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pokój z widokiem
Hasło 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie nawiązuje do słów  
Dawida:  
 Szukaj pokoju i dąż do niego (Psalm 34,15). 
 
Już siedemdziesiąt lat szukamy pokoju. Z Chrystusem. On szeroko otwiera nam 
okno na świat. Na horyzoncie zwaśnione narody, wojny, terror, rosnące arsenały 
broni jądrowej, tony plastiku, wyrzucana żywność. I coraz mniej świeżego powietrza, 
czystej wody. 

Dopiero siedemdziesiąt lat szukamy pokoju. Z Chrystusem. To niewiele, by dobrem 
zwyciężyć zło. Pamiętajmy – Jezus nie przywrócił wolności milionom niewolników, 
nie uzdrowił wszystkich chorych. Jednak po wiekach chrześcijanie doprowadzili do 
zniesienia niewolnictwa, a Duch Chrystusowy stale uzdrawia umysły i serca.

Dążmy do pokoju tam, gdzie możemy: w domu, rodzinie, szkole, pracy, w Kościele. 
Wykorzystajmy dobrze podarowany nam 70. Tydzień. Odkryjmy na nowo, co daje 
nam pokój z Bogiem, z człowiekiem, z samym sobą.

Niech inspiracją będzie dla nas cały Psalm 34, w tym słowa Dawida:
Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich.
(...)
Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:
Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! 

Komitet TE

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Tygodnia i pracują na jego rzecz.
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Informacje, które ułatwią Ci funkcjonowanie w trakcie TE

Biuro TE otwarte jest w godzinach:
Sobota 29.06  godz. 11.00–17.00 i 19.00–20.30 
Niedziela 30.06  godz. 9.00–10.00, 13.30–17.00 i 19.00–20.30 
Pn–Sob 1–6.07  godz.  9.00–17.00 
Niedziela 7.07  godz. 9.00–10.00 i 13.30–17.00

Tu zostaniesz zarejestrowany jako stały uczestnik i poinformowany o programie.  
W razie jakichkolwiek pytań, w tym miejscu uzyskasz wszelkie potrzebne informacje.

Café TE otwarta jest od godziny 10.30 do 21.00.  
Zapraszamy na przysmaki z kuchni CME oraz aromatyczną kawę i herbatę. Możesz 
też nabyć tu bloczki na obiad na dany dzień, do godziny 11.00 (cena: 15 zł) i bloczki 
na kolację na dany dzień, do godziny 17.00 (cena: 15 zł).

Darowizny 
Księgowość na 1. piętrze budynku CME w trakcie TE czynna będzie od poniedziałku 
do soboty w godzinach 8.00–16.00. Tu załatwisz wszelkie sprawy finansowe: otrzy-
masz fakturę, paragon za pobyt, wpłacisz darowiznę. 

Darowiznę możesz też wpłacić na konto: ING Bank Śląski 81 1050 1083 1000 0022 
8838 0138 z dopiskiem „darowizna na działalność statutową OPP (TED)”. Można ją 
odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Dziękujemy!

Duszpasterstwo i poradnictwo  
Jeśli masz pytania, borykasz się z problemami, szukasz pomocy – codziennie 
możesz porozmawiać z duszpasterzem/doradcą, osobą oznakowaną specjalnym 
identyfikatorem: „Chcesz porozmawiać? Jestem do dyspozycji”.

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

Modlitwa 
W budynku „Syloe” znajduje się specjalne miejsce na modlitwę i wyciszenie w ciągu 
dnia. W biurze TE jest także skrzynka, do której możesz wrzucać swoje prośby  
i intencje modlitewne.

Punkt medyczny czynny jest codziennie od 11.00 do 22.00. 
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RODO 
W związku z ochroną danych osobowych informujemy, że w trakcie Tygodnia Ewan-
gelizacyjnego w Dzięgielowie od 29.06 do 7.07.2019 r. wykonywane są zdjęcia  
uczestników wszystkich spotkań: zajęć dla dzieci i młodzieży, nabożeństw, wykła-
dów, warsztatów, seminariów, spotkań ewangelizacyjnych, koncertów. 

Informujemy też, że niedzielne nabożeństwa, sesje wykładowe o godz. 11.00 i spo-
tkania ewangelizacyjne o godz. 17.00 są transmitowane za pośrednictwem serwisu 
You Tube i stron internetowych CME. Uczestniczenie w programie TE oznacza wy-
rażenie zgody na upublicznienie swojego wizerunku.

UWAGA 
Na terenie TE obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów), 
spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Transmisja audio i wideo oraz więcej informacji na www.te.cme.org.pl.  
Zapraszamy!

cm
e  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  
Działamy od 23 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych dzieci, mło-  
dzieży i dorosłych, a od 15 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Staramy się motywować i stwarzać możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra innych, rozwijania zdolności, w które Bóg 
wyposaża człowieka, nabywania nowych umiejętności i kompetencji oraz do 
tworzenia dobrych relacji międzyludzkich.

Co roku docieramy do ponad 50 000 osób, pomaga nam łącznie ok. 800  
wolontariuszy i współpracujemy z ponad 200 partnerami: parafiami, instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi. 

L U D Z I E  T O  B O Ż A  M E T O D A 
Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y

O organizatorach TE, czyli...

s. 3

s. 6
WARSZTATY  
MUZYCZNE 
WISŁA 2019

27-29.09 www.muzyczne.cme.org.p
l

s. 36
w trosce o innych Centrum Mediacji, Poradnictwa i Superwizji CME

szukaj na www.cme.org.pl
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Ramowy program TE 
 

sobota, 29 czerwca  
17.00–18.45 Inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
  i dorosłych 
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci i spotkanie #młodzi
19.30–20.30 Kolacja
20.30  Koncert muzyki gospel – Kraków Gospel Choir

niedziela, 30 czerwca
8.30–9.30 Śniadanie
10.00  Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, kazanie – bp Jerzy Samiec 
  Szkółka niedzielna dla dzieci
12.00–12.45 Koncert plenerowy orkiestry dętej „Czantoria”
12.30–14.00 Obiad
14.00–14.45 Śpiewaj z nami 
14.00–14.45 Koncert uczestników Warsztatów muzycznych dla dzieci  
  „Wisła 2019”
14.00–17.00 #młodzi 12+ gry i zabawy
15.00–16.00 Seminaria/strefa dzieci
17.00–18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych 
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci i spotkanie #młodzi
19.30–20.30 Kolacja
20.30  Spektakl teatralny „Twarzą w twarz” 

od poniedziałku do soboty, 1–6 lipca
8.30–9.30 Śniadanie
10.15–10.45   BogaTE ranki
11.00–12.45 Spektakl Teatru EDEN; program dla dzieci
11.00–12.00   Wykład biblijny
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12.00–12.45 Grupy dyskusyjne po wykładzie
13.00–14.30 Obiad
14.00–14.45  Śpiewaj z nami
14.00–15.00  Warsztaty skautowe dla dzieci
14.00–17.00 #młodzi 12+ gry i zabawy
14.15–16.30 Warsztaty afrykańskie dla młodzieży i dorosłych
15.00–16.00 Seminaria/strefa dzieci
17.00–18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych 
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci i spotkanie #młodzi
19.30–20.30 Kolacja
20.30  Koncert / społeczność na kwaterach
 

niedziela, 7 lipca
8.30–9.30 Śniadanie
10.00  Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, kazanie – diakon Paweł 
  Gumpert Obst 
  Szkółka niedzielna dla dzieci
11.30–16.00 Mobilny punkt krwiodawstwa 
12.00–12.45 Koncert plenerowy Diecezjalnej Orkiestry Dętej
12.30–14.00 Obiad  
13.30–14.30 Koncert Młodych Talentów 
14.00–14.45 Śpiewaj z nami
14.00–17.00 #młodzi 12+ gry i zabawy
15.00–16.00 Seminaria/strefa dzieci 
17.00–18.45 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych 
  Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci i spotkanie #młodzi
19.00  Pospolite ruszenie, czyli sprząta każdy, kto może
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Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyjne dla 
młodzieży i dorosłych

Droga do pokoju z Bogiem 

Mówca: Leszek Czyż, przewodniczący Komitetu TE, duchowny 
luterański, proboszcz parafii w Wiśle-Malince. Za swoje główne 
powołanie, oprócz prowadzenia parafii, uważa ewangelizowanie. 
W organizację TE w Dzięgielowie zaangażowany jest od ponad 
30 lat. Autor książek: „Powrót do domu Ojca”, „Pozwól nam wołać, 
Panie” i „Bohaterowie wiary”.

#

spotkanie ewangelizacyjne #młodzi

#jakżyć #piękniimłodzi #mystory #aleBóg #do-
bryczas #pokójzwidokiem

Masz 12+ i twierdzisz, że Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgie-
lowie to opcja nie dla Ciebie? Pora to zmienić! Mamy specjalny 
program przygotowany przez młodych i dla młodych! Zapraszamy, 
dołącz do nas! Codziennie: dużo zabawy, młodzieżowe piosenki, 
szczerość i rozmowy o wszystkim!

Program przygotowała grupa pod kierownictwem Katarzyny 
Wesner-Macury, animatorki społeczno-kulturalnej, członkini 
grupy programowej TE, pracownika CME. Kasia o sobie: Gdy nie 
ma mnie w pracy (czasem mi się to udaje;)) to znajdziecie mnie 
w ogrodzie przy czarnych pomidorach lub w hamaku czytającą 
dobrą książkę. Kilka razy w roku znikam na dłużej – wtedy zdoby-
wam Koronę Gór Polskich. Lubię uczyć się nowych rzeczy i poma-
gać innym odkrywać talenty. Po 18 latach wciąż kocham pracę  
z nastolatkami.

Sobota, 29 czerwca

cm
e  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  
Działamy od 23 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych dzieci, mło-  
dzieży i dorosłych, a od 15 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Staramy się motywować i stwarzać możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra innych, rozwijania zdolności, w które Bóg 
wyposaża człowieka, nabywania nowych umiejętności i kompetencji oraz do 
tworzenia dobrych relacji międzyludzkich.

Co roku docieramy do ponad 50 000 osób, pomaga nam łącznie ok. 800  
wolontariuszy i współpracujemy z ponad 200 partnerami: parafiami, instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi. 

L U D Z I E  T O  B O Ż A  M E T O D A 
Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y

O organizatorach TE, czyli...

s. 3

s. 6
WARSZTATY  
MUZYCZNE 
WISŁA 2019

27-29.09 www.muzyczne.cme.org.p
l

s. 36
w trosce o innych Centrum Mediacji, Poradnictwa i Superwizji CME

szukaj na www.cme.org.pl
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Sobota, 29 czerwca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

2

spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe

Odbędziemy fascynującą podróż w świat zwierząt. Dowiemy się, 
że zwierzęta i ich zachowania mogą nauczyć nas czegoś cenne-
go. Odkryjemy, że Pan Bóg błogosławi m.in. naszą cierpliwość, 
pracowitość i posłuszeństwo. 

Spotkania zostały przygotowane i będą koordynowane przez 
Sylwię McKenzie, byłego pracownika CME i wieloletnią wolonta-
riuszkę Kościoła, która na co dzień pracuje jako nauczyciel grupy 
przedszkolnej w jednym z krakowskich domów kultury. Lekcje bi-
blijne poprowadzą: Anna Jaroszewska, Lucyna Raszka, Renata 
Wojnar, Justyna Minkina, Joanna Wójcik, Dariusz Kolarczyk  
i Wiesław Łyżbicki.

4

spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie

czyli jak przetrwać w niesprzyjających warunkach, skąd czerpać 
siłę, by iść pod prąd i pozostać wiernym Bożym zasadom. Przy-
kładem posłuży nam biblijny Daniel i jego trzej przyjaciele.

Spotkania zostały przygotowane i będą koordynowane przez 
Joannę Pilch-Lewicką i Elżbietę Frydę z Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”. Lekcje biblijne 
poprowadzą: Iwona Zipser, Renata Wojnar, Rafał Pisowicz, 
Łukasz Heczko, Wiesław Łyżbicki.

17.00–18.45 W prowadzeniu programu w obu grupach wiekowych pomogą przeszkoleni 
wolontariusze, których szkolenie obejmowało: dyscyplinę, podstawy rozmowy 
duszpasterskiej z dziećmi, wykład motywacyjny oparty na Biblii, biblijne pod-
stawy ewangelizacji, dziecko w Biblii, praca w grupie oraz zabawy aktywizują-
ce i integracyjne.

Drogi Rodzicu! Robimy wszystko, żeby Twoje dziecko czuło się jak najlepiej  
na spotkaniu ewangelizacyjnym i było bezpieczne. Prosimy, poczekaj cierpli-
wie na odbiór swojego dziecka przy specjalnie oznaczonej bramce!

cm
e  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  
działa od 23 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych dzieci, młodzieży  
i osób dorosłych, a od 15 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Co roku docieramy do ponad 50 000 osób, pomaga nam łącznie ok. 800  
wolontariuszy i współpracujemy z ponad 200 partnerami: parafiami, instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi. 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y !

O organizatorach TE, czyli...

s. 6

s. 7

s. 9
Zostań wolontariuszem, zostań wolontariuszką
przez miłość służąc sobie nawzajem

cme

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

s. 8 reklama MED-osobny plik
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Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

koncert Kraków Gospel Choir

Ten chór to wszyscy jego byli i obecni członkowie, ich bliscy, 
rodziny i słuchacze. To także ich miasto Kraków. KGC to społecz-
ność przyjaciół, którzy wspólnie tworzą, rozwijają się, wspierają,  
a przede wszystkim – śpiewają na Bożą chwałę!

Sobota, 29 czerwca
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Czas Miejsce Punkt programu

10.00
1

nabożeństwo z Wieczerzą Pańską

Kazanie: ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w RP

4 szkółka niedzielna dla dzieci
12.00–12.45

obok  
1

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

Wspólny występ muzyków z Bystrzycy i Wisły, miejscowości 
leżących po czeskiej i polskiej stronie góry Czantorii.

Rodzinna niedziela
14.00–14.45 1 Koncert uczestników Warsztatów muzycznych 

dla dzieci „Wisła 2019”

9
Śpiewaj z nami

Trzy kwadranse śpiewu z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00

#

#młodzi 12+ gry i zabawy

Tańce, hulanki, swawole... wchodzisz na własną 
odpowiedzialność! Codziennie inne wyzwanie!

Śmiech, wspólna zabawa, rywalizacja – to wszystko znajdziesz  
w STREFIE#GIER. Do dyspozycji będą gry: Pędzące żółwie, 
Prawo dżungli, Dobble, Uno, Halli Galli, Ligretto, Jungle speed, 
Wsiąść do Pociągu: Europa, Osadnicy z Catanu, 5 Sekund, 
Taboo, Tajniacy… i wiele innych. Codziennie będziemy uczyć 
zasad innej gry.

15.00–16.00

4

strefa dzieci

Od niedzieli do niedzieli, dla dzieci od 5–12 lat, różne konkurencje 
sportowe, zabawy i zajęcia plastyczne. Mamy nadzieję, że każde 
dziecko znajdzie tu coś dla siebie. W czasie drugiego weekendu 
przyjedzie do nas „Szkoła Mobilna” czyli szkoła na kółkach!

Niedziela, 30 czerwca

cm
e  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  
działa od 23 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych dzieci, młodzieży  
i osób dorosłych, a od 15 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Co roku docieramy do ponad 50 000 osób, pomaga nam łącznie ok. 800  
wolontariuszy i współpracujemy z ponad 200 partnerami: parafiami, instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi. 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y !

O organizatorach TE, czyli...

s. 6

s. 7

s. 9
Zostań wolontariuszem, zostań wolontariuszką
przez miłość służąc sobie nawzajem

cme

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

s. 8 reklama MED-osobny plik
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Niedziela, 30 czerwca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Dobrze mieć...

...wizję i misję w drodze do realizacji marzeń, wiedzieć, czego 
szukać, na czym się skupić. Zapraszamy na spotkanie z osobą, 
która ma wizję i realizuje swoje marzenia.

Prowadząca: Ela Danel-Firla, żona, córka, siostra, przyjaciółka, 
wolontariuszka, członek synodu diecezjalnego. Zorganizowała 
m.in.: Tygodnie Dobrej Nowiny, obozy, ślub i wesele... Cyferki  
i finanse nie są jej obce. Lubi inspirować innych ludzi i stąd 
realizacja jej marzenia: www.paniorganizator.pl.

7  
piętro 1

Czy umiłowałeś Jego przyjście? (2 Tm 4,8) – cz. 1

Studium biblijne poświęcone jednemu z czterech aspektów 
oczekiwania na drugie przyjście Jezusa.

Prowadzący: Aleksander Macha, przedsiębiorca od lat zaanga-
żowany w projekty chrześcijańskie.

11

Cykl: Dalecy czy bliscy? Izrael i Kościół w Bożym planie

Bóg wierny obietnicom – odbudowa i odrodzenie 
Izraela w świetle Biblii

Izrael stanowi jeden z najwspanialszych dowodów wierności 
Boga. Pomimo jego upadków i nieposłuszeństwa, Bóg suwerennie 
doprowadza do jego odbudowy i ponownie zgromadza swój naród 
w ziemi obiecanej. Jest to przykład dla wszystkich wierzących, 
którzy pokładają nadzieję w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba.  

Prowadzący: Tymoteusz Rabinek, absolwent Philadelphia Bible 
University oraz Summit University w Clark Summit. Prowadzi obo-
zy dla  młodzieży i dzieci organizowane przez Wspólnotę „Drzewo 
Oliwne” oraz wymianę młodzieży między Izraelem a Polską  
w ramach projektu „Living Bridge”. Głosi Słowo Boże. Jego hobby 
to: sport i grafika komputerowa.
W trakcie spotkania wystąpi grupa dzieci żydowskich z Ukrainy.

baza konspektów do pracy z dziećmi, 
komentarzy biblijnych i in.  

www.materiały.cme.org.plwww
Z pomysłem!

s. 11

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

s. 16

s. 10
Dziękujemy za Twój  przekazany na CME 
 dla poprawy jakości życia

1 %
www.1procent.cme.org.pl
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Niedziela, 30 czerwca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

7  
parter

Biblia w nowym przekładzie? A po co?

O polskich (i nie tylko) przekładach Biblii, ich historii i przydatno-
ści, o języku jej tłumaczeń, jej  współczesności i aktualności.  
I oczywiście o Biblii Ekumenicznej. Spotkanie dla osób zainte-
resowanych nowościami, ale też i dla tych, którzy są wiernymi 
czytelnikami swojej Biblii, którą dostali np. na konfirmację, kilka 
lub kilkadziesiąt lat temu.

Prowadząca: Małgorzata Platajs, luteranka, z wykształcenia 
neofilolog, tłumacz, od wielu lat pracownik Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce (do 1992 r. BiZTB), od 2004 roku jego dyrektor. Zamęż-
na, ma dwóch dorosłych synów. 

2

Uciekają, by żyć

W 2018 roku północna część Burkina Faso stała się celem 
licznych ataków terrorystycznych, które na przełomie 2018/2019 
roku dotknęły dotychczas bezpieczne Pobe Mengao. Z powodu 
zagrożenia życia wioskę opuściło około 1200 mieszkańców. CME 
stara się dotrzeć z pomocą do rodzin, które musiały opuścić swoje 
domy. Jak wygląda obecnie ich życie? Jakie mają potrzeby? Jak 
możemy im pomóc? 

Prowadząca: Lidia Żur, naukowiec w Instytucie Fotoniki i Nano-
technologii 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, koordynator projektu „Pomoc dla Afryki”.

baza konspektów do pracy z dziećmi, 
komentarzy biblijnych i in.  

www.materiały.cme.org.plwww
Z pomysłem!

s. 11

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

s. 16

s. 10
Dziękujemy za Twój  przekazany na CME 
 dla poprawy jakości życia

1 %
www.1procent.cme.org.pl
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Niedziela, 30 czerwca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Skutki pokoju z Bogiem

Mówca: Piotr Gąsiorowski, pastor Ewangelicznego Kościoła 
Metodystycznego w Krakowie, doktor teologii systematycznej, 
przewodniczący Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie 
oraz koordynator krajowy EQUIP by John C. Maxwell. Jest 
członkiem Arrow Leadership Program, Rady Doradców EWST 
we Wrocławiu, International Board of The Wesleyan Church oraz 
World Methodist Council. Autor kilku programów szkoleniowych 
z zakresu rozwoju przywództwa oraz książki „Wybaczyć Bogu”, 
przetłumaczonej na język angielski i duński.

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

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30

1

spektakl teatralny „Twarzą w twarz”

Monodram zainspirowany książką Tima Stevensona „The Bema:  
A Story about the Judgement Seat of Christ”, który poprawia nie 
tylko duchową optykę, kalibruje, ale i koryguje patrzenie na to, 
co w naszym życiu na ziemi ma wartość w wieczności. Wszystko 
może nam zostać wybaczone. Ale też wiele nam powierzono. 
I co dalej? Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem 
Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał  
w ziemskim życiu – dobrego czy złego (2 Kor 5,10).

Wykonanie: Cieszka Żółtko, aktorka i mim. Od lat związana 
ze Stowarzyszeniem Sztukmisja, które za pomocą środków 
teatralnych i parateatralnych opowiada o nadziei w Chrystusie. 
Żona muzyka Tomka Żółtki, mama dwójki świetnych nastolatków. 
Mieszka w Krakowie.
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Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45

#

BogaTE ranki

Pan niech będzie z Tobą! Rozpocznij dzień na bogato. W ofercie 
wspólny śpiew z zespołem #MŁODZIZCIESZYNA, inspirujące 
myśli, modlitwa, wymiana doświadczeń. Spotkania są otwarte  
dla wszystkich. Obecność nieobowiązkowa, ale ubogacająca!

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie

Od poniedziałku do soboty każdy poranek otworzy spektakl Teatru 
Eden z Wieliczki. Profesjonalni aktorzy w sposób atrakcyjny i przy-
stępny przekażą dzieciom uniwersalne, chrześcijańskie wartości. 
W drugiej części programu, ucząc się i bawiąc, będziemy mówić 
o tym, że Pan Bóg, jak mówi Psalm 139, doskonale zna każdego 
z nas.

Prowadzący: Danuta Ostruszka, absolwentka ChAT, animatorka 
pracy z dziećmi, pracownik CME, oraz liczna grupa wolontariuszy

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja rządzenia

Wsłuchując się w opowieść Starego Testamentu odkryjemy, że 
rządy Salomona zapowiadano już w czasach Abrahama. Dlacze-
go Izraelici tak bardzo pragnęli mieć króla? Co rządy Salomona 
mówią nam o panowaniu Króla królów?

Wykładowca: Tim Hinrichs, duchowny luterański w Grace Luthe-
ran Church w Marshfield (USA) w stanie Wisconsin. Od 1998 roku 
wraz z żoną Renatą opiekował się studentami Szkoły Biblijnej 
w Dzięgielowie, do roku 2008 był dyrektorem tej szkoły, w której 
prowadził wykłady ze Starego Testamentu. 

12.00–12.45

1

grupy dyskusyjne po wykładzie

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

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

Poniedziałek, 1 lipca
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Poniedziałek, 1 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE. String art, czyli obrazki z kolorowych 
nici i gwoździ, węzły i mocowania, mapa i kompas, ogniska  
i ich typy, to tylko niektóre z technik, które dzieci poznają w trakcie 
zajęć warsztatowych.

Zajęcia poprowadzą liderzy Royal Rangers 55 Skoczów oraz 
specjalni goście. Koordynator warsztatów: Wiesław Łyżbicki, 
duchowny luterański, katecheta, komendant szczepu harcerskiego 
Royal Rangers w Skoczowie. Mąż Natalii, ojciec Maćka, Tymka 
i Zuzi. Swój wolny czas najchętniej spędza poza miastem, na 
pieszych wędrówkach.

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. Powstałe w trakcie warsztatów prace będzie można 
nabyć na stoisku „Pomoc dla Afryki” jako cegiełki  zasilające akcję 
niesienia pomocy mieszkańcom Pobe Mengao w Burkina Faso. 

Koordynator warsztatów: 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, koordynator projektu „Pomoc 
dla Afryki”.

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Od ogródka po dżungle – okiem przyrodnika 
o stworzeniu i misji Adama

Prowadząca: Dorota Twardzik, żyje na walizkach kursując 
między Ustroniem a Opolem. Z wykształcenia biolog, zawodowo 
zajmuje się ochroną opolskiej przyrody. Zaangażowana w pracę 
dziecięco-młodzieżową w parafii ewangelickiej w Ustroniu.
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Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

7 
piętro 1

Czy umiłowałeś Jego przyjście? (2 Tm 4,8) – cz. 2

Studium biblijne poświęcone jednemu z czterech aspektów ocze-
kiwania na drugie przyjście Jezusa.

Prowadzący: Aleksander Macha

11

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma modlitwa  
o Izrael?

Modlitwa moja zmierza ku zbawieniu Izraela (Rz 10,1). 
Modlitwa apostoła Pawła powinna być modlitwą Kościoła, ponie-
waż „zbawienie pochodzi od Żydów”, zaś ewangelia wyszła  
z Jerozolimy, skąd dotarła do krańców ziemi. Apostoł wyraża 
pełne nadziei przekonanie, że będzie zbawiony cały Izrael. Stanie 
się to wówczas, kiedy stopy Mesjasza znów dotkną góry Oliwnej. 

Prowadzący: Emanuel Machnicki, znawca i wykładowca tematyki 
żydowskiej. 

7 
parter

Jedyny ratunek

Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. (1 Sm 15,22) 
Czy człowiek może swoje zrujnowane przez grzech życie zmienić 
lub chociaż trochę poprawić? A może bunt i nieposłuszeństwo 
wobec Boga stały się już normą i nie  warto niczego zmieniać? 
Istnieje jedyny rodzaj ratunku, związany z bezwarunkowym posłu-
szeństwem Jezusowi Chrystusowi.

Prowadząca: Ilona Hajewska, sędzia w stanie spoczynku, 
mediator sądowy, twórczyni nowych programów-wyzwań dla 
rozpadających się małżeństw i rodzin, autorka książki „Obecność, 
w której trwam”.

2

Ocalony

Napastnicy All Shabaab przybyli wcześnie rano, otoczyli uczniów 
zgromadzonych w akademiku na modlitwie. Zabili ich, a następnie 
przemierzali pokoje poszukując pozostałych chrześcijan, aby ich 
zabić. Na zewnątrz czekał snajper, jego zadaniem było pozbawia-
nie życia tych, którzy próbowali opuścić otoczony budynek. Oblę-
żenie trwało 15 godzin. Frederick cudem przeżył masakrę. Tego 
dnia w ataku życie z powodu wiary oddało 147 studentów. Po 
koszmarze wydarzeń, które spotkały jego i wielu innych studentów 
powiedział: „cudem przeżyłem, by opowiadać ewangelię”.

Prowadzący: Frederick z Kenii. Jest jedną z ofiar i świadkiem 
ataku na University College w Kenii, w którym zginęło 147 osób. 
Współpracuje z organizacją Open Doors.

Poniedziałek, 1 lipca
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Poniedziałek, 1 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Pokój z samym sobą (samoakceptacja)

Mówca: Tomasz Pieczko, od 5 lat ksiądz Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w RP, proboszcz parafii w Zelowie. Wcześniej 
duchowny Reformowanego Kościoła Francji i Zjednoczonego Ko-
ścioła Belgii w zborach języka francuskiego. Od kilkunastu lat jest 
koautorem i współwydawcą pisma „Augustinus”, które proponuje 
biblijne nauczanie dotyczące chrześcijańskiej doktryny wiary oraz 
porusza kwestie natury etycznej i społecznej. Z radością pracuje  
z dziećmi, ceni metody wychowawcze proponowane przez 
skauting chrześcijański. Czuje się niezmiennie zafascynowany 
miłością Bożą, którą dostrzega zarówno wokół siebie, jak i we 
własnym życiu.

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30 społeczność na kwaterach

baza konspektów do pracy z dziećmi, 
komentarzy biblijnych i in.  

www.materiały.cme.org.plwww
Z pomysłem!

s. 11

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

s. 16

s. 10
Dziękujemy za Twój  przekazany na CME 
 dla poprawy jakości życia

1 %
www.1procent.cme.org.pl
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Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45 # BogaTE ranki
(patrz: strona 13)

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie
(patrz: strona 13)

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja mądrości

Bóg obdarował Salomona mądrością, dzięki czemu został on 
najmędrszym władcą w historii. Co to znaczy być mądrym?  
Odpowiedzi poszukamy w księgach Przypowieści (Przysłów)  
i Kaznodziei (Koheleta). Jest tam wiele praktycznych rad, które 
mogą nam pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji także dzisiaj. 

Wykładowca: Tim Hinrichs

12.00–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE.  
(patrz: strona 14)

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. 
(patrz: strona 14)

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)

Wtorek, 2 lipca



18 Program TE 

Wtorek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Niemożliwe jest możliwe!
 
Niedowiarków zapraszamy na spotkanie z Grzesiem.

Prowadzący: Grzegorz Fryda, absolwent ChAT, praktykant, 
wieloletni wolontariusz CME. Z couchingiem ma tyle wspólnego, 
że oglądając mecze krzyczy w kierunku telewizora, by zawodnicy 
lepiej grali. Do niedzielnego obiadu ogląda wyścigi Formuły 1  
i jest tak pochłonięty robieniem masy, że w ogóle  
nie ma czasu na rzeźbę.

7 
piętro 1

Czy umiłowałeś Jego przyjście? (2 Tm 4,8) – cz. 3

Studium biblijne poświęcone jednemu z czterech aspektów 
oczekiwania na drugie przyjście Jezusa.

Prowadzący: Aleksander Macha

11

Pionierzy ruchu mesjanicznego z Europy Środko-
wej i Wschodniej przed II wojną światową – cz. 1

Byli wśród nich rabini i uczeni. Kiedy rodził się współczesny ruch 
Żydów mesjanicznych (wierzących w Jezusa jako Mesjasza), wy-
przedzali swoją epokę o kilka dziesięcioleci. Często nierozumiani 
przez żadną ze stron, pozostawili niezwykłe duchowe dziedzictwo 
swych pionierskich poszukiwań.

Prowadzący: Emanuel Machnicki, znawca i wykładowca tematyki 
żydowskiej.

s. 18

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

pomagajmy razem

s. 19

www.warto.cme.org.pl

w Cieszynie
w Internecie 

księgarnia
Biblie

książki
płyty

słuchowiska
filmy

codziennie na TE 
specjalne promocjezapraszamy
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Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

7 
parter

Lepsi rodzice – mocniejsze dzieci

Spotkanie w formie wykładowo-warsztatowej, w czasie którego 
otrzymasz odpowiedzi na pytania: 
q  Co mogę zrobić, by relacja z moim dzieckiem była lepsza?
q  Jak dotrzeć do mojego dziecka i wejść w jego świat, by lepiej 

je zrozumieć?  
q  Jak zachęcać dzieci do nawiązywania relacji z Bogiem?
q  Jak budować silne dziecko-nastolatka, które będzie potrafiło 

sprostać zagrożeniom współczesnego świata?
q  Jak spędzać z dziećmi czas w sposób kreatywny i interesujący 

dla obu stron?

Prowadzący: Rafał Josse, radca prawny, specjalizuje się w tema-
tyce prawa rodzinnego, katecheta, mąż, ojciec dwóch dorosłych 
synów, wieloletni wolontariusz i organizator wypoczynku dla 
dzieci. Angażuje się w służbę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
„Miłość Edukacja Dojrzałość”.

2

Zapomniani w obozach

Czy problem fali uchodźców przybywających do Europy jest już 
za nami? Czy zareagowaliśmy we właściwy sposób na ich przyby-
cie? O tym, jak Pan działa wśród uchodźców zapomnianych  
w obozach na obrzeżach Europy opowie grupa wolontariuszy 
skupionych wokół fundacji „Nadzieja dla Narodów”, zajmującej się 
misyjną i humanitarną pomocą ludziom uciekającym ze swoich 
krajów.

Prowadzący: Ilona Machandrová, Maciej Oczkowski, Michał 
Oczkowski, Martina Igazová, Andrzej Molin, Marcin Pilch. 

Wtorek, 2 lipca
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 DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ 
 RODZINA RODZINIE 
 Więcej na www.cme.org.pl

pomagajmy razem

s. 19

www.warto.cme.org.pl

w Cieszynie
w Internecie 

księgarnia
Biblie

książki
płyty

słuchowiska
filmy

codziennie na TE 
specjalne promocjezapraszamy
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Wtorek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Pokój z samym sobą (przebaczenie samemu 
sobie)

Mówca: Tomasz Pieczko
(patrz: strona 16)

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30 społeczność na kwaterach

s. 20

s. 22
facebook 
CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli  

ważne sprawy, wartościowe książki, dobre imprezy 

s. 23

Jedno w Nim i dzięki Niemu.   

Twoja modlitwa może uratować życie naszej prześladowanej rodziny.

Zamów kalendarz modlitw na www.opendoors.pl/kalendarz,  
aby Jego pokój był ich udziałem.

jesteśmy  na ulicy Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
www.streetworker.blogspot.com
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Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45 # BogaTE ranki
(patrz: strona 13)

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie
(patrz: strona 13)

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja miłości

Pieśń nad pieśniami opowiada o miłości pełnej żaru, pasji i odda-
nia. Czego ta piękna pieśń uczy nas  odnośnie miłości w relacji 
małżeńskiej i w relacji z Bogiem? 

Wykładowca: Tim Hinrichs

12.00–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE.  
(patrz: strona 14)

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. 
(patrz: strona 14)

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)

Środa, 3 lipca
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Środa, 3 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

I jak tu spać po nocach?

Trudny egzamin, klasówka, niezapowiedziana kartkówka, rozmo-
wa o pracę. Na samą myśl ręce oblewają się potem. Słyszysz: 
„Miej czerwony pasek, wybierz dobre studia, znajdź dobrą pracę”. 
I jak tu spać po nocach? Stres potrafi być naszym największym 
wrogiem. A jeśli można by się z nim zaprzyjaźnić?

Prowadzący: Tomek Bijok, architekt pracujący nad doktoratem. 
Fotograf z własną agencją fotograficzną. Z poczucia misji blogger 
(www.wolnizawodowo.pl ), pomaga młodym ludziom realizować 
swoje pasje, osiągać wymarzone cele i po prostu dobrze żyć. 
Wierzy, że zasiane dobro owocuje, ale nie bez ciężkiej pracy.

7 
piętro 1

Czy umiłowałeś Jego przyjście? (2 Tm 4,8) – cz. 4

Ostatnie studium biblijne poświęcone jednemu z czterech aspek-
tów oczekiwania na drugie przyjście Jezusa.

Prowadzący: Aleksander Macha

11
Pionierzy ruchu mesjanicznego z Europy Środko-
wej i Wschodniej przed II wojną światową – cz. 2
(patrz: strona 18)

7 
parter

Co dzisiaj znaczy szóste przykazanie?

Czystość seksualna jako relikt dawnych czasów czy wciąż aktual-
ne przykazanie dla każdego człowieka?

Prowadzący: Adrian Kotas, lekarz, specjalista neurochirurg. Mąż 
i ojciec. Niezmiennie zachwyca go fenomen ludzkiego mózgu oraz 
możliwości jego leczenia w celu naprawy „mieszkania duszy”.

s. 20

s. 22
facebook 
CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli  

ważne sprawy, wartościowe książki, dobre imprezy 

s. 23

Jedno w Nim i dzięki Niemu.   

Twoja modlitwa może uratować życie naszej prześladowanej rodziny.

Zamów kalendarz modlitw na www.opendoors.pl/kalendarz,  
aby Jego pokój był ich udziałem.

jesteśmy  na ulicy Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
www.streetworker.blogspot.com
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Środa, 3 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

2

Szanta, gazma, bantalon

Czy wszystko spakowane? To ruszamy w drogę! Seminarium dla 
tych, którzy myślą o wyjeździe, ale nie wiedzą jak się przygoto-
wać, od czego zacząć, czego się spodziewać w „innym kraju”,  
a także jak wspierać misjonarzy, za czym tęsknią i z czym się 
zmagają żyjąc na obczyźnie. Porozmawiamy o plusach i minu-
sach życia za granicą, a w tle… doświadczenia życia w Egipcie. 
Nie zapomnijcie zabrać nadara!

Prowadząca: Ania Pinkas, pielęgniarka pracująca w chrześcijań-
skim szpitalu misyjnym w Asuanie, pracownik CME.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Pokój z innymi w pracy, szkole, sąsiedztwie...

Mówca: Piotr Gąsiorowski 
(patrz: strona 12) 

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

s. 20

s. 22
facebook 
CentrumMisji zaproszenia, informacje, inspirujące myśli  

ważne sprawy, wartościowe książki, dobre imprezy 

s. 23

Jedno w Nim i dzięki Niemu.   

Twoja modlitwa może uratować życie naszej prześladowanej rodziny.

Zamów kalendarz modlitw na www.opendoors.pl/kalendarz,  
aby Jego pokój był ich udziałem.

jesteśmy  na ulicy Grupy Pedagogów Ulicy UNO CME
www.streetworker.blogspot.com
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Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

koncert zespołu „Cześć”

Zespół składa się z około 25 młodych osób, które pragną muzyką 
wielbić Boga. Poruszają się w klimatach pop, rock i jazz, choć 
zdarzają się wyjątki. Jako autorzy tekstów i muzyki stworzyli już 
kilkanaście piosenek chętnie śpiewanych w wielu społecznościach 
w całej Polsce. W każdą niedzielę, w mniejszym składzie, pro-
wadzą uwielbienie w kościele ewangelickim w Wiśle-Malince. Ich 
koncerty to czas radości i modlitwy, wyjątkowa okazja, by pełnym 
głosem wołać do Pana! 

Zapraszamy do udziału w innych naszych 
kampaniach ewangelizacyjnych 2019: 

Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie

s. 26

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE (ChSM) 
zrzesza pracowników 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 
zapewniają od lat opiekę medyczną nad uczestnikami TE. 
Zainteresowanych kontaktem zapraszamy do punktu 
medycznego TED i na stronę 

www.chsm.org.pl.

s. 24

Zapraszamywww.cme.org.pl
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Czwartek, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45 # BogaTE ranki
(patrz: strona 13)

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie
(patrz: strona 13)

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja bogactwa

W czasie wirtualnej podróży przyjrzymy się skarbom Salomona, 
jednego z najbogatszych ludzi w historii. Zastanowimy się nad 
złymi i dobrymi aspektami bogactwa, a także nad tym czego 
możemy się od Salomona nauczyć, choć nie jesteśmy i raczej  
nie będziemy tak bogaci jak on.

Wykładowca: Tim Hinrichs

12.00–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE.  
(patrz: strona 14)

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. 
(patrz: strona 14)

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)
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Czwartek, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Kto? Z kim? Kiedy? Gdzie? Jak? Dlaczego?

To wielkie pytania nie tylko z „Mody na sukces”, ale też z życia 
każdego człowieka poważnie myślącego o życiu.

Prowadzący: Arkadiusz Raszka, duchowny ewangelicki, mąż  
i ojciec, amator sportu. Miłośnik „Władcy Pierścieni”, aż do tego 
stopnia, że czasem w upalne dni wydaje mu się, że dwóch 
hobbitów wrzuca pierścień do jego pokoju! Kawuje i herbatkuje 
bez ograniczeń i bez oporów, zawsze jednak w doborowym 
towarzystwie. Bardzo lubi spotkania młodzieżowe.

7 
piętro 1

Sekty – znać, bać się, czy ignorować?

Znaki rozpoznawcze sekt i nasza postawa wobec nich. Sposoby 
ich działania, m.in. „bombardowanie miłością”, „mentalna obróbka” 
i jak to wszystko się ma do kwestii właściwego pojmowania i 
przyjmowania prawd Pisma Świętego?

Prowadzący: Maciej Oczkowski, historyk, wieloletni dyrektor i wy-
kładowca Szkoły Biblijnej. Bywał też radcą konsystorza, zastępcą 
burmistrza, członkiem rady diecezjalnej i rady CME. Ewangelista, 
szczęśliwy mąż, ojciec, dziadek. 

11

Cykl: Dalecy czy bliscy? Izrael i Kościół w Bożym planie

Dalecy i bliscy

Nasza wspólna przeszłość: my wszyscy (Żydzi i narody) żyliśmy 
niegdyś w pożądliwościach ciała naszego (Ef  2,3). Dalecy – obcy 
przymierzom, bez nadziei, cudzy. Bliscy – wszyscy, którzy z wiarą 
przyznają się do Mesjasza-Jezusa, doświadczają Bożej obecności 
w tym świecie.

Prowadzący: Kazimierz Barczuk, pastor i wykładowca, założyciel 
i dyrektor misji „Poślij mnie”.

Zapraszamy do udziału w innych naszych 
kampaniach ewangelizacyjnych 2019: 

Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie

s. 26

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE (ChSM) 
zrzesza pracowników 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 
zapewniają od lat opiekę medyczną nad uczestnikami TE. 
Zainteresowanych kontaktem zapraszamy do punktu 
medycznego TED i na stronę 

www.chsm.org.pl.

s. 24

Zapraszamywww.cme.org.pl
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Czwartek, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

7 
parter

Po co konfirmacja?

Czym jest konfirmacja, skąd się wzięła, jaka jest jej rola  
w Kościele, na co jest szansą, a czym na pewno nie jest? Na te  
i podobne pytania spróbujemy odpowiedzieć, mając na uwadze 
dokument przyjęty przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego „Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej. Rola i miejsce 
konfirmacji we współczesnym Kościele”.

Prowadzący: Jerzy Sojka, doktor habilitowany teologii ewangelic-
kiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła luterańskiego  
w Polsce. Zawodowo bada i opisuje m.in. teologię i historię  
XVI-wiecznej Reformacji. W wolnych chwilach czyta o XX-wiecz-
nych dyktatorach, totalitaryzmach i II wojnie światowej, ogląda 
Formułę 1 i filmy z Jamesem Bondem. Pochodzi z Cieszyna, 
obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie.

2

Gościnny Kościół

Jak możemy pomagać imigrantom? Z jakimi problemami zmagają 
się uchodźcy, którzy są w Polsce? I jaki jest cel ekumenicznego 
projektu „Gościnny Kościół”, który powstał z myślą o tych osobach 
i jest obecnie realizowany przez Polską Radę Ekumeniczną? 

Prowadzący: Essayas Techane, który 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”.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Pokój z bliskimi w domu, rodzinie...

Mówca: Piotr Lorek, biblista i teolog ewangelicki, coach, dziekan 
i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we 
Wrocławiu, członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Wrocław-
skiej KEA. Czerpie radość ze spełnionych życiowo ludzi, którzy 
rozwijają swój osobisty, rodzinny, społeczny, zawodowy i duchowy 
potencjał. Ceni każdy wysiłek pokonywania zła i niesprawiedliwo-
ści w świecie.

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)



28 Program TE 

Czwartek, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45
2

spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30

1

koncert zespołu CSM

CSM to skrót od misji Chrześcijańska Służba Muzyczna, a także 
od nazwy głównego jej projektu – Centrum Szkolenia Muzyków 
i Liderów Uwielbienia, które jest całoroczną szkołą dla muzyków 
zajmujących się służbą uwielbienia w Kościołach chrześcijańskich. 
CSM to wspólnota artystów, których łączy miłość Chrystusowa. 
Będziemy wspólnie z nimi wielbić Boga!

s. 28

SZKOŁA BIBLIJNA  

W DZIĘGIELOWIE 
 to poznawanie treści i przesłania  
 ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
 oraz podstaw teologii. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na 
nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. 
Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie wstępnej 
14 i 28 września br. O szczegóły możesz zapytać w biurze CME  
oraz zapoznać się z nimi na www.szkola.cme.org.pl.

s. 35

by lepiej rozumiec,

nagramy i wydamy    STUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO CME ZAPRASZAJĄ
www.audio.cme.org.pl 
www.warto.cme.org.pl
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Piątek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45 # BogaTE ranki
(patrz: strona 13)

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie
(patrz: strona 13)

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja uwielbienia

Salomon z całego serca wielbił Boga w świątyni wypełnionej ob-
łokiem Bożej chwały. Co w jego postawie może nas inspirować? 
Czego dowiadujemy się tu o samym Bogu?

Wykładowca: Tim Hinrichs

12.00–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE.  
(patrz: strona 14)

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. 
(patrz: strona 14)

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)
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Piątek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Jak pokochać wroga?

Kto powiedział: „Przyjaciół trzeba mieć blisko, ale wrogów jeszcze 
bliżej”? Kogo można nazwać wrogiem, a kogo przyjacielem? Od 
kogo i czego możemy się nauczyć? A co na temat wrogów mówi 
Jezus? I jak to wszystko ze sobą połączyć? 

Prowadzący: Marcin Ratka-Matejko, mąż, ojciec dwóch córek, 
duchowny luterański. Lubi spotkania z drugim człowiekiem. Chęt-
nie dzieli się uśmiechem z napotkanymi osobami. Współtwórca 
portalu diecezji cieszyńskiej, aplikacji „Mój Kościół” i działań w me-
diach społecznościowych na płaszczyźnie parafialnej, diecezjalnej 
i kościelnej. Lubi wyzwania, spędzać czas z bliskimi, biegać.

7 
piętro 1

Arka – deska ratunku czy pomnik Noego?

Słów kilka o tym, jak zejść ze świecznika nie demolując otoczenia, 
by hasło „umarł król – niech żyje król” bolało jak najmniej mnie  
i tych co po mnie. A przy okazji skąd biorą się następcy i jak 
wspierać ich w rozwoju zamiast próbować się klonować. 

Prowadzący: Tomasz Wigłasz, mąż jednej żony, ojciec dwojga 
dzieci, minister trzech resortów – w Kościele duchowny, w szkole 
katecheta, w wojsku kapelan. W wolnych chwilach wykładowca 
Szkoły Biblijnej. Lubi spokój, zimę, skandynawskie kryminały  
i dowcipy z morałem.

7 
parter

Nerwica współczesna – skąd pochodzi i dokąd 
prowadzi?

Refleksja nad presją, jaką wywiera na nas otoczenie. Czego chcą 
od Ciebie najbliżsi, znajomi i nieznajomi lub przełożeni? Jakie 
masz w głowie przepisy na udane życie? Czego unikasz za wszel-
ką cenę? Dlaczego robisz wiele rzeczy na wszelki wypadek i na 
zapas? Co jest na końcu drogi o nazwie „Spełnianie oczekiwań”?

Prowadząca: Alina Lorek, psycholog i psychoterapeuta syste-
mowy. Od 8 lat towarzyszy ludziom będącym na różnych etapach 
życia w odnajdywaniu siły do dalszej drogi. Wspiera ich  
w pokonywaniu lęków, depresji, konfliktów, agresji względem 
siebie i innych, poprzez odkrywanie dobra, wartości, potencjału  
i wewnętrznej równowagi.
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Piątek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

2

Konflikty w małżeństwie

Jak odkryć ich przyczyny, odróżnić bombę od zapalnika i  chwycić 
hydrę za łeb?

Prowadzący: Nela i Zbyszek Kłapowie, kierują Projektem 
Edukacja Biblijna w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. 
Prowadzą wykłady i warsztaty dla rodziców, małżeństw, narze-
czonych. Szkolą katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych 
oraz tworzą dla nich podręczniki. Mieszkają w Ustroniu. Mają trzy 
zamężne córki i troje wnucząt.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Pokój z innymi w Kościele

Mówca: Piotr Lorek
(patrz: strona 27)

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30

1

koncert Zespołu CME

Zespół powstał w 2000 roku i od tamtej pory prowadzi w śpiewie 
uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie  
i w czasie innych spotkań organizowanych przez Centrum Misji  
i Ewangelizacji. Czas płynie, zmienia się skład zespołu, ale głów-
ny cel, do którego został powołany, pozostaje ten sam – wielbienie 
Boga pieśnią i prowadzenie innych w śpiewie dla Jego chwały.  
Tak będzie i w ten wieczór, zapraszamy!

s. 37

s. 38

Asuan i Pobe Mengao
    BĄDŹ na bieżąco!
  www.odkrywanie-afryki.blogspot.com
  www. oblicza-afryki.blogspot.com

  
Możesz spełnić z nami  
dziecięce marzenia! 
 

List do Dzieciątka  
to nasza świąteczna akcja  
dla dzieci i rodzin z Górnego Śląska.
nasz mail: uno@cme.org.pl

wesprzyj nasz zespół CME 
FB: @zespolcme . www.zespol.cme.org.pl

dowolne miejsce
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Sobota, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.15–10.45 # BogaTE ranki
(patrz: strona 13)

11.00–12.45

4

spektakl Teatru Eden  
i program dla dzieci 5–12 lat 

Pan Bóg wszystko o mnie wie
(patrz: strona 13)

11.00–12.00

1

Cykl wykładowy: Lekcje Salomona, króla pokoju

Lekcja odstępstwa

Jedną z największych tragedii opisanych na kartach Biblii jest 
opowieść o odstępstwie i bałwochwalstwie Salomona. Jak to moż-
liwe, że tak mądry człowiek popełnił pod koniec życia tak „głupie” 
błędy? Czego ta historia uczy nas o potrzebie postawienia Boga 
na pierwszym miejscu w całym naszym życiu?

Wykładowca: Tim Hinrichs

12.00–12.45
1

grupy dyskusyjne po wykładzie

Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie

14.00-14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00-15.00

1

Porozumienie i jedność w sercu Europy

Prowadzący: prof. Jerzy Buzek, były premier RP, od 2004 roku
europoseł, w latach 2009–2012 Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

14.00–15.00

4

warsztaty skautowe dla dzieci

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 dzieci w wieku 
7–13 lat, zapisy w Biurze TE.  
(patrz: strona 14)

14.15-16.30

7 
poziom 0

warsztaty dla starszej młodzieży i dorosłych 
„Pomoc dla Afryki”

Od poniedziałku do soboty, codziennie max. 15 osób, zapisy  
w biurze TE. 
(patrz: strona 14)
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Sobota, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

Jacy my, taki Kościół

Pogadamy o zaangażowaniu. To będzie bardzo fajne seminarium. 
Nie wierzysz? Daj się zaskoczyć. Przyjdź!

7 
piętro 1

Komunia dla dzieci, czyli co wynikło z debaty 
konfirmacyjnej

Dyskusja o konfirmacji jaka toczyła się przez ostatnie 3 lata  
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, przyniosła nie tylko 
rozstrzygnięcia dotyczące konfirmacji, ale także możliwość 
przystępowania dzieci do Komunii Świętej przed konfirmacją. 
Zapraszamy do rozmowy o tym, jakie znaczenie ma dla nas 
Wieczerza Pańska i jak się do niej przygotować.

Prowadzący: Jerzy Sojka, doktor habilitowany teologii ewangelic-
kiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie i Tomasz Wigłasz, duchowny luterański,  
proboszcz parafii ewangelickiej w Białymstoku.

11

Cykl: Dalecy czy bliscy? Izrael i Kościół w Bożym planie

Tajemnica i Boża droga

Kościół, który założył Chrystus, to tajemnica, a zarazem plan, 
który u Boga istniał od samego początku, aby przez niego przy-
prowadzić narody do przymierza z Bogiem i aby wszyscy mogli 
doświadczyć Bożego błogosławieństwa. To Boża droga włączenia 
Żydów i narody we wspólnotę wiary.
 
Prowadzący: Kazimierz Barczuk

2

Co mąż chciałby, żeby jego żona wiedziała  
o mężczyźnie?

Seminarium dla kobiet.

Prowadzący: Zbyszek Kłapa
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Sobota, 6 lipca
15.00–16.00

7 
parter

Co żona chciałaby, żeby jej mąż wiedział  
o kobiecie?

Seminarium dla mężczyzn.

Prowadząca: Nela Kłapa

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Boży pokój dzisiaj

Mówca: Leszek Mocha, pastor Kościoła Zielonoświątkowego 
„Oaza” w Jastrzębiu-Zdroju, wieloletni dyrektor Misji Krajowej,  
a także członek Naczelnej Rady Kościoła. Absolwent The Interna-
tional Biblie Training Institute w Burgess Hill w Anglii.  
Wykładowca Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz 
Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Od siedmiu lat misyjnie 
zaangażowany w Indiach. W wolnych chwilach słucha muzyki, 
czyta, pasjonuje się sportem i lubi dobry film.

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

20.30

1

koncert świadectw

Jak Bóg użył Tygodni, by zmienić moje życie?

Opowiedzą o tym uczestnicy Tygodni Ewangelizacyjnych  
z różnych lat, począwszy od spotkań w latach pięćdziesiątych  
w Miechowicach, po współczesne spotkania pod wielkim namio-
tem w Dzięgielowie. Będą też hity z dawnych epok, prezentacja 
„70 lat TE”, czas na wspólny śpiew i modlitwę. Siedemdziesiąty 
Tydzień Ewangelizacyjny jest okazją, żeby podziękować Bogu za 
Jego obfite błogosławieństwo i prosić o dalsze łaski, prowadzenie 
i przewodnictwo.
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Niedziela, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

10.00
1

nabożeństwo z Wieczerzą Pańską

Kazanie: diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor CME

4 szkółka niedzielna dla dzieci
11.30-16.00

za  
1

Mobilny punkt krwiodawstwa

Po zakończeniu nabożeństwa możesz oddać krew w punkcie 
znajdującym się za namiotem głównym. Jak się do tego przygoto-
wać, co mieć ze sobą i inne potrzebne informacje znajdziesz  
na www.te.cme.org.pl.

Rodzinna niedziela
12.00–12.45 obok  

1
koncert plenerowy Diecezjalnej Orkiestry Dętej 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego pod 
dyr. Adama Pasternego 

13.30–14.30
1

Koncert Młodych Talentów

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych, rodziców i dziad-
ków!

14.00–14.45
9

Śpiewaj z nami

Wspólny śpiew z zespołem „Grupa dla Pana”.

14.00–17.00 # #młodzi 12+ gry i zabawy 
(patrz: strona 9)

15.00–16.00 4 strefa dzieci 
(patrz: strona 9)

s. 28

SZKOŁA BIBLIJNA  

W DZIĘGIELOWIE 
 to poznawanie treści i przesłania  
 ksiąg Starego i Nowego Testamentu  
 oraz podstaw teologii. 

To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na 
nim budować swoje życie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. 
Jeśli myślisz o uczestnictwie, weź udział w rozmowie wstępnej 
14 i 28 września br. O szczegóły możesz zapytać w biurze CME  
oraz zapoznać się z nimi na www.szkola.cme.org.pl.

s. 35

by lepiej rozumiec,

nagramy i wydamy    STUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO CME ZAPRASZAJĄ
www.audio.cme.org.pl 
www.warto.cme.org.pl
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Niedziela, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

seminaria
15.00–16.00

8

#młodzi 16+

JESTem bezNADZIEJ(n)A/y! – o poczuciu własnej 
wartości

Czasami czujesz się obco? Myślisz, że jesteś dziwny(-na)? Nic 
sobą nie reprezentujesz? Każde niepowodzenie jest jak „koniec 
świata”? Myślisz, że nic nie umiesz? Masz wrażenie, że wszystko 
robisz źle? Obraz w lustrze sprawia, że nie chcesz w nie patrzeć? 
Znajome? Myślisz, że tylko Ty tak czujesz? Może Cię zaskoczę, 
ale nie jesteś sam(a). Przyjdź, zrób krok do przodu.

Prowadząca: Sandra Śliwka–Lipińska, pedagog resocjalizacyjny 
i specjalny, terapeutka, absolwentka Kursu Duszpasterskiego pod-
stawowego. Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie i dziećmi niedostosowanymi społecznie. W Kościele 
zaangażowana jest w pracę z dziećmi, młodzieżą i studentami. 
Lubi rękodzieło, podróże i fotografię.

7 
piętro 1

Modlący się Kościół

Modlitwa to obowiązek, mus, opcja, przywilej? A może wszystko 
po trochu? Czy w ogóle widzimy jeszcze potrzebę modlenia się? 
O modlitwie w trzech wymiarach: osobistym, rodzinnym  
i kościelnym.

Prowadzący: ewangeliści, absolwenci Szkoły Biblijnej CME, czyli 
Adam Cieślar i Jarosław Mazur oraz Henryk Mach, ksiądz 
ewangelicki, proboszcz parafii w Bielsku-Białej.

11

Cykl: Dalecy czy bliscy? Izrael i Kościół w Bożym planie

Zgromadzenie – Kehila – Kościół

Dlaczego się gromadzimy? Mojżesz zgromadził cały zbór synów 
izraelskich... (2 Mż 35,1). Tora z pogubionych uchodźców uczyniła 
Naród – Kehilę – Zgromadzenie. Ewangelia Jezusa w to Zgroma-
dzenie włącza pogubionych Żydów i pogan (narody). A dlaczego 
my chodzimy do kościoła?

Prowadzący: Kazimierz Barczuk

cm
e  

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  
Działamy od 23 lat na rzecz potrzeb duchowych i społecznych dzieci, mło-  
dzieży i dorosłych, a od 15 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Staramy się motywować i stwarzać możliwości do: odkrywania swojego po-
wołania, zaangażowania dla dobra innych, rozwijania zdolności, w które Bóg 
wyposaża człowieka, nabywania nowych umiejętności i kompetencji oraz do 
tworzenia dobrych relacji międzyludzkich.

Co roku docieramy do ponad 50 000 osób, pomaga nam łącznie ok. 800  
wolontariuszy i współpracujemy z ponad 200 partnerami: parafiami, instytu-
cjami oraz osobami prywatnymi. 

L U D Z I E  T O  B O Ż A  M E T O D A 
Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y

O organizatorach TE, czyli...

s. 3

s. 6
WARSZTATY  
MUZYCZNE 
WISŁA 2019

27-29.09 www.muzyczne.cme.org.p
l

s. 36
w trosce o innych Centrum Mediacji, Poradnictwa i Superwizji CME

szukaj na www.cme.org.pl



37Dzięgielów, 29 czerwca – 7 lipca 2019

Niedziela, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.00–16.00

7 
parter

Anty-aging, starość jako zadanie, które trzeba 
odrobić?

Czy starość jest zawsze smutna, czy może być piękna i do-
bra? Czy można się do niej przygotować? Co o tym mówi Biblia? 
Wszystko to marność, czy jest jakaś nadzieja?

Prowadząca: lek. med. Barbara Szczuka, internistka, ukończyła 
podyplomowy kurs z zakresu geriatrii, od lat zaangażowana  
w działania Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego  
i w obsługę punktu medycznego w trakcie TE w Dzięgielowie. 

2

Krótkie formy ewangelizacyjne

Ciekawe i proste pomysły na to, jak w atrakcyjny sposób przedsta-
wić dzieciom poselstwo ewangelii. Można je wykorzystać zarówno 
podczas rozmów ze swoim dzieckiem, jak i w czasie zajęć z grupą 
dzieci w różnym  wieku. 

Prowadząca: Lidia Króliczek, pracownik Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”. Z pasją organizuje 
szkolenia i konferencje oraz prowadzi wykłady i warsztaty, które 
przygotowują chrześcijan do służby wśród dzieci.

s. 37

s. 38

Asuan i Pobe Mengao
    BĄDŹ na bieżąco!
  www.odkrywanie-afryki.blogspot.com
  www. oblicza-afryki.blogspot.com

  
Możesz spełnić z nami  
dziecięce marzenia! 
 

List do Dzieciątka  
to nasza świąteczna akcja  
dla dzieci i rodzin z Górnego Śląska.
nasz mail: uno@cme.org.pl

wesprzyj nasz zespół CME 
FB: @zespolcme . www.zespol.cme.org.pl

dowolne miejsce
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Niedziela, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży  
i dorosłych

Boży pokój w wymiarze wiecznym

Mówca: Leszek Czyż 
(patrz: strona 6)

# spotkanie ewangelizacyjne #młodzi
(patrz: strona 6)

2
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 3–6 lat

Wszystkie stworzenia Boże, duże i małe 
(patrz: strona 7)

4
spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci 7–11 lat

Survival w Babilonie  
(patrz: strona 7)

od 19.00 1 pospolite ruszenie
czyli sprząta każdy, kto może. Zapraszamy!

s. 37

s. 38

Asuan i Pobe Mengao
    BĄDŹ na bieżąco!
  www.odkrywanie-afryki.blogspot.com
  www. oblicza-afryki.blogspot.com

  
Możesz spełnić z nami  
dziecięce marzenia! 
 

List do Dzieciątka  
to nasza świąteczna akcja  
dla dzieci i rodzin z Górnego Śląska.
nasz mail: uno@cme.org.pl

wesprzyj nasz zespół CME 
FB: @zespolcme . www.zespol.cme.org.pl

dowolne miejsce
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Notatki
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Notatki


