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Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia.
Objawienie Jana 21,6b

Co dzisiaj może być za darmo? Jest jeszcze jakieś świeże źródło? Wiem, czego lub 
kogo pragnę? Zainspirowani obietnicą Boga Ojca będziemy stawiać sobie wiele py-
tań, przede wszystkim o to, co daje nam On w Chrystusie, za darmo, każdemu kto 
pragnie.

Mamy nadzieję, że nabożeństwa, seminaria, wykłady, dyskusje, koncerty będą sprzy-
jały odkrywaniu najgłębszych pragnień każdego z nas i będą prowadziły do spo-
tkania z Tym, który może je zaspokoić. Jezus może rozbudzić w nas nowe tęsknoty, 
marzenia, może dać nam nową energię i siłę do życia. Żebyśmy pragnęli pragnąć. 
Żeby chciało nam się chcieć. 

Bóg daje chcenie i wykonanie. Życzymy Ci odkrycia tej prawdy na nowo!
Organizatorzy TE Zelów 2018

SOBOTA 14 L IPCA
9.00 Ś N I A D A N I E  D L A  M Ę Z C Z Y Z N 

Grupa ponad dwudziestu mężczyzn w różnym wieku od wielu lat spotyka się kilka 
razy w roku, aby spędzić wspólnie trzy godziny, przygotowując i jedząc dobre śnia-
danie, rozmawiając o istotnych męskich sprawach oraz poświęcając czas na wspólną 
modlitwę i studium Biblii. Zapraszamy, dołącz do nich!
  
Udział w śniadaniu: 10 zł, płatne po śniadaniu.
Zgłoszenia e-mailowe: pawel.gumpert@cme.org.pl lub telefoniczne: 603 118 777.

NIEDZIELA 15 L IPCA
Ś W I Ę T O  K O Ś C I O Ł A  W  Ś R O D K U  P O L S K I

11.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską wg liturgii luterańskiej
Kaznodzieja:  ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
13.00  Obiad możliwość zakupienia obiadu na miejscu

14.00  Panel dyskusyjny Gdzie jesteśmy jako protestanci w stulecie  
             odzyskania niepodległości?
 z udziałem bpa Marka Izdebskiego, bpa Jerzego Samca, bpa Jana Cieślara,  
 prezesa konsystorza Witolda Brodzińskiego i prof. Jarosława Płuciennika. 
 Moderator: dk Paweł Gumpert

.
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15.30  Koncert z newsem 
 PAULINA I SZYMON STATECZNI Z ZESPOŁEM  

Usłyszymy głównie psalmy w języku hebrajskim oraz tradycyjne melodie hebrajskie 
w wersji instrumentalnej. Wszystkie aranżacje są autorskie i oscylują wokół estetyki 
muzyki etnicznej oraz filmowej z elementami klasyki. Muzykujące małżeństwo na-
grało dotąd dwie płyty: Psalmy (2015) i Psalmy 2 (2017).
Paulina Stateczna — pianistka, akompaniator, pedagog, absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Jest częścią kadry Centrum Szkolenia Muzyków Misji CSM 
w Warszawie.
Szymon Stateczny — skrzypek, altowiolista, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, uczy gry na skrzypcach. Na koncie ma nagrania z zespołami: TGD, Deus 
Meus, Zespół Przejazdem, Via Vita.
Skład zespołu: Paulina Stateczna śpiew, fortepian/instrumenty klawiszowe; Szymon Stateczny skrzypce, 
skrzypce elektryczne; Katarzyna Gacek-Duda flet poprzeczny, flety etniczne; Paweł Wszołek kontrabas / 
Tomasz Wrzecionko gitara basowa; Patryk Zakrzewski instrumenty perkusyjne.

   

C Y K L  N E W S Ó W  W DRODZE DO CELU
Dokąd zmierzasz, czego pragniesz? Co jest Ci potrzebne, żeby dotrzeć do celu? Sie-
dem wieczorów skupionych wokół obrazu drogi według Ewangelisty Łukasza. Drogi 
Jezusa do Jerozolimy, drogi każdego, kto Jezusa naśladuje. Pomocą w dotarciu do 
celu będą obrazy i porównania, jak i spotkania z konkretnymi ludźmi, w konkretnych 
miejscach. One dotykają zarówno tego, co jest pomocne w tej drodze, jak i tego, co 
stanowi przeszkodę w dotarciu do celu.
 
NEWS 1: Czy droga jest celem?
Cztery Ewangelie przekazują nam nie tylko to, jak wyglądało pierwsze przyjście na 
ziemię Jezusa Chrystusa, ale i zachęcają do uczenia się wiary od Niego. W Ewangelii 
Łukasza naśladowanie Jezusa jest przedstawione jako długa podróż z Jezusem do 
Jerozolimy. Co jest celem tej podróży? A może sama podróż już nim jest?
 
Wykładowca: ks. Grzegorz Olek, doktor teologii ewangelickiej i dyrektor Szkoły Bi-
blijnej CME. Zafascynowany Biblią, duszpasterstwem i retoryką. Lubi wymyślać 
i tworzyć, zwłaszcza słowem. Obecnie wikariusz w CME. Mąż i ojciec.

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OBIAD O 14.00.

O D  P O N I E D Z I A Ł K U  D O  S O B O T Y  1 6 – 2 1  L I P C A 

9.30–13.00 PÓŁKOLONIE DLA DZIECI ZIELONE OPOWIEŚCI

Zabierzemy dzieci w zielony świat, w którym przemówią rośliny, a Laura, Maciek 
i stary ogrodnik przeżywają ciekawe przygody. W „Zielonych opowieściach” odkryje-
my ciekawe i stale aktualne lekcje zapisane w Biblii, które są związane z roślinami, 
a oprócz tego zapewnimy dużo dobrej zabawy, humoru i muzyki.

Laura, Maciek
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1 7 . 0 0  S E M I N A R I A  
    
PONIEDZIAŁEK  16 L IPCA 
ANIOŁOWIE

Czy istnieją? Czy można odczuć ich obecność, zobaczyć? Co o nich mówi Biblia? Jakie 
mają zadania? Co to znaczy, że „aniołów sądzić będziemy”(1 Kor 6,3)?  

WTOREK  17 L IPCA
NIEBO

Gdzie jest? Czy jest tylko jedno? Co o niebie mówi Biblia? Czy nauka potwierdza jego 
istnienie? Jak możemy sobie wyobrazić lub przybliżyć rzeczywistość nieba na ziemi?

Prowadzący: ks. Adam Podżorski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Skoczowie, wykładowca Szkoły Biblijnej CME w Dzięgielowie.
      
ŚRODA  18 L IPCA
WYPRAWA PO ZŁOTO, CZYLI O MĘSKOŚCI W BIBLII

Pan Bóg ukrył złoto w kraju Chawila. Złoto to Bóg nazwał dobrym. W końcu Adam 
musiałby opuścić Ogród, zbudować łódź, spłynąć w dół rzeką Piszon, żeby je wydobyć. 
Do tego zadania musiał jednak dorosnąć – zdobyć wiedzę, opanować umiejętności 
i posiąść motywację, a przede wszystkim nabyć charakteru. Niestety, Adam okazał 
się być dzieckiem, któremu brakowało determinacji, żeby podjąć się takiego zadania. 
Zarówno zadania i wyzwania, jakie Bóg przed nim postawił, jak i błędy, jakie Adam 
popełnił, mogą nam wiele powiedzieć o roli mężczyzny i naturze męskości. Przy czym 
nie należy zapominać, że Biblia mówi również o Drugim Adamie, który w przeciwień-
stwie do pierwszego w pełni dorósł do „męskiej doskonałości” (Ef 4,13). 
    
CZWARTEK  19 L IPCA
ZABOBON PODSZYTY STRACHEM

Epikur twierdził, że wszelki zabobon podszyty jest strachem przed bogami. Jedno-
cześnie dodawał, że bogów nie należy się bać, gdyż nie są oni zainteresowani losem 
ludzi, co znaczy, że zabobon nie ma racji bytu. Kalwin z kolei poszedł inną drogą. 
Uważał, że odwołanie się do strachu nie wyjaśnia fenomenu zabobonu. Rozróżnił 
przy tym między strachem przed Bogiem a bojaźnią Bożą. Wg niego zabobon wyrasta 
z niewłaściwego strachu przed Bogiem, zaś lekarstwem na zabobon jest bojaźń przed 
Bogiem, który jest wierny, łaskawy i zainteresowany losem ludzi.
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Prowadzący: Bogumił Jarmulak, pastor Ewangelicznego Zboru Reformowanego 
w Poznaniu. W roku 2013 ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej ze stopniem doktora w zakresie teologii systematycznej. Ma żonę Ewę 
i troje dzieci. 
   
PIĄTEK 20 L IPCA   
PRAWIE WSZYSTKO O KOBIECIE

Biblijne i współczesne kobiety nie muszą się porównywać, tylko spojrzeć w górę, ku 
Bogu. Dzisiejsza – z własnym ciężarem idąca – dziewczyna, żona, singielka, rozwód-
ka, wdowa, w wielowarstwowym obrazie kobiety jako takiej, jest małym ogniwem 
w sztafecie biegnącej ku przyszłości. A przyszłość jest w Bożych rękach.  Co zaczerp-
nę z kobiecych portretów oferowanych w Bożym Słowie?

SOBOTA  21 L IPCA
RODZINA - CIĘZAR CZY OSTOJA?

W historiach zanotowanych w Piśmie Świętym odnajdujemy siebie. Również w kryzy-
sie, płaczu, rozpaczy i w rodzinnym rozdźwięku. Biblia pokazuje także ciemną, brudną 
stronę rodziny, nawet tej najwyżej stojącej na świeczniku. Gdzie plasuje się moja 
rodzina? Jak pokonać kryzys? Gdzie i u kogo szukać pomocy? 

Prowadząca: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, teolożka, autorka kilku książek 
z esejami, tomików poezji i cyklu audycji „5 minut nad Biblią” w radiowej Dwójce.

1 9 . 0 0  K O N C E R T Y  Z  N E W S E M 
          
PONIEDZIAŁEK  16 L IPCA
SCHOLA „LAUDATE DOMINUM”  

Grupa młodych ludzi z Zelowa i okolicy, która towarzyszy Tygodniowi od 10 lat, śpie-
wa Bogu na chwałę, a ludziom ku radości i zbudowaniu.

NEWS 2: Kuszące prawo ks. Grzegorz Olek
Na drodze wiary czeka wiele pułapek. Jedną z nich stanowi „Prawo”. Ustalanie tego, 
kto ma właściwe, biblijne zasady, monopol na prawdę i prawo do narzucania innym 
swojego zdania jest ponadczasowe. Przyjrzymy się biblijnym specjalistom w tym za-
kresie i naszej własnej chęci kształtowania innych na swój własny obraz i podobień-
stwo.

.
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WTOREK  17 L IPCA
ZELOWSKIE DZWONKI

To zespół grający na amerykańskich dzwonkach ręcznych. Działa przy Parafii Ewange-
licko-Reformowanej w Zelowie od 1999 r. Dysponuje 5 oktawami dzwonków ręcznych 
i 3 oktawami dzwonków ręcznych rurowych. Młodzi muzycy ćwiczą w 2 grupach: 
starszej (koncertującej) i młodszej. Zespół zagrał już ponad 300 koncertów. Występo-
wał w: Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Tradycyjnie można go 
usłyszeć w Zelowie podczas Koncertów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. W 2015 
r. został uhonorowany nagrodą European Union of Arts za działalność artystyczną 
i kulturalną. Wydał płyty: Bogu na chwałę (2013), Świątecznie (2014) i 10 000 powo-
dów. Duszo ma, Pana chwal (2017).

NEWS 3: Dodatek do życia? ks. Grzegorz Olek
Zmierzymy się z pytaniem o wiarę i jej związek z całością życia. Dla wielu wiara to 
dodatek do życia, dla innych wiara staje się protezą ludzkiej dojrzałości. O wierze, 
niezwykłej popularności kilku teologów oraz o ważnym pytaniu człowieka, który nie 
powinien go zadać.

ŚRODA  18 L IPCA
MICHAŁ RASSEK
 
Pochodzi z Poznania, w swojej twórczości łączy nastrojowe brzmienie gitary akustycz-
nej z gitarowym rockiem, opierając wszystko na muzyce gospel. W 2014 r. ukazała się 
jego debiutancka płyta Nie musisz się już bać. Wygrał drugą edycję Międzynarodo-
wego Konkursu Muzycznego Non Stop CCM. Wraz z tytułem otrzymał przepustkę do 
występu na dużej scenie koncertu „Bądź jak Jezus” i festiwalu Chrześcijańskie Granie 
w Warszawie (2016). Gdy w 2017 r. ukazał się jego singiel Królestwo, zapowiadający 
płytę The Heart, artysta stwierdził: „Pragnąłem przelać jak najwięcej muzyki, poezji i Bo-
żej obecności w te kilkadziesiąt minut, by zabrać słuchacza w podróż w przestworza”.

NEWS 4: Uświęcona pogarda ks. Grzegorz Olek
Znasz ich. Znajdą się w każdej kulturze, grupie i w każdym środowisku. Mają swoje 
na sumieniu i nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Wiesz, że trzeba trzymać się od 
nich z daleka, przecież łamią Boże zasady i sami siebie spisują na straty. Powinno się 
dać im odczuć, że postępują niewłaściwie, prawda?

CZWARTEK  19 L IPCA
ROBERT KASPROWICZ 

Muzyk i pieśniarz, wykonawca autorskich utworów z gatunku muzyki CCM. Dzieli się 
swoją muzyką i przesłaniem Dobrej Nowiny w wielu miejscach w kraju i za granicą. 
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Koncertuje solo i z zespołem. Gra na scenach ogólnopolskich festiwali i w małych 
salach. Nagrał cztery autorskie płyty: Jesteś mą Nadzieją (2007), Moc miłosierdzia 
(2010), Dokąd iść (2015) i Twierdza (2017). 

NEWS 5: Poza zasięgiem ks. Grzegorz Olek
Kościół od samego początku ma problemy z pieniędzmi i własnością. Tak, jakby te 
kwestie były wciąż poza zasięgiem oddziaływania Ewangelii. Pewna historia z Ewan-
gelii Łukasza poprowadzi nas w poszukaniu źródła problemu i skonfrontuje z naszy-
mi problemami w tej kwestii.
 
PIĄTEK  20 L IPCA
CHÓR EWANGELICKI IM. OSKARA KOLBERGA

Pierwsza próba chóru odbyła się we wrześniu 2004 roku. Zaczęło się od kilku osób, 
dziś chór liczy ponad 20 śpiewaków. Co roku uczestniczy w Diecezjalnych Zjazdach 
Chórów i odwiedza radomski szpital, by kolędować razem z pacjentami. Jest zapra-
szany do koncertowania przez instytucje kultury na terenie Radomia i Kielc, władze 
miast i prywatne firmy. Na swoim koncie ma transmisje w radiowej Dwójce i TVP2. 
Jego repertuar jest różnorodny, od pieśni kościelnych i patriotycznych, po pieśni lu-
dowe i utwory rozrywkowe. Dzięki współpracy z młodymi artystami ma możliwość 
wykonywać pieśni w niespotykanych dotąd aranżacjach.

NEWS 6: O prawdziwych barierach ks. Grzegorz Olek
Niezwykłe wrażenie robią przykłady ludzi z niepełnosprawnością, którzy potrafią pro-
wadzić pasjonujące i spełnione życie, bo potrafili przezwyciężyć bariery. Okazuje się,
że prawdziwe bariery to nie te zewnętrzne… Historia o nędzy na przedmieściach raju 
i prawdziwym pragnieniu odkrywa rzeczywistą naturę barier w życiu duchowym.

SOBOTA  21 L IPCA
WARSAW WORSHIP TEAM

Na co dzień mieszkają, pracują i służą w Warszawie, jednak zakochali się również 
w Dzięgielowie, gdzie od kilku lat w czasie porannego programu prowadzą w śpiewie 
uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego, a ostatnio także wieczorny koncert modlitw. 
To grupa, która wnosi świeży muzyczny powiew i jest ogromnym zachęceniem do 
wielbienia Boga. 

NEWS 7: Co robi z nami czas? ks. Grzegorz Olek
Wiara i czas to niezwykły temat. Co się dzieje z wielką wiarą po 30, 50, a czasami już 
nawet po 5 latach? I dlaczego tak chętnie świętujemy początki, a tak trudno mówić 
nam o codzienności, zwykłości i wierności? I dlaczego w Ewangelii Łukasza to wszyst-
ko jest porównane do prowadzenia biznesu?



Zapraszają organizatorzy:
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: www.cme.org.pl 
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie: www.zelandia.pl
Kościół Ewangelicko-Reformowany: www.reformowani.pl
Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: 
www.diec.warszawska.luteranie.pl

Zdjęcia z TE oraz więcej informacji: 
www.zelandia.pl
Wstęp wolny

ZADZWOŃ DO NAS I ZAMÓW POTRZEBNY SPRZĘT / TELEFON: 691 544 474
TU JESTEŚMY: Bełchatów, Kleszczów, Łask, Łódź, Ozorków, Pabianice, Poddębice, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz

łóżka sterowane elektrycznie / materace przeciwodleżynowe / wózki / rollatory (balkoniki) /chodziki / kule

DOWOZIMY /  URUCHAMIAMY /  SERWISUJEMY /  ODBIERAMY

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO 
I DO PIELĘGNACJI CHOREGO

DIAKONIA DIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ 
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-
-AUGSBURSKIEGO 

Ofiary na organizację Tygodnia można wpłacać na konto 40 8965 1018 2002 0070 
0144 0001 Bank Spółdzielczy o/Zelów z dopiskiem: „ofiara na cele kultu religijnego 
TE” lub do puszki w kościele. Dziękujemy za każdy dar!
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KONTAKT: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie / ul. Sienkiewicza 14a 
97-425 Zelów / tel. 44 634 10 53, 634 20 60 / e-mail: kancelaria@zelandia.pl

������

1.    Triumphant Spirit Nicholas A. Hanson   
 

 
 

 
2.31

2.    Then Sings My Soul Stuart K. Hine, ar. Tammy Waldrop    
 

 
3.25

3.    Fanfare Celebration! Michael Mazzatenta    
 

 
 

2.07

4.    Day By Day Oscar Ahnfelt, ar. Anna Laura Page    
 

 
 

3.12

5.    Thou Art Worthy Pauline Michael Mills, ar. Kevin  McChesney    
 

3.15

6.    Shall We Gather at the River ar. Michael Helman    
 

 
3.40

7.    Allegro con moto Jason W. Krug    
 

 
 

 
3.19

8.   Colors of the Wind Alan Menken, ar. Paul i Sue A. McKveen    
 

3.14

9.    The Old Rugged Cross George Bennard, ar. Lloyd Larson    
 

 
3.10

10.  Andante in F minor (Psalm of Hope) Michael Helman    
 

 
4.14

11.  Siyahamba (tradycyjna pieśń plemienia Zulu) ar. Hal H. Hopson    
 

2.42

12.  10.000 Reasons Jonas Myrin, Matt Redman, ar. Peggy Bettcher    
 

3.12

13.  Our God Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin, Matt Redman, ar. Peggy Bettcher   3.32

14.  Les Miserables Medley Claude Michel Schönberg, ar. Kevin McChesney    
6.57

15.  Hallelujah Leonard Cohen, ar. Joel Raney    
 

 
 

3.22

 
 

 
 

 
 

            Czas całkowity:               52.00

Zelowskie DzwonkiParafia Ewangelicko-Reformowana 
ul. Sienkiewicza 14 a, 97-425 Zelów 
per@zelandia.pl, www.zelandia.pl
facebook.com/zelowskiedzwonki

Wydawnictwo Wartoul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów 
e-mail: warto@cme.org.pl
www.warto.cme.org.pl

2017 Warto. Wszystkie prawa autorskie i prawa 

producenta do nagranych utworów zastrzeżo-

ne. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, 

wykorzystywanie tego nośnika do publicznych 

odtworzeń i nadań RTV bez zezwolenia zabro-

nione. ZAiKS/BIEM

Wydanie płyty dofinansowane przez Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

Płyta do nabycia na www.warto.com.pl i kancelaria@zelandia.pl.
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Duszo ma, Pana chwal

10 000 powodów

Zelowskie Dzwonki

ZESPÓŁ Nikola Bednarek, Sonia Gryger, Wiktoria Horoszkiewicz, 

Iwona Kimmer, Renata Kimmer,  Justyna Maciejewska, 

Anna Matejka, Klaudia Nowak, Anna Rist, Judyta Rist, 

Grzegorz Drzazga, Marcin Góralewski, 

Eliasz Nowak, Jakub Papuga   DYRYGENT Anna Kimmer   
Dziękujemy Marcinowi Iskrzyckiemu za nagranie i mastering. 

Nagrania dokonano w studiu Centrum Misji i Ewangelizacji  

w Dzięgielowie.

Duszo ma Pana chwal - Zelowskie Dzwonki

5 902768 742053 >

PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE
www.przedszkole.zelandia.pl

ZELOWSKIE DZWONKI  
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
www.zelowskiedzwonki.pl
Możliwość nabycia płyt, także wysyłkowo.


