przepowied-
nia o zniszczeniu pewnego starożytnego miasta zapowiada 
zniszczenie naszego świata przed powrotem Chrystusa. 
Objawia też cechy jedynego, prawdziwego Boga, który różni 
się od wszystkiego, co znamy.

Wykładowca: ks. Tim Hinrichs

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Spektakl Teatru Eden: 

Zagubiona owieczka

cykl: 6 kroków do…
(patrz strona 15)

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.00-14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 1/2: Zwoje i papirusy 

(patrz strona 10)

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

(patrz strona 16)

Wtorek, 3 lipca
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Wtorek, 3 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

14.15-16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 15 osób, zapisy w biurze)

Od prawej do lewej cz. 1

Dziwne szlaczki, artystyczny nieład – może dla wielu, ale 
dla mnie to przepiękny język arabski, którego będziemy się 
uczyć i ozdabiać nim różne przedmioty. Jak pisać od prawej 
do lewej, by było to czytelne? Przekonaj się!

Prowadząca: Anna Pinkas, pielęgniarka, misjonarka 
pracująca w Egipcie, pracownik CME.

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

15.15-15.45

17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

Pracownicy księgarni Logos, Słowo i Warto oraz zaprosze-
ni goście czytają dzieciom fragmenty swoich ulubionych 
książek w namiocie obok księgarni TE.

seminaria

15.15–16.30

2

Sola Fide (wyłącznie wiarą)

Jaka ma być wiara, żeby wystarczyła? Czy naprawdę to 
wiara zbawia człowieka? Czy lepiej jak jest zdziecinniała 
czy oświecona? Jakie szanse ma zaufanie w świecie na-
ukowych eksperymentów, twardych faktów i wirtualnej 
rzeczywistości?

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?”.  

8

#młodzi

#wolnyniepowolny #niejestemlamusemanifrajerem #polish-
futurefarorz #wiemkimjestem #RouterMarcin #świadectwo 
#TheMostImportantŚmieszek 

Prowadzący: Grześ Fryda, student, do niedzielnego obiadu 
ogląda wyścigi Formuły 1 i jest tak pochłonięty robieniem 
masy, że nie ma czasu na rzeźbę. 
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Z wiarą dla Niepodległej

Opowieść o tych, którzy w pierwszej połowie XX w. walczyli 
o niepodległą Polskę, aktywnie uczestniczyli w budowaniu 
ziemskiej ojczyzny, nigdy nie zapominając, że bez pomocy 
Pana nie zbudują nic trwałego. Historia postaci takich, jak: 
Anna Rucka – najbardziej znana działaczka kobieca na 
Zaolziu. Na pomoc Pana zdawała się nie tylko w swojej 
działalności, ale i w ciężkich, obozowych warunkach. 
Jan Kubisz – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, chi-
rurg. W czasie okupacji pracował w Szpitalu Ewangelickim 
w Warszawie. Każdy zabieg rozpoczynał od modlitwy. 

Prowadząca: Władysława Magiera, historyk, autorka 
cyklu książek „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Członkini 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, laureatka 
„Srebrnej Cieszynianki”.

9

Jak pomóc osobie uzależnionej?

Uzależnienie to choroba jak wiele innych, czy może wynik 
grzechu? Jakkolwiek nie odpowiemy na to pytanie, problem 
pozostaje, szczególnie wtedy, kiedy osoba uzależniona 
jest nam bliska. Co robić? Jak pomóc? Czy w ogóle jest to 
możliwe? Co jest istotne, a co tylko iluzoryczne?

Prowadzący: ks. Bogdan Wawrzeczko, luterański 
duszpasterz, terapeuta, lubi ludzi, podróże i muzykę.

7

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

Studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha

11

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) – cz. 2

(patrz strona 17)

Prowadzący: Emanuel Machnicki

Wtorek, 3 lipca

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

s. dowolne/krótkie

s. 41

Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi,  
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 

fb CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli, 
dobre książki, wartościowe zadania i sprawy

SZKOŁA BIBLIJNA w Dzięgielowie zapoznaje  
z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
i podstawowymi doktrynami biblijnymi. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże

godnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie 
wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić 
swoje wątpliwości i zorientować się, czy to jest to, czego szu-
kasz. Więcej na www.szkola.cme.org.pl.

by lepiej zrozumieć...

i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa ty-
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Wtorek, 3 lipca

Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i wierz jak siostry Maria i Marta

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30 społeczność na kwaterach

s. 18

  
Mozesz spełnić z nami  
dziecięce marzenia! 
List do Dzieciątka
to świąteczna akcja 
Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
uno@cme.org.pl

W 2018 roku  
po raz ósmy  
na Górnym Śląsku!

Twój 1% + nasza praca = 

działania pomocowe dla dzieci i rodzin  
oraz chrześcijan na świecie

kultura, poradnictwo i ewangelizacja
organizowanie i doskonalenie pracy wolontariuszy  

 
Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji  

pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. 
Dziękujemy! 

www.1procent.cme.org.pl

s. 22
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Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny 

Daleko od Jerozolimy

Opowieść o  wielkim zagrożeniu dla ludzi wiernych Bogu, 
przebywających daleko od ojczyzny. Sam Bóg wydaje się 
nie mieć wiele do powiedzenia, a widmo tragedii zbliża się 
nieuchronnie… W księdze czytamy również o wyborach miss 
i o niezwykłej tradycji pielęgnowanej do dzisiaj.

Wykładowca: ks. Adam Podżorski, wykładowca Szkoły 
Biblijnej od 20 lat, proboszcz parafii luterańskiej  
w Skoczowie.

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Spektakl Teatru Eden:

Historia o talentach

cykl: 6 kroków do…
(patrz strona 15)

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

(patrz strona 16)

15.15–16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 15 osób, zapisy w biurze)

Od prawej do lewej cz. 2 
(patrz strona 20)

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

Środa, 4 lipca
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Środa, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15-15.45
17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

(patrz strona 20)

seminaria

15.15–16.30

2

Solus Christus (wyłącznie Chrystus)

Sprawa jest niby oczywista, ale czy tak jest naprawdę? Czy 
Chrystus nam wystarcza, czy też przypadkiem nie dodaje-
my wiele „swojego” do Jego obrazu? Dziś ceni się różnorod-
ność, pluralizm, niezależność – jak to połączyć  
z wyłącznością Chrystusa?

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?”.

8

#młodzi

#skarb #kochamrzeczy #chcetomieć #iPhone #wyzwanie 
#conatobiblia

Prowadzący: ks. Łukasz Ostruszka, uwielbia czytać i pisać, 
w kościele głosi kazania, a w gazecie pisze teksty - głównie 
o nowych technologiach, które uważa za błogosławieństwo  
i przekleństwo jednocześnie. Lubi koszykówkę, włoską 
kuchnię i kawę pod każdą postacią.

6

Miłość bez warunków

Spotkanie z imigrantem z Pakistanu. Haroon był gorliwym 
muzułmaninem, w pewnym momencie swojego życia 
zdecydował się wyruszyć do Europy, aby jej mieszkańcom 
wskazywać drogę proroka Mahometa. Jednak świadectwo 
dzieci Chrystusa i bezwarunkowa miłość jakiej doświadczył 
sprawiły, że postanowił zostać naśladowcą Chrystusa. 
Od tego czasu pracuje wśród muzułmanów w Niemczech, 
gdzie założył kilkanaście społeczności chrześcijańskich. 
Działa na rzecz prześladowanego Kościoła w organizacji 
Open Doors.

W Asuanie
KAŻDA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ OD JEDNEGO KROKU...
Zachęcamy Cię, bądź na bieżąco!
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com

s. 24

s. 29

www.warto.cme.org.pl

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

księgarniaBiblie
książki

płyty

słuchowiska
filmy

literatura 

chrześcijańska
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Środa, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

9

Jak towarzyszyć dziecku w czasie trwania 
żałoby?

Żałoba to trudny czas dla każdego, a szczególnie dla dziec-
ka. W jaki sposób rozmawiać z nim o stracie? Jak pomóc 
mu w sytuacji kiedy zmarł ktoś bliski? A może milczeć? 
Wszystko to z perspektywy duszpasterskiej troski o dziecko.

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko, żona, matka dwóch 
synów, która lubi ludzi i zwierzęta.

7

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

Studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i przezwyciężaj bariery jak Piotr

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30

1

koncert Joanny Smajdor i Mateusza Walacha

Uczestnicząc w telewizyjnym programie The Voice of Po-
land Asia Smajdor zachwyciła jurorów i publiczność swoim 
talentem i barwą głosu. W ubiegłym roku wystąpiła na 
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W Dzięgie-
lowie koncertować będzie po raz pierwszy i towarzyszyć jej 
będą muzycy zaproszeni przez Mateusza Walacha, aranżera 
i kompozytora, założyciela i dyrygenta Orkiestry Kameral-
nej Silesian Art Collective. 
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny

O co tak naprawdę chodzi?

Do dzisiaj nawet najlepsi bibliści nie umieją odpowiedzieć 
jednoznacznie na pytanie o co  chodzi w tej księdze. Dla 
jednych jest zbyt światowa i śmiała, dla innych cytuje tylko 
niebezpieczne poglądy na świat. A tak naprawdę, prowokuje 
do zmierzenia się z życiem oko w oko. Czy masz tyle odwagi?

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor Szkoły 
Biblijnej w Dzięgielowie.

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Spektakl Teatru Eden: 

Odważny pastuszek

cykl: 6 kroków do…
(patrz strona 15)

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.00-14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 2/2: Skrybowie i starożytna poczta

(patrz strona 15)

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

(patrz strona 16)
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7

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

Ziołowy ogródek cz. 1

Uczestnicy będą mogli ozdobić doniczki na zioła metodą 
decoupage. Doniczka z ziołami zmieni wystrój kuchni, nada 
mu charakter oraz zapach, a ponadto pozwoli na przygoto-
wanie aromatycznych i zdrowych potraw. 

Prowadząca: Jadzia Pipień, z zamiłowania artystka, na co 
dzień ukazuje piękno liczb i zależności pomiędzy nimi w SP.

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

15.15-15.45
17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

(patrz strona 20)

seminaria

15.15–16.30

2

Solo Verbo (wyłącznie Słowem)

Najmniej rozumiane z tradycyjnych, reformacyjnych haseł. 
Czy ma jeszcze rację bytu? Czytamy zapisane słowa,  
a „wiara… jest ze słuchania…” (Rz 10,17), oglądamy trans-
misje nabożeństw, słuchamy nagranych kazań i wykładów. 
Wszystko możemy dostosować do swojego widzimisię. Mój 
Kościół 2040 może być uszyty zupełnie na miarę człowie-
ka, ale czy właśnie o to chodzi?

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?”.

8

#młodzi

#love #fun #kocham #polishboy #polishgirl #seksprzedslu-
bem #tak #nie #followyourheart #poconampapier #cona-
tobiblia

Prowadzący: Ela i Kuba Cieślarowie, kochają Boga, lubią 
ludzi, nie trawią pustej religijności, razem od 9 lat i ciągle 
im dobrze.

7

Islam - historia, idea

Prowadzący: Roland Werner, profesor teologii, doktor 
filologii języków afrykańskich, wykładowca Wyższej Szkoły 
Teologicznej TABOR w Marburgu.
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Ewangelia w „Gottlandzie”

Praca misyjna ewangelików w ateistycznych 
Czechach. Korzenie, doświadczenia, wizje.

Prowadzący: ks. dr Marcin Piętak, zastępca biskupa 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania 
w Republice Czeskiej, proboszcz parafii luterańskiej  
w Czeskim Cieszynie. Szczęśliwy małżonek i ojciec trójki 
nastolatków, pasjonat pracy młodzieżowej, misji i dobrej 
fotografii.

9

Dwoje ludzi lubiących rozmawiać... ze sobą

Częsty problem małżonków to nieumiejętność rozmawiania. 
Tymczasem dobre rozmowy stoją u podstaw budowania 
dobrych relacji i pielęgnowania zażyłości. Brak rozmów lub 
złe rozmowy są wrogiem każdego związku. Co robić, by 
uzdrowić małżeńską komunikację?

Prowadzący: Nela i Zbyszek Kłapowie, z zawodu  
i zamiłowania są nauczycielami. 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.

11

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) – cz. 3

(patrz strona 17)

Prowadzący: Emanuel Machnicki

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj ze zrozumieniem jak podróżujący 
eunuch

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

koncert zespołu 12 kamieni

Za górami, za lasami, za blokami i kamienicami żyła sobie 
grupa przyjaciół. Każdy miał w swoim domu supercenne 
cacko. Miały różne kolory i kształty, łączyło je jedno – 
wszystkie były piękne. Niektórzy trzymali swoje cacka  
w szufladzie. Żeby się nie zniszczyły, nie ubrudziły, żeby  
ich nikt nie ukradł. Byli pośród nich również tacy, którym 
cacka dawały fejm i podziw, ale czuli, że mogą z nimi 
zrobić coś więcej. Więcej dobra. 

To my, jeszcze rok temu. Każdy robił coś, gdzieś, po coś,  
po nic, z kimś, sam, chcąc, nie chcąc. Zorientowaliśmy się, 
że razem możemy stworzyć coś dobrego na większą skalę 
niż nasze klatki schodowe. Że mamy do tego wszystkie 
narzędzia, jakich nam trzeba. To nie mógł być przypadek.

W Asuanie
KAŻDA PODRÓŻ ZACZYNA SIĘ OD JEDNEGO KROKU...
Zachęcamy Cię, bądź na bieżąco!
www.odkrywanie-afryki.blogspot.com

s. 24

s. 29

www.warto.cme.org.pl

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

księgarniaBiblie
książki

płyty

słuchowiska
filmy

literatura 

chrześcijańska



30 Program TE

Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny 

Bezsens życia

Nieraz myślisz, że w perspektywie śmierci wszystkie wysiłki 
tracą sens. Możesz, jak tragiczny bohater, próbować dobrej 
miny do złej gry, ale finał tego szaleństwa i tak jest Ci 
znany. Chrześcijaństwo daje nadzieję życia po śmierci, ale 
czy daje nadzieję na szczęśliwe życie tu i teraz? Jaka jest 
wartość życia przed śmiercią?

Prowadzący: Piotr Lorek, nauczyciel akademicki, profesor 
i dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we 
Wrocławiu, autor książki „Bóg bez brody”.

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Spektakl Teatru Eden: 

Jonasz i niezwykła ryba

cykl: 6 kroków do…
(patrz strona 15)

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.00-14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 1/2: Zwoje i papirusy 

(patrz strona 10)

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

(patrz strona 16)
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Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7

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

Zawieszka serce
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wykonać  
i ozdobić zawieszki w kształcie serca za pomocą techniki 
decoupage. 

Prowadząca: Jadzia Pipień

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

15.15-15.45
17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

(patrz strona 20)

seminaria

15.15–16.30

2

Biblia w praktyce 
Z okazji 20-lecia Szkoły Biblijnej proponujemy w trakcie 
końcowego weekendu TE trzy seminaria poświęcone prak-
tyce prowadzenia spotkań biblijnych, metodom zagłębiania 
się w tekst Pisma oraz lepszemu rozumieniu biblijnych 
realiów.

Temat pierwszy: Jak nie prowadzić spotkań 
i studiów biblijnych?
O wszystkim, co na spotkaniu i studium biblijnym utrudnia 
dotarcie do celu, spędza sen z powiek prowadzącym  
i irytuje uczestników. O tym czego nie robić i na co uważać, 
żeby spotkania i studia biblijne były budujące, rzeczowe  
i zachęcające.

Te seminaria poprowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną.

8

#młodzi

#zadajBogutrudnepytania #wgłowiesieniemiesci #zrozu-
miecBoga

Prowadzący: Piotr Lorek

7

Współczesne relacje chrześcijaństwo – 
islam

Prowadzący: Roland Werner
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Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Mądrze pomagać – czyli słów kilka  
o pomocy dla Burkina Faso

Jak pomagać mądrze, by kształtować świadomość społecz-
ną i pokazać mieszkańcom Pobe Mengao, że z niewielką 
pomocą z naszej strony mogą osiągnąć wiele? Czy poma-
gając nie burzymy ich kultury, wartości? Co robić, by nie 
być uznawanym za „portfel bez dna”? 

Prowadzący: dr Lucjan Buchalik, etnolog-afrykanista, od 
1985 r. prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej 
(Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, 
aktualnie z zakresu antropologii turystyki. W jego dorobku 
znajdują się publikacje książkowe, m.in: „Kolorowy Sahel”, 
„Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i 
Kurumba”. Od 2008 roku aktywnie zaangażowany  
w pomoc dla Pobe Mengao w Burkina Faso w ramach 
projektu realizowanego przez CME.  

dr Lidia Żur, naukowiec w Instytucie Fotoniki  
i Nanotechnologii CNR w Trento we Włoszech. Uwielbia 
spędzać noce pod rozgwieżdżonym, afrykańskim niebem. 
Od lat zaangażowana w działania misyjne oraz promowanie 
misyjnego stylu życia. Wolontariuszka CME, koordynatorka 
projektu „Pomoc dla Afryki”. 

9

Dwoje ludzi gotowych do przebaczania

Czy miewasz nieporozumienia ze współmałżonkiem? To 
normalne i niegroźne, o ile nie pozwalacie, by nieporozu-
mienie przeszło w długotrwały konflikt, a konflikt w coś 
jeszcze poważniejszego. Chcesz uchronić Twój związek od 
kryzysu relacji? To jest możliwe! 

Prowadzący: Nela i Zbyszek Kłapowie

11

Izrael – pierworodny syn (Księga Wyjścia 
4,22) – cz. 1

Izrael w biblijnych proroctwach: powstanie państwa Izrael, 
ożywienie języka starohebrajskiego, pokonanie wrogów, 
cudowny rozwój rolnictwa, odbudowa zburzonych miast, 
powrót Izraela z ziem północnych.

Prowadzący: Kazimierz Barczuk, założyciel i dyrektor Misji 
„Poślij mnie”, pastor, wykładowca.
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Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i oddawaj chwałę Bogu jak Saul

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30

1

koncert Zespołu CME

Zespół powstał w 2000 roku w odpowiedzi na potrzebę 
prowadzenia wspólnego śpiewu w trakcie spotkań dla 
młodzieży organizowanych przez Centrum Misji i Ewangeli-
zacji. Od lat prowadzi w śpiewie także uczestników Tygodni 
Ewangelizacyjnych. Czas płynie, zmienia się skład zespołu, 
ale główny cel, dla którego został powołany, pozostaje ten 
sam – wielbienie Boga pieśnią i prowadzenie innych  
w śpiewie dla Jego chwały. Śpiewajmy i módlmy się wraz  
z nimi, prosząc o błogosławieństwo!

s. 33

zapraszamy do udziału w innych  
naszych kampaniach ewangelizacyjnych:  
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie  
Tydzień Ewangelizacyjnyw Mrągowie 
ProChrist

!

s. 37

fajny! 
OBÓZ DLA MŁODZIEŻY
Las... dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi… 
Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę!  
Będzie się działo, bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje! 

Rezerwujcie termin 2–11 sierpnia 
Uczestnicy: roczniki 1999–2005
Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura 
kierownik obozu, katarzyna.macura@cme.org.pl

Śledź nas na fb/CentrumMisji

fajny          obóz!
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Sobota, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.30–11.40

1

wspólny śpiew i wykład biblijny 

Pusta rozpusta

Znowu, może nawet mimowolnie, przekraczasz chrześci-
jańskie tabu i nie doświadczasz jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji. Podważasz kolejny duchowy autorytet… bez 
gromu z jasnego nieba. Co Cię powstrzyma przed własnymi 
popędami? Czy jest cokolwiek, co Cię skutecznie wystraszy, 
przekona?

Wykładowca: Piotr Lorek

11.45–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

10.30-12.45

4

cykl dla dzieci 5–12 lat

Ostatni spektakl Teatru Eden: 

Prawdziwy skarb

cykl: 6 kroków do…
(patrz strona 15)

13.00–17.00
8

strefa #gier, strefa #kreatywna, 
strefa #ruchu
(patrz strona 9)

14.00-14.50

11

warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Świat Nowego Testamentu

Temat 2/2: Skrybowie i starożytna poczta

(patrz strona 15)

14.15–15.00 9 Śpiewaj z nami

14.15–15.15

4

warsztaty dla dzieci 
Masy plastyczne i masa zabawy

(patrz strona 16)

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

s. dowolne/krótkie

s. 41

Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi,  
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 

fb CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli, 
dobre książki, wartościowe zadania i sprawy

SZKOŁA BIBLIJNA w Dzięgielowie zapoznaje  
z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
i podstawowymi doktrynami biblijnymi. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże

godnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie 
wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić 
swoje wątpliwości i zorientować się, czy to jest to, czego szu-
kasz. Więcej na www.szkola.cme.org.pl.

by lepiej zrozumieć...

i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa ty-
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Sobota, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7

warsztaty dla starszej młodzieży  
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 15 osób, zapisy w biurze)

Miękkie breloki

Uczestnicy wykonają breloki z filcu. Na pewno przyda się 
trochę umiejętności manualnych, bo w trakcie warsztatów 
w ruch pójdą igła i nitka.

Prowadząca: Lidia Żur, wolontariuszka CME, koordynatorka 
projektu „Pomoc dla Afryki”.

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

15.15-15.45
17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

(patrz strona 20)

seminaria

15.15–16.30

2

Biblia w praktyce 
Z okazji 20-lecia Szkoły Biblijnej proponujemy w trakcie 
końcowego weekendu TE trzy seminaria poświęcone prak-
tyce prowadzenia spotkań biblijnych, metodom zagłębiania 
się w tekst Pisma oraz lepszemu rozumieniu biblijnych 
realiów.

Temat drugi: Mało znane metody pracy  
z Biblią
Biblia zawiera wiele poziomów przekazu, które można 
odkrywać na różne sposoby. Nieco o tym, jak wzbogacić 
i poszerzyć sposoby pracy z tekstem biblijnym i metody 
stosowane w trakcie wspólnej lektury Pisma, żeby pełniej 
odkrywać przesłanie Biblii.

Te seminaria poprowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną.

8

#młodzi

#fajnespotkanie #pomysły #młodzieżnaparafii #chciecto-
moc #namsięudało

Prowadzący: ks. Marcin Podżorski, duszpasterz młodzieży 
diecezji cieszyńskiej.
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Sobota, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30
7

Islam a problem terroryzmu

Prowadzący: Roland Werner

9

Obecność, w której trwam

Spróbuj pomyśleć kim dla Ciebie jest Bóg, czego od Niego 
oczekujesz. Zastanów się, czy Go znasz, a przede wszyst-
kim, czy znasz Jego serce? Szczere odpowiedzi na te pyta-
nia pozwolą Ci trwać w Jego obecności.

Prowadząca: Ilona Hajewska, sędzia w stanie spoczynku, 
mediator sądowy, twórczyni nowych programów-wyzwań 
dla rozpadających się małżeństw i rodzin w konfliktach.

6

Gościnny Kościół. Jak pomóc migrantom?

Kim są osoby przybywające do nas z przyczyn ekonomicz-
nych lub jako uchodźcy? Dlaczego opuszczają swój kraj  
i migrują do… Polski? Czego potrzebują, czego poszukują  
i jak możemy im pomóc? 

Prowadzący: Essayas Techane Masifin, przybył do Polski 
przed 30 laty jako student, został uchodźcą, a obecnie jest 
obywatelem Polski. Pracuje w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
jako koordynator projektu Ekumeniczny punkt konsultacyjny 
ds. migracji Gościnny Kościół.

11

Izrael – pierworodny syn (Księga Wyjścia 
4,22) – cz. 2

Boże obietnice dane Izraelowi: obietnica ziemi, obietnica  
o wiecznym przymierzu Boga z Izraelem,  o powstaniu 
narodu,  o zgromadzeniu całego ludu i obietnica o przy-
szłości Izraela.

Prowadzący: Kazimierz Barczuk
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Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i nawróć się jak naczelnik więzienia

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30

1

koncert zespołu Warsaw Worship Team

Na co dzień mieszkają, pracują i służą w Warszawie, jednak 
zakochali się również w Dzięgielowie i chętnie tu wracają. 
Swoją obecnością i talentami wnoszą świeży muzyczny 
powiew i są ogromnym zachęceniem do uwielbienia i modli-
twy. W tym roku oprócz porannego śpiewu przed wykładem 
poprowadzą również niezwykły koncert modlitwy.

Sobota, 7 lipcas. 33

zapraszamy do udziału w innych  
naszych kampaniach ewangelizacyjnych:  
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie  
Tydzień Ewangelizacyjnyw Mrągowie 
ProChrist

!

s. 37

fajny! 
OBÓZ DLA MŁODZIEŻY
Las... dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi… 
Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę!  
Będzie się działo, bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje! 

Rezerwujcie termin 2–11 sierpnia 
Uczestnicy: roczniki 1999–2005
Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura 
kierownik obozu, katarzyna.macura@cme.org.pl

Śledź nas na fb/CentrumMisji

fajny          obóz!
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Niedziela, 8 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.00
1

nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
kazanie ks. bp Jerzy Samiec 
zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce

4 szkółka niedzielna dla dzieci

Rodzinna niedziela

12.30-13.30 obok 
1

koncert plenerowy orkiestry dętej Czantoria 
pod dyr. Jerzego Rusza i Lidii Barczuk

13.00–17.00

8

strefa #ruchu 
Codziennie inny rodzaj ruchu: żonglowanie, poi, penspin-
ning, flagi, frisbee, piłka nożna, streetball, siatkówka 
plażowa, piłkarzyki mini i maksi, tor przeszkód, ninja… 
#niemarzeczyniemożliwych #wzdrowymcielezdrowyduch 
#endorfiny #bedziesiedziało

strefa #kreatywna 
Każdego dnia inna propozycja: filc, drewno, papier, szyszki, 
żarówki, sznurek, słoiki + twoje ręce i odrobina kreatywno-
ści = piękne gadżety
#fun #creativity #art #handmade #diy #twórczo #beznudy
 
strefa #gier
Pędzące żółwie, Dobble, Uno, Halli Galli, Ligretto, Jungle 
speed, Wsiąść do Pociągu: Europa, Catan (Osadnicy z Cata-
nu), 5 Sekund, Taboo, Tajniacy.
Przyjdź, zagraj z nami po raz ostatni na TE!
#betogether #zabawa #refleks #turniej #nagrody #bez-
prądu

14.00–15.00 1 Koncert Młodych Talentów

14.15–15.00
9

Śpiewaj z nami

Trzy kwadranse wspólnego śpiewu z zespołem  
„Grupa dla Pana”.

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

s. dowolne/krótkie

s. 41

Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi,  
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 

fb CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli, 
dobre książki, wartościowe zadania i sprawy

SZKOŁA BIBLIJNA w Dzięgielowie zapoznaje  
z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
i podstawowymi doktrynami biblijnymi. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże

godnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie 
wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić 
swoje wątpliwości i zorientować się, czy to jest to, czego szu-
kasz. Więcej na www.szkola.cme.org.pl.

by lepiej zrozumieć...

i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa ty-
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Niedziela, 8 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30
4

strefa dzieci (5–12 lat)

To czas, w którym dzieci będą mogły pobawić się, w coś 
pograć, nawet poskakać na zamku, oczywiście dmuchanym!

seminaria

15.15–16.30

2

Biblijny świat i pogłębione rozumienie 
Pisma

Biblia została spisana w języku i realiach obcych naszemu 
dzisiejszemu doświadczeniu, a jednocześnie zawiera ponad-
czasowe objawienie Boga. Jak poznawać i odkrywać świat 
biblijny, żeby lepiej odczytywać przesłanie Pisma?

Seminarium prowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną  
w Dzięgielowie.

8

#młodzi

#costoodtentegowal? #error #foch #walsie #rekanazgode 
#juzniebede #wstadzielepiej #niejaalety #czujedobrzecz-
lowiek  

Prowadzący: Tymoteusz Bujok, duszpasterz młodzieży 
diecezji katowickiej. Jaki z niego ksiądz - każdy widzi. Robi, 
co potrafi, to, czego nie potrafi, też niestety robi.

6

O pieniądzach, chciwości, piramidach 
finansowych, kryptowalutach, także  
w aspekcie biblijnym

rozmawiają:
Alina Rakowska, z wykształcenia prawnik, od 15 lat 
kierująca najstarszą na Śląsku polską instytucją finansową 
– Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie. Interesuje się 
problematyką społeczną i gospodarczą. Prywatnie żona, 
matka trójki dzieci, w wolnych chwilach czyta, lubi 
rękodzieło, w szczególności robótki na drutach.
ks. Łukasz Ostruszka, duchowny ewangelicki, 
publicysta  związany z dziennikiem ekonomicznym „Puls 
Biznesu”. Zajmuje się głównie opisywaniem nowych 
technologii, Internetu i gadżetów oraz ich wpływu na 
człowieka. Publikował m.in. w: „Polityce”, „Tygodniku 
Powszechnym”, „Przekroju”, „Metrze” i „Bloomberg 
Businessweek”. Prywatnie mąż, tata. 

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

s. dowolne/krótkie

s. 41

Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi,  
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 

fb CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli, 
dobre książki, wartościowe zadania i sprawy

SZKOŁA BIBLIJNA w Dzięgielowie zapoznaje  
z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
i podstawowymi doktrynami biblijnymi. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże

godnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie 
wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić 
swoje wątpliwości i zorientować się, czy to jest to, czego szu-
kasz. Więcej na www.szkola.cme.org.pl.

by lepiej zrozumieć...

i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa ty-
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7  
parter

Kiedy pragnienie śmierci staje się silniejsze 
niż wola życia 

Od pewnego czasu problem  „dobrej śmierci” poruszany 
i omawiany jest w coraz szerszych kręgach społecznych. 
Niektóre kraje zalegalizowały śmierć na życzenie. Czy jest to 
właściwy kierunek i dobry sposób na zakończenie ludzkiego 
życia? Wszystko co należy wiedzieć o eutanazji. 

Prowadzący: lek. med. Adrian Kotas, specjalista 
neurochirurg. Mąż i ojciec. W swojej codziennej pracy 
zajmuje się leczeniem operacyjnym różnorodnych schorzeń 
układu nerwowego. Niezmiennie zachwyca go fenomen 
ludzkiego mózgu oraz możliwości jego leczenia w celu 
naprawy „mieszkania duszy”.

7 
piętro 1

Wśród ludzi w drodze

Fala uchodźców napływająca do Europy to dla nas wielkie 
zagrożenie czy nowe, otwarte pole misyjne? Doświadcze-
niami z wyjazdów z pomocą humanitarną i w celach misyj-
nych podzielą się osoby skupione wokół Fundacji „Nadzieja 
dla Narodów”.

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

9

Gość w dom – błogosławieństwo czy prze-
kleństwo?

W dzisiejszym świecie, gdzie coraz bardziej koncentrujemy 
się na sobie, gdy domy stają się twierdzą życia prywatnego, 
a ustawy chroniące nasze dane osobowe powoli zabraniają 
nam wymieniać nazwisko sąsiada, zadajmy sobie pytania: 
Czy chcę otworzyć drzwi swojego domu dla innych? Dla 
kogo? Co może nas czekać, gdy je otworzymy? 

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

Niedziela, 8 lipca
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Niedziela, 8 lipca

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

s. dowolne/krótkie

s. 41

Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi,  
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 

fb CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli, 
dobre książki, wartościowe zadania i sprawy

SZKOŁA BIBLIJNA w Dzięgielowie zapoznaje  
z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
i podstawowymi doktrynami biblijnymi. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże

godnie. Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie 
wstępnej, na której możesz dopytać o szczegóły, przedstawić 
swoje wątpliwości i zorientować się, czy to jest to, czego szu-
kasz. Więcej na www.szkola.cme.org.pl.

by lepiej zrozumieć...

i na nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa ty-

Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

11

Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym 
jest Izrael (Księgo Wyjścia 4,22)

Nadzieja oparta na Bożym Słowie nie jest ślepa, ani pusta. 
Ufając Bożemu Słowu nie będziemy zawstydzeni. „Chcę 
wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przy-
szła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 
wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael” (List do 
Rzymian 11,25–26).

Prowadzący: Kazimierz Barczuk 

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Słuchaj i rozgłaszaj co słyszysz jak Paweł

Ewangelistka: Elke Werner

8 spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)
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