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 DROGA CZYTELNICZKO, DROGI CZYTELNIKU, 

 oddajemy w Twoje ręce program Tygodnia Ewangelizacyjnego  
 w Mrągowie, który odbędzie się już po raz 20! 
 Przesłanie Tygodnia „Pragniesz?” nawiązuje do biblijnego 
 hasła roku z Objawienia Jana 21,6b:

 Ja pragnącemu dam darmo 
 ze źródła wody życia. 
 Skoro Jan przekazuje nam tak wspaniałą obietnicę Boga Ojca,  
 warto się zastanowić, co ona tak naprawdę znaczy. 
 Życzymy sobie i Wam jak najgłębszych refleksji nad własnymi
 pragnieniami (któż ich nie ma!) i naczerpania wody życia   
 wprost ze źródła. Organizatorzy
 

19 SIERPNIA N I E D Z I E L A 

10.30   Nabożeństwo inauguracyjne 

12.00–14.00  Przerwa na obiad 

15.00–16.30  Seminarium: Dziecko wobec żałoby

Jak pomóc dziecku, które przeżywa stratę bliskiej osoby? Rozmawiać?  
A jeśli tak, to jak i o czym? Nasze wyobrażenia i świat dziecka.

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko, teolożka, terapeutka, żona, matka, lubi 
ludzi i zwierzęta.

17.00–18.45  Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz znaleźć szczęście?

Kto z nas o nim nie marzył… Każdy z nas go szuka. Gdzie można je zna- 
leźć? Co tak naprawdę ono oznacza?
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Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko, luterański duszpasterz, terapeuta, mąż, 
ojciec, lubi ludzi, podróże i muzykę.

O D  P O N I E D Z I A Ł K U  D O  S O B O T Y 
20-25 SIERPNIA 

Poznawanie Warmii i Mazur 

Zwiedzanie zamków w Rynie i Lidzbarku Warmińskim, Wilczego Szańca, 
Giżycka, Mikołajek, Parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie. Poznawanie 
historii i współczesności mazurskich parafii ewangelickich. Rejs statkiem 
po wielkich jeziorach mazurskich.

20 SIERPNIA P O N I E D Z I A Ł E K

16.00   Seminarium: Dwoje uszu 

Jak słuchać żeby usłyszeć? Czy to przypadek, że zostaliśmy obdarowani  
dwoma uszami i tylko jednymi ustami? Zajęcia z dużą dawką warszta-
tów!

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko

17.30–19.00  Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz zostawić strach?

Czasem wszystko dokoła nas niepokoi, napełnia obawą. Niewiadome cią-
gle się mnożą. Jak żyć dalej? Skąd brać siłę? Gdzie znajdę wytchnienie? 
Jak poradzić sobie ze strachem?

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko
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21 SIERPNIA W T O R E K

16.00  Seminarium: Jak mówić, żeby być słyszanym? 

To nie warsztaty z emisji głosu! Zastanowimy się, co przeszkadza innym  
w słuchaniu tego co mamy im do powiedzenia. Czy to, co mówię, oznacza 
to, co chcę powiedzieć? Dlaczego czasem trudno się dogadać?

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz przebaczenia? 

Nasze grzechy i grzeszki, to czego się wstydzimy - wszystko to przypomi-
na czasem zbyt ciężki plecak. Marzymy, żeby go zdjąć z ramion. Czy jest 
to w ogóle możliwe?

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

22 SIERPNIA Ś R O D A

16.00   Seminarium: Pragnienia kobiet i mężczyzn

Kobiety oczekują bezwarunkowej miłości, mężczyźni bezwarunkowego 
szacunku. Jeśli kobieta niesie swojemu mężczyźnie wsparcie i wierzy 
w niego, może on zdobyć cały świat. Jeśli by jednak zdobył cały świat, 
a nie znalazł uznania w oczach swojej kobiety, nie będzie miał z tego 
świata radości. Kobiety potrzebują poczucia pewności, bezpieczeństwa, 
bliskości. Seks otwiera emocje mężczyzn, kto ma do nich klucz?
To kilka przykładowych myśli z pasjonującej  analizy pragnień kobiet 
i mężczyzn w sferze emocjonalnej, cielesnej i duchowej. 

Prowadzący: diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji 
i Ewangelizacji
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17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz bliskości? 

W pierwszej części Shreka osiołek mówi: „Niech mnie ktoś przytuli”. Bli-
skość, akceptacja, świadomość zauważenia moich potrzeb, radość z roz-
poznania mojej twarzy w tłumie. Potrzeba czy fanaberia? A jeśli potrzeba 
to…

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

23 SIERPNIA C Z WA R T E K

16.00  Seminarium: Gniew   

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. Czy gniew jest czymś złym,
co musimy wyeliminować z naszego życia?  
Porozmawiamy o tym czym jest gniew i jak sobie z nim radzić. 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie, doradcy rodzinni, pracownicy 
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W małżeństwie prawie 35 
lat. Rodzice, teściowie, dziadkowie. 

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz miłości?

Czy to tylko młodzieńcze, romantyczne porywy serca? Kochać i być kocha-
nym to jedno z największych marzeń, które mamy. Czy w moim przypadku 
jest to możliwe?

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko
Biblie

książki
filmy i muzyka

słuchowiska
literatura chrześcijańska
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24 SIERPNIA P I ĄT E K

16.00  Seminarium: Strach

Historia uczniów w łodzi w czasie burzy uczy nas wiele o tym, jak przeży-
wamy strach. Może też pomóc nam, jak sobie radzić w takich sytuacjach. 

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

17.30–19.00  Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz sukcesu?

Jak go zmierzyć? Czym on jest? Co z sobą niesie? Czy sukces oznacza 
szczęście?

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

25 SIERPNIA S O B O TA

16.00 Seminarium: Zdziwienie

Jezusa zadziwił setnik, którego sługa chorował. Nasz Pan pochwalił tego 
człowieka. Czy jest coś, co nas jeszcze zadziwia? Czy Jezus może nas 
zadziwić?

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
  Pragniesz wieczności?

Nieubłagany upływ czasu, świadomość własnej ograniczoności i zniko-
mości prowadzą nas do myśli o wieczności. Wieczność jest OK. Problem 
tylko w tym, że nasze wyobrażenia i rzeczywistość niekoniecznie muszą 
się pokrywać. Skąd więc mam mieć pewność czegokolwiek?

Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko
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Zapraszamy na program pod hasłem

ZAJĘCIA DLA DZIECI
  

Niech mówia zwierzeta!
Tym razem chcemy czegoś więcej dowiedzieć się o stworzeniach, które 
już dawno Franciszek z Asyżu nazwał braćmi i siostrami. Niestety, do 
dzisiaj przez niektórych ludzi traktowane są one jak „żywe przedmioty”. 
Czy zwierzęta czują, przeżywają, śnią, podobnie jak my? Czy mogą mó-
wić? A może chcą nas czegoś nauczyć? Co mają wspólnego z Biblią? 

Przyjedź na Mazury, żeby nad pięknym jeziorem Czos dowiedzieć się 
czegoś więcej nie tylko o zwierzętach, ale i o ludziach i o Panu Bogu! 
Usłyszysz wiele inspirujących historii, poznasz wiele nowych osób, bę-
dzie dużo okazji żeby wspólnie pośpiewać, zagrać, pobawić się! 

Zajęcia poprowadzi grupa wolontariuszy pod kierunkiem Edyty Kral. 

19 SIERPNIA NIEDZIELA
10.30   Szkółka niedzielna w trakcie nabożeństwa
15.00–16.30  Zamek do skakania, gry i zabawy
17.00–18.45  Spotkanie w namiocie

20–25 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK – SOBOTA
10.15–12.00  Warsztaty twórczości, gry, zabawy
15.30–17.15  Zamek do skakania, gry i zabawy
17.30–19.00  Spotkania w namiocie

, ,



26 SIERPNIA  godzina 10.30  N I E D Z I E L A
  Nabożeństwo na zakończenie TE



Zapraszają organizatorzy:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
ul. Misyjna 8 . 43–445 Dzięgielów
tel. 33 852 97 81 . cme@cme.org.pl
www.cme.org.pl . facebook.com/CentrumMisji

Bieżące informacje: 
www.cme.org.pl
Wstęp wolny

Program i organizacja Tygodnia Ewangelizacyjnego  
w Mrągowie utrzymuje się z ofiar. Dziękujemy za każdy dar!

prezent pod choinke,
 dołącz do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
zatroszcz się o innych i zrób prezent dla dzieci  
z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców 
 pomóż nam spakować miłość







www.prezent.cme.org.pl


