
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, 
światłem na mojej ścieżce. Psalm 119,105 | BE

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią 
i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu 
oraz z podstawowymi doktrynami biblijnymi. To 
miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Sło-
wo Boże i na nim budować swoje życie. Szkoła 
Biblijna to także tworzenie wspólnoty duchowej 
i modlitewnej, dzielenie się doświadczeniami, na-
wiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do 
zaangażowania się i służby w Kościele.

W ciągu roku szkolnego zjazdy odbywają się 
głównie w soboty w godz. 8.00–18.00, dwa razy 
w miesiącu. Nauka trwa dwa lata i obejmuje 370 
godzin lekcyjnych (po 45 minut).

Przedmioty w dwuletnim cyklu, to prawie 
wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu 
oraz Struktura Pięcioksięgu Mojżeszowego, Wstęp 
do Nowego Testamentu, Zarys historii Kościoła, 
Wiedza o wyznaniach.

innaniż wszystkie
Szkoła Biblijna 

zaprasza

D z i ę g i e l ó w  2 0 2 0 – 2 0 2 1



TERMINY
Rok 2020: 
4.10 – inauguracja roku, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 12.12
Rok 2021: 
9.01, 23.01, 20.02, 27.02, 20.03, 27.03, 10.04, 17.04,  
24.04, 8.05, 22.05, 5.06, 12.06 – zakończenie roku

WARUNKI PRZYJĘCIA
• Wstępna rozmowa kwalifikacyjna
• Ukończenie 16 r.ż. 
• Dostarczenie dokumentów:
 - wypełnionego podania o przyjęcie
    formularz z www.szkola.cme.org.pl
 - życiorysu
 - opinii proboszcza parafii
 - rekomendacji osoby polecającej
 - dwóch zdjęć legitymacyjnych

OPŁATA
Czesne wynosi 1200 zł za rok, płatne w trzech 
ratach po 400 zł. W cenę wliczone są: materiały 
szkoleniowe, obiady, kawa i herbata, ciasto, 
owoce. Istnieje możliwość ubiegania się  
o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego 
im. Ks. Adama Podżorskiego. 

ROZMOWY WSTĘPNE: 
26 września od godz. 8.00.  
Dokumenty należy dostarczyć do  
sekretariatu CME do 24 września br.

ROK SZKOLNY rozpoczyna się 4 października  
o godz. 14.00. Inauguracja w kościele Eben-Ezer  
w Dzięgielowie przy ul. ks. K. Kulisza 66,  
gdzie od godz. 14.30 do 18.30 odbędą się 
także pierwsze wykłady.

Kontakt: 
tel. 693 507 474 koordynator Szkoły 
e-mail: marek.cieslar@cme.org.pl

Centrum Kształcenia Wolontariuszy  
Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ul. Misyjna 8 . 43–445 Dzięgielów

tel. 33 852 97 81 . szkola@cme.org.pl 

www.szkola.cme.org.pl


