
ZELÓW 2021

ODPUŚĆ
ŚWIĘTO KOŚCIOŁA
W ŚRODKU POLSKI  
23-25 LIPCA

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

Zapraszamy



SOBOTA, 17 LIPCA 
ŚNIADANIE dla mężczyzn z gościem Alek-
sandrem Machą, pod hasłem: „Kasa – co, 
gdy jej nie ma, a co, gdy jest jej… trochę? 
Udział: 20 zł, po śniadaniu. Zgłoszenia:  
pawel.gumpert@cme.org.pl lub 603 118 777.

PIĄTEK, 23 LIPCA, 17.00
Grill rodzinny z tematem dla małżeństw „O 
rozmowie – rodzina w sytuacji covidowej” 
oraz gry, zabawy i integrujące pogaduchy.  
Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie 

SOBOTA, 24 LIPCA, 11.00–13.00
SEMINARIUM Nowi w Kościele 
Spotkanie „nowych” i z „nowymi” w Kościele 
dla osób, których staż bycia w nim nie prze-
kracza 5 lat. Jakie są wasze oczekiwania i chęci 
do zaangażowania się? Jak widzicie Kościół  
i jak Kościół was postrzega? 
Prowadzący: ks. Tomasz Pieczko

13.00 Obiad  

14.00–15.00 
SEMINARIUM Genogram 
Jak praca z genogramem pozwala przepra-
cować własne dziedzictwo rodzinne i prze-
kazywać dobre wzorce kolejnemu pokoleniu?
Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie 

15.30–16.30  
SEMINARIUM Czy można sobie wybaczyć 
i jak to zrobić?
O duchowym uzdrowieniu i prowadzeniu 
satysfakcjonującego życia w relacjach z in-
nymi, sobą i z Bogiem. 
Prowadząca: siostra Małgorzata Słomka 

17.00–19.00  
KONCERT Jarmuła Band 
Zespół powstała w 2002 roku, aby grać  
i śpiewać dla Żydów na Ukrainie. Dziś gru-
pa koncertuje w Polsce i zagranicą.

ZWIASTOWANIE: Odpuść
Jak sobie radzić ze złem, które dzieje się  
w świecie? Czy dar Bożej łaski może być 
skuteczną pomocą?
Mówca: prezbiter Mateusz Wichary
 
19.00 Kawiarenka

NIEDZIELA, 25 LIPCA, 11.00
NABOŻEŃSTWO według liturgii Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego z kazaniem 
bp. Jana Cieślara

12.30 Obiad 

13.30 
ROZMOWY Konfliktowe stoliki
O konfliktach i sposobach ich rozwią-
zywania przy trzech stolikach tematycz-
nych: w małżeństwie, w pracy i w Kościele.  
Prowadzący: Mariola i Roman Fengerowie, 
Andrzej Jersak, ks. Tomasz Pieczko

15.00 
KONCERT Gabi Gąsior
Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej AM w Katowicach, nauczycielka 
śpiewu i instruktorka wokalna. Organizuje 
i prowadzi warsztaty muzyki gospel oraz  
pisze teksty i aranżacje wokalne.

ZWIASTOWANIE: Odpuść 
Czy jest ktoś, kto może zdjąć z nas ciężar 
związany z niepowodzeniami i odrzuceniem?
Mówca: prezbiter Mateusz Wichary 

Program i organizacja tego wydarzenia 

utrzymuje się z ofiar. Można je wpłacać 

na konto 40 8965 1018 2002 0070 0144 

0001 Bank Spółdzielczy o/Zelów z dopi-

skiem: „ofiara na cele kultu religijnego 

Święto Kościoła w środku Polski” 

 lub wrzucić do puszki w kościele.  

Będziemy wdzięczni za każdy dar!


