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program

Jakie są widoki na pokój? Tu, w środku Polski, w środku Europy? 
Takie, jak sobie je wyobrazimy i wypracujemy. To od nas zależy pokój w naszych ro-
dzinach, domach, Kościołach. Powinniśmy szukać pokoju i dążyć do niego (Psalm 
34,15 BE), wytrwale budować dobre relacje, dając z siebie coś dobrego, najlepszego. 
Życzymy każdemu uczestnikowi TE wartościowych, pięknych chwil, 
pokoju w sercu, pokoju z ludźmi i z Bogiem. 
Komitet organizacyjny

SOBOTA, 20 LIPCA
9.00 Śniadanie dla mężczyzn
Grupa ponad dwudziestu mężczyzn w różnym wieku od wielu lat spotyka się kilka 
razy w roku, by spędzić wspólnie trzy godziny, przygotowując i jedząc dobre śnia-
danie, rozmawiając o istotnych męskich sprawach oraz poświęcając czas na wspól-
ną modlitwę i studium Biblii. 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, 21 LIPCA
Święto Kościoła w środku Polski

11.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską 
 Kaznodzieja: ks. sup. Andrzej Malicki 
 zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

13.00  Obiad możliwość zakupienia obiadu na miejscu

14.00  Seminarium: Wojna i pokój
Na ziemi trwa wielka wojna. Bierze w niej udział ponad 70 krajów. Jej skutki do-
tykają 245. milionów ludzi. A jednak mało kto nazywa ją wojną światową. Choć 
ogarnia swym zasięgiem cały świat pozostaje wojną, o której wie niewielu. Naj-
dziwniejsze jest to, że ofiary tej wojny posiadają w swoich sercach prawdziwy po-
kój, pokój jaki obiecał Jezus zapowiadając ten konflikt: Pokój zostawiam wam, mój
pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 
i niech się nie lęka (J 14,27). Wojna „świata” z chrześcijaństwem trwa i nie skończy 
się aż do powrotu Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do poznania historii ludzi, którzy 
doświadczyli jej okrucieństwa, lecz wbrew wszystkiemu posiadają pokój i trwają 
w chrześcijańskiej wierze.
 Prowadzący: Maciej Maliszak, pracownik Open Doors Polska
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15.30 Koncert z newsem EXODUS 15   
Zespół muzyczny założony w 2005 roku. W 2008 roku wydał pierwszą płytę live, 

„Koncert Nadziei”. W marcu 2010 nagrał swoją pierwszą w pełni autorską płytę „O 
Tobie”. Między rokiem 2007 a 2010 czterokrotnie koncertował w USA, gdzie za-
grał dla ok. 80 000 publiczności. W 2013 roku wydał koncertową płytę „Bo Jesteś”. 
Rok później występował podczas Festiwalu Nadziei na stadionie Legii w Warszawie 
grając dla ok. 15 000 osób. W dziesiątym roku swojego istnienia muzykom udało 
się nagrać płytę dla dzieci i rodzin „Czemu nie?!” oraz zarejestrować materiał do 
koncertowej płyty „Bo Jesteś WIĘKSZY”, której premiera miała miejsce w marcu 
2016 roku.  

 News 1: Dlaczego swobodny spadek przeraża? 
 Nad czym faktycznie panuję, a co jest tylko iluzją? Do czego jest nam 
 potrzebna kontrola? W co tak naprawdę wierzę?

 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko, duchowny luterański, terapeuta, 
 duszpasterz, zafascynowany „Programem 12 kroków”. 
 Lubi podróże, ludzi i muzykę. 

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY, 22–27 LIPCA

9.30–13.00 Półkolonie dla dzieci
Twórcze zajęcia rozwijające wyobraźnię. Nabywanie praktycznych umiejętności 
poprzez gry i zabawy. Dużo sportu i śpiewu. To, w wielkim skrócie, program, esen-
cja naszych spotkań. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat, niezależnie od 
wyznania. 

Odpowiedzialny: ks. Tomasz Pieczko, proboszcz zelowskiej parafii reformowanej, 
z liczną grupą wolontariuszy.

14.00 Obiad

17.00  Seminaria    

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA 
Komunikacja, jeden z filarów relacji
Co ją blokuje, a co ułatwia? Co mówimy i myślimy, a co dociera do słuchacza?
(seminarium z elementami warsztatów)
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WTOREK, 23 LIPCA
Świat emocji
Czy są dobre i złe emocje? Jak sobie z nimi radzić?

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko, teolog, duszpasterz, żona, mama, niepoprawna 
idealistka. Lubi przyrodę i śmiech.

ŚRODA, 24 LIPCA
Co to jest duchowość? 
Czym różni się od pobożności albo medytacji? Dlaczego nie jest tylko filozofią albo
stylem życia? Jak kształtowała się przez wieki rozwoju chrześcijaństwa, co było dla 
niej charakterystyczne, a przy tym… chrześcijańskie właśnie? Zapraszamy na wy-
cieczkę przez czas i przestrzeń, od pierwszego wieku naszej ery do współczesności 
i od Bliskiego Wschodu, przez pustynię egipską, do katedr Wschodu i Zachodu.

CZWARTEK, 25 LIPCA
„Duchowość” i „ewangelicka” 
Te dwa pojęcia rzadko pojawiają się w jednym zdaniu, a szkoda. Spróbujmy to więc 
nadrobić i zastanowić się, co było i jest charakterystyczne dla naszego ewangelic-
kiego życia duchowego. Jakie możliwości mamy, z czego korzystamy, a z czego nie 
(chociaż może byłoby warto), jakim językiem mówimy o naszej relacji z Bogiem 
i przez jaki język ją kształtujemy? A skoro jednym z filarów tego życia duchowego
jest wspólnota, spotkajmy się i porozmawiajmy.

Prowadzący: Michał Koktysz, duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego, teo-
log ewangelicki, doktorant na ChAT, wikariusz parafii reformowanej w Łodzi. Jest 
w szczęśliwej sytuacji, bo z czterech rzeczy, które lubi najbardziej: starych języków, 
tekstów, muzyki i kotów (niekoniecznie starych), dwiema pierwszymi może zajmować 
się zawodowo i naukowo, a pozostałymi hobbystycznie. 

PIĄTEK, 26 LIPCA
Obyczaje krajów biblijnych
Krótka pogadanka na temat życia codziennego w krajach biblijnych.  
Jakie były warunki życia i mieszkania nomadów i ludów osiadłych w ich namiotach 
i domach? Jak przygotowywano posiłki? Przewidziana jest degustacja prostych po-
traw z krajów biblijnych.
  
Prowadzący: ks. Wojciech Rudkowski,  proboszcz parafii luterańskiej w Radomiu, 
duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-

-augsburskiego.
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SOBOTA, 27 LIPCA
Dzieci Afryki 
Seminarium poświęcone sytuacji dzieci w Afryce zachodniej na przykładzie życia 
podopiecznych żłobka w Nazoume, w Beninie. Żłobek prowadzi stowarzyszenie za-
łożone przez mieszkańców tego regionu. Będziemy mieli okazję poznać realia życia 
ludzi w Afryce zachodniej, usłyszymy też modlitwę w jednym z około 46 języków 
funkcjonujących w Beninie. Dowiemy się jak można pomóc maluchom ze żłobka.

Prowadząca: Katarzyna Okulska-Codjovi, organizatorka koncertów i kiermaszów do-
broczynnych na rzecz dzieci z Madagaskaru i Beninu. Członkini kolegium kościelnego 
warszawskiej parafii reformowanej. Gorąca zwolenniczka pedagogiki korczakowskiej,
uparcie wcielająca ją w życie. Wolny czas spędza w pracowni ceramicznej. 

19.00  Koncerty z newsem 

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA
Zelowskie dzwonki
Zespól muzyczny grający na amerykańskich dzwonkach ręcznych. Działa przy Pa-
rafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie od 1999 r. Dysponuje pięcioma okta-
wami dzwonków ręcznych i 3 oktawami dzwonków ręcznych rurowych. Młodzi 
muzycy ćwiczą w dwóch grupach: starszej (koncertującej) i młodszej. Zespół zagrał 
już ponad 300 koncertów w Polsce, a także w Czechach, Niemczech, Holandii i na 
Węgrzech. W 2015 r. został uhonorowany nagrodą European Union of Arts za dzia-
łalność artystyczną i kulturalną. Wydał płyty: „Bogu na chwałę” (2013), „Zelowskie 
Dzwonki Świątecznie” (2014) i „10 000 powodów. Duszo ma, Pana Chwal” (2017).
 
 News 2: Moja czy Jego wola? 
 Czy mam wolną wolę? Jak odkryć prawdę o sobie samym?
 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

WTOREK, 23 LIPCA
Paulina i Szymon Stateczni
Muzykujące małżeństwo, pianistka i skrzypek. Nagrali wspólnie dwie płyty: „Psal-
my” i „Psalmy 2”. Kreują niepowtarzalną atmosferę, zapraszając w świat biblijnej 
poezji. Śpiewają psalmy w języku hebrajskim, tworząc własne aranżacje nawiązują-
ce do współczesnych melodii żydów mesjańskich. 

 News 3: Moja i Twoja niedoskonałość
 Znam swoje grzechy i słabości. Czy możliwa jest jakaś pomoc? 
 Jeśli tak, to gdzie mogę ją znaleźć?
 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko
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ŚRODA, 24 LIPCA 
Robert Kasprowicz
Muzyk, poeta, wykonawca autorskich utworów z gatunku muzyki CCM. Na 
przestrzeni lat dzieli się swoją muzyką i przesłaniem Dobrej Nowiny w wielu 
miejscach w kraju i za granicą. Koncertuje solo i z zespołem. Gra na scenach 
ogólnopolskich festiwali i w małych salach mieszczących zaledwie kilka osób. 
Do tej pory nagrał cztery autorskie płyty: „Jesteś mą nadzieją” (2007), „Moc mi-
łosierdzia” (2010), „Dokąd iść” (2015) oraz najnowszą „Twierdza” (2017). 
 
 News 4: Wady, pokora, prośba
 Czy procedura naprawcza jest możliwa? 
 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

CZWARTEK, 25 LIPCA 
Estera Pańczak
W roku 2014 zrealizowała projekt muzyczny „Dla Przyjaciół”. Album pod tym 
tytułem zawiera jej autorskie utwory, m.in. Zbuntowane serce, Święty, Twoja 
Miłość, Lustro, Dla Adama, Mama, Zwykły niezwykły dom, Moja modlitwa. 
Podczas koncertu tworzy domową, przyjazną atmosferę, tak by każdy mógł czuć 
się jak u siebie, jakby siedział w gronie bliskich sobie osób, przy dobrej muzyce, 
z dobrym przesłaniem.
  
 News 5: Zmiana ogniskowej
 Dostrzec tych, których skrzywdziliśmy, naprawić to, 
 co zepsuliśmy, być szczerym z samym sobą.
 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

PIĄTEK, 26 LIPCA 
Good News Singers 
Chór muzyki gospel, który istnieje od 2004 roku. Występował w różnych miej-
scach: kościołach, domach kultury, teatrach, a nawet w kinie i więzieniu. Jego 
członkowie są w różnym wieku, wykonują różne zawody, są członkami różnych 
Kościołów. Łączy ich chęć głoszenia Dobrej Nowiny.

 News 6: Bóg i ja 
 Jak mogę rozwijać więź z Bogiem i do czego to prowadzi?
 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko
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SOBOTA, 27 LIPCA  
Ewa Pławska z zespołem     
Zespół tworzy grupa profesjonalnych muzyków, a jednocześnie przyjaciół z róż-
nych miast. Lider, Paweł Chęciński (muzyk uwielbienia) jest z Piotrkowa, Ewa 
(śpiew, skrzypce) ze Zduńskiej Woli, Jacek Pietrzak (piano, trąbka) i jego brat 
Maciek (bas, klarnet) z Łodzi, perkusista jest z Koła, a muzykujące córki Ewy 
(śpiew, skrzypce) mieszkają w Warszawie. Zaczynali, w nieco innym składzie, ok. 
20 lat temu, od grania na ewangelizacjach ulicznych, obecnie występują na mar-
szach dla Jezusa i koncertach m.in. w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, 
Wrocławiu, a także na licznych konferencjach i wieczorach chwały.   
  
 News 7: Do czego jestem powołany?
 Czy chrześcijaństwo to moja prywatna sprawa? 
 Budzik, drogowskaz czy buty?

 Mówca: ks. Bogdan Wawrzeczko

RODO
W związku z ochroną danych osobowych informujemy, że w trakcie Ty-
godnia Ewangelizacyjnego w Zelowie 21–27 lipca 2019 r. wykonywane są 
zdjęcia uczestników wszystkich spotkań: zajęć dla dzieci, nabożeństw, se-
minariów, koncertów z newsem. Uczestniczenie w programie TE ozna-
cza wyrażenie zgody na upublicznienie swojego wizerunku. 

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

www.zelandia.pl
Program i organizacja Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie utrzymuje się z ofiar.  
Można je wpłacać na konto 40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 Bank Spół-
dzielczy o/Zelów z dopiskiem: „ofiara na cele kultu religijnego TE” lub wrzucić do 
puszki w kościele. Będziemy wdzięczni za każdy dar!

Zdjęcia z TE oraz więcej informacji 



KONTAKT: 
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
ul. Sienkiewicza 14a / 97-425 Zelów 
tel. 44 634 10 53, 634 20 60 
kancelaria@zelandia.pl

PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE
www.przedszkole.zelandia.pl

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

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 


