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ŚWIĘTO KOŚCIOŁA W ŚRODKU POLSKI
to kontynuacja Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie, 
który zapoczątkowano w 2006 roku. To spotkanie różnych 
pokoleń, grup, Kościołów, ale przede wszystkim osób. 
Wierzymy, że to, co stanowi istotę tego spotkania to Boże 
Słowo i ratujące, odnawiające przesłanie ewangelii. 

To wydarzenie może być inspiracją do budowania lub 
odnawiania swojej relacji z Bogiem, poznawania siebie 
samego lub siebie samej oraz do kształtowania nowych  
i twórczych relacji z innymi. Czego, z modlitwą i radością, 
życzymy każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce 
Święta!

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

Komitet organizacyjny



2 3

PROGRAM

16.07 | sobota 

9.00-10.00 
śniadanie dla mężczyzn z wykładem: 
Męskie ambicje i jak sobie z nimi radzić?  
pastor Grzegorz Skobel

Kilkunastoosobowa grupa mężczyzn w różnym wieku i od wielu 
lat spotyka się kilka razy w roku, by wspólnie spędzać ze sobą 
czas, modląc się i studjując Słowo Boże. Raz w roku zaprasza do 
Zelowa innych mężczyzn, by w szerszym gronie zjeść śniadanie, 
wysłuchać wykładu i porozmawiać o ważnych sprawach doty-
czących życia i duchowości. Zapraszamy, dołącz do nich! 

Udział w śniadaniu: 20 zł, płatne po śniadaniu.
Zgłoszenia e-mailowe: pawel.gumpert@cme.org.pl  
lub telefoniczne: 603 118 777.

22.07 | piątek

17.00-21.00 
zajęcia dla dzieci | grill | seminarium: 
Emocje i relacje w rodzinie

Jaką rolę w naszym życiu odgrywają emocje? Czy Bóg też je od-
czuwa? Jak przeżywali emocje nasi rodzice, jak przeżywamy je 
my, a jak nasze dzieci? Co one z nami robią, a co możemy my  
z nimi zrobić?
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Prowadzący: 
Mariola i Roman Fengerowie – małżeństwo z 39-letnim stażem, 
mają dwie dorosłe córki, dwóch zięciów i troje wnucząt. Od wie-
lu lat są zaangażowani w pracę z małżeństwami i parami narze-
czeńskimi. Zajmują się poradnictwem, prowadzą kursy przed-
małżeńskie, spotkania biblijne i tematyczne. Z pasją motywują 
innych do nawiązywania i pogłębiania relacji.

23.07 | sobota

11.00-13.00 
seminarium: 
Jak żyć po stracie i jak żyć z tymi, którzy kogoś stracili?

Wydaje się, że nic już nie będzie takie samo… Utrata bliskich oraz 
towarzyszenie innym, którzy mierzą się z żałobą, to doświadcze-
nie wielu osób. Jak zachowywać się w takich sytuacjach? Jak 
wspierać i nie szkodzić? Nie ma żadnej recepty lub instrukcji 
postępowania w takich sytuacjach, ponieważ każdy na swój spo-
sób przeżywa utratę bliskich. To proces uwarunkowany wieloma 
czynnikami, np. wychowaniem, można jednak wskazać na pewne 
kwestie związane z odchodzeniem, pożegnaniem, żałobą, a tak-
że ze wspierającym towarzyszeniem komuś, kto tego doświadcza.

Prowadząca: 
Joanna Kluczyńska – doktor nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki, od prawie 25 lat wykładowca w ChAT. Prywatnie 
żona Andrzeja, mama Piotra, Wojtka i Krzysia, związana z parafią 
luterańską w Żyrardowie.

13.00-14.00 
obiad
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14.00-15.00 
seminarium: 
Czy kościół (jaki?) ma sens?

Nie wymaga wnikliwej obserwacji stwierdzenie, że – w wyni-
ku wielu czynników – mamy do czynienia z głębokim kryzysem 
tradycyjnej wizji i tradycyjnych form funkcjonowania Kościołów.  
Z czego te zmiany wynikają? Czego one dotyczą? Czy będą trwa-
łe i odmienią na zawsze nasze życie w społecznościach chrześci-
jańskich?

Prowadzący: 
ks. Tomasz Pieczko – pastor Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego w RP.

15.30-16.30 
seminarium: 
O czym i dlaczego nie rozmawiamy w kościele?

Istnieją tematy bądź problemy, których, z różnych powodów, nie 
poruszamy w naszych społecznościach chrześcijańskich. Dla-
czego? Czy coś nas blokuje? Czy z jakichś powodów nie chce-
my, nie potrafimy, a może boimy się rozmawiać o pewnych kwe-
stiach?

Prowadzący: 
Maciej Rogatko – matematyk i filozof, członek Kościoła Ewange-
licko-Prezbiteriańskiego w RP.

17.00-19.00 
koncert 
Zespół NSA
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24.07 | niedziela

11.00-12.30 
nabożeństwo
kazanie ks. Semko Koroza z Łodzi

12.30-13.30 
obiad i kawa

13.30-15.00 
seminarium: 
O co chodzi w chrześcijaństwie?

Kochający Bóg, kochający człowiek, zbawienie w Chrystusie, 
naśladowanie Chrystusa, moralna postawa, przywiązanie do 
formy, tradycja… Myśląc o chrześcijaństwie mamy wiele sko-
jarzeń, może nawet mamy swoje własne definicje, mniej lub 
bardziej krytyczne. O co więc chodzi w chrześcijaństwie?

Prowadząca: 
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – rzecznik prasowa Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, absolwentka Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, była członki-
ni Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego  
i Światowej Rady Kościołów oraz koordynatorka regionalna 
Biura ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Fede-
racji Luterańskiej.

15.00-17.00 
koncert 
Zespół Exodus 15
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RODO
W związku z ochroną danych osobowych informujemy, że  
w trakcie Święta Kościoła w środku Polski w Zelowie 22–24 lip-
ca 2022 roku, wykonywane są zdjęcia uczestników wszystkich 
spotkań: zajęć dla dzieci, nabożeństwa, seminariów, koncertów. 
Uczestniczenie w programie oznacza wyrażenie zgody na upu-
blicznienie swojego wizerunku. 

Zdjęcia z każego dnia tego wydarzenia na: 
www.zelandia.pl.

W trakcie trwania imprezy będzie czynne stoisko z literaturą  
i rękodziełem. Serdecznie zapraszamy!

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 dopiskiem: „ofiara na cele kultu 
religijnego Święto Kościoła w środku Polski” lub przekazać na 
miejscu w Zelowie w trakcie Święta. 
Będziemy wdzięczni za każdy dar!

Organizatorzy:
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 
www.cme.org.pl
Paarfia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie 
www.zelandia.pl
Kościół Ewangelicko-Reformowany
www.reformowani.pl
Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
www.diec.warszawska.luteranie.pl



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

PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE
www.przedszkole.zelandia.pl

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 

ZELOWSKIE DZWONKI  
Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
www.zelowskiedzwonki.pl
Możliwość nabycia płyt zespołu  
na miejscu lub wysyłkowo. 

polecamy


