
68. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
DZIĘGIELÓW 2017 TE

9 LIPCA . NIEDZIELA

Co w programie dzisiaj?

Pieśni na spotkanie ewangelizacyjne

 www.cme.org.pl | cme@cme.org.pl 
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dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; 
usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste

Drogi Uczestniku TE! Zdjęcia i relacje z Tygodnia oraz aktualności CME znajdziesz na naszym profilu FB CentrumMisji.
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DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA I ZAPRASZA

kartki, zakładki  
i plakaty  

z cytatami biblijnymi 
 w promocyjnych 

cenach

 nowość
„Czytanie Reformatora. 

Marcin Luter i jego pisma 
(Tom 2) Jerzego Sojki, naszego 
tegorocznego seminarzysty.

Spotkanie z nim zaraz po 
spotkaniu ewangelizacyjnym 

ok. 19.00 w księgarni TE.

DZIĘKUJEMY za każdą złożoną 
ofiarę na pokrycie kosztów organi-
zacji i programu Tygodnia Ewangeli-
zacyjnego w Dzięgielowie!

CD Z WYKŁADÓW I EWANGELIZACJI
TE 2017

Zamów  
jeszcze  
dzisiaj 
na stoisku 
księgarni TE:
CD i MP3.

Pamiętaj!
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DZIĘKUJEMY za udział w Tygodniu i życzymy Ci Bożego bło-
gosławieństwa na każde „nowe”, które zostało Ci podarowane 
i które będziesz odkrywać w swoim życiu. Mamy nadzieję, że 
zabierasz z tego miejsca „coś” dla siebie i wyruszasz w drogę  
z „nowym sercem”. Z Bogiem!

Z GÓR WYSOKO 
Z gór wysoko zaczyna się, 
Płynie jak obłoki, ożywiając step.
Tam, w dolinach słychać rzeki szum,
Rzeki wody żywej docierają tu!

Ze źródła wód żywych niech popłynie radość
i w tańcu nasz duch niech weseli się.
Otwórzmy swe serca, by móc je napełnić,
bo żywy Bóg dzisiaj z nami jest! 

Woda życia dotyka cię, zmienia twoje serce, pokrzepiając je.
Chodź, nie zwlekaj, zostaw rzeki brzeg,
odtąd w pełni Ducha z Bogiem będziesz szedł! 

Bożą ścieżką wciąż będę szedł,
tak, by się znaleźć w obecności Twej.
Z aniołami wśród obłoków gwiazd, 
będę śmiał się w tańcu, to radości czas! 

BŁOGOSŁAWIENI
Błogosławieni / x8

1. Ubodzy w duchu - Błogosławieni.
Znoszący cierpienie – Błogosławieni.
Co nie chcą złego - Błogosławieni.
2. Łaknący prawości - Błogosławieni.
Pełni miłości - Błogosławieni.
Czystego serca - Błogosławieni.
3. Pokój czyniący - Błogosławieni.
Prześladowani - Błogosławieni.
Gdy złorzeczą im - Błogosławieni.

Albowiem ich królestwo jest,
pocieszeni będą wnet,
ziemię odziedziczą, bo
miłosierdzie swe im dał.

Albowiem ich królestwo jest,
nasyceni będą wnet,
Bożą twarz zobaczą tam
i synami nazwie ich.

/Radość dał mi Pan./ x2
/Pokój dał mi Pan./ x2
Radość!

!

Możesz po powrocie do domu 
napisać do duszpasterza  
on-line na adres:  
pomoc@duszpasterz.pl.

&



Co jutro, pojutrze, za miesiąc...?

zapraszamyCME | Ludzie to Boża metoda | Dla poprawy jakości życia

JESTEM TWÓJ
Wiem, że oddałeś za mnie życie swoje.  
Dziś przyjmij moje, Jezu, jestem Twój.

Nie chcę uciekać, nie chcę żyć bez celu.  
Ty mną pokieruj, Jezu, jestem Twój.

Łaska Twa dotyka mnie,  
przeszłość zamykam, nowy rodzę się.

Jestem Twój na zawsze już.  
Niebo od dziś otwarte dla mnie jest.

Wiem, że na siebie wziąłeś moje grzechy.  
Dziś niech wypełni mnie Twój Święty Duch.

Jak to wyrazić, jak mam Ci dziękować  
za życie nowe, Jezu, jestem Twój.

Łaska Twa dotyka mnie,  
przeszłość zamykam, nowy rodzę się.

Jestem Twój na zawsze już.  
Niebo od dziś otwarte dla mnie jest.



DZIĘKI ŁASCE
Słowa: Kamila i Marcin Pałasz, muzyka: Kamila Pałasz

Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi.
Niosłeś na ramionach ciężar moich win.
Nic nie mogę dodać do ofiary Twej.

To nie moja moc, nie moje starania,
to nie moja mądrość, to łaska Twa.
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły,
dzięki łasce Twej żyję, dzięki niej.

Blisko Twego serca moje serce jest.
Dusza moja wielbi, pragnie oddać cześć.
Nic mnie nie odłączy od miłości Twej.

ŚWIĘTY ŻAR
Święty żar niech w sercach płonie,
miłość Boża żyje w nas.
Uczyń nas wiernymi Tobie,
Panie nasz, daj moc świętymi być!

Całym sercem chcemy służyć Ci,
daj nam moc świętymi być!
Całym sercem chcemy służyć Ci,
daj nam moc świętymi być!

Święty żar niech w sercach płonie,
chwały pieśń niech w duszy brzmi.
Oczyść nas, niebiański Ogniu,
Panie nasz, daj moc świętymi być!
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SZKOŁA BIBLIJNA
rozmowy wstępne 16 i 30 września w Dzięgielowie

KURS DUSZPASTERSKI  
podstawowy i dla zaawansowanych jesienią  
w: Dzięgielowie, Poznaniu i Warszawie

AKCJA CHARYTATYWNA „Prezent pod choinkę”
od września rusza w całej Polsce

NOC Z LUTREM
31 października w Cieszynie

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE
od listopada w Gliwicach i w Dzięgielowie

RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
26 grudnia w cieszyńskim teatrze

FUNDUSZ POMOCOWY „RODZINA-RODZINIE”
przez cały rok

FUNDUSZ POMOCOWY „DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ”
przez cały rok

ZACHĘCAMY I PROSIMY:
> Módl się o te działania, akcje, imprezy i projekty.
> Zostań ich wolontariuszem.
> Wspieraj je finansowo.

Szczegółowe informacje znajdziesz
na stronie internetowej www.cme.org.pl.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
do biura CME w godz. 8.00-16.00 w Dzięgielowie.
Czekamy także na Twój telefon pod numerem  
33 852 97 81 i e-mail: cme@cme.org.pl.

Jeżeli chcesz przekazać nam swoją opinię i uwagi 
związane z tegorocznym Tygodniem Ewangelizacyj-
nym, prosimy, napisz na adres: pomoc@cme.org.pl  
lub CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.

W
YPOŻYCZ! Nagrania z TE Dzięgielów

 od 1985 roku 
dostępne są w

 Bibliotece dla każdego w
 Skoczow

ie. 
W

ięcej na w
w

w
.biblioteka.skoczow

.pl. Zapraszam
y!


