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Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia
Objawienie Jana 21,6b

13Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i czekaj jak Anna i Symeon

Ewangelistka: Elke Werner

Wszystkie spotkania transmitowane są on-line na stronie 
www.cme.org.pl i te.cme.org.pl.

# spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+
(patrz strona 7)

2 i 4 spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
(patrz strona 8)

20.30

1

koncert zespołu Pathlife

Zespół powstał w 2014 roku, a już w roku 2016 został lau-
reatem 1. nagrody w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chrześcijańskiej Glory we Wrocławiu. Wykonuje własne 
utwory. Dużo koncertuje, ciesząc się uznaniem i aprobatą 
publiczności. Supportował m.in. takie zespoły jak: TGD, 
Natalia Niemen oraz Exodus 15.

Niedziela, 1 lipca
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DZISIAJ KSIĘGARNIA TE

POLECA PREMIERĘ

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z LIDIĄ CZYŻ zaraz po spotkaniu 

ewangelizacyjnym ok. 19.00 w księgarni TE
Z A P R A S Z A M Y

30 zł
„Słodkie cytryny” 

Lidii Czyż

Każdego dnia specjalne promocje 
dla gości i uczestników TE

pr  gniesz?a

??

Pieśni na spotkanie ewangelizacyjne

OD JUTRA 
rusza cykl wykładów poświęconych mniej 
znanym księgom Biblii, który poprowadzą 

wykładowcy Szkoły Biblijnej CME, 
obchodzącej swoje dwudziestolecie.

Rozpocznie ks. Tim Hinrichs wykładem 
ODDZIELENI OD BOGA CZY DLA BOGA? 

Przed nim wspólny śpiew z zespołem 
Warsaw Worship Team, 
a po – grupy dyskusyjne.

TRANSMISJA ON-LINE 
ok. 11.00 na www.te.cme.org.pl.

O godzinie 10.30 w namiocie nr 4 
rusza cykl DLA DZIECI 5-12 lat, który 
potrwa aż do soboty. Każdy poranek 

otworzy spektakl Teatru dla Dzieci 
i Młodzieży EDEN.

Rozpoczyna się też cykl spotkań 
„Czytamy, jak mamy.” Jutro o 15.15 

w namiocie obok Księgarni TE 
DZIECIOM czytać będzie 

bp Adrian Korczago.

O 17.00 dzieci w wieku 3-6 lat spotykają się w sali gimnastycznej SP (Restauracja TE, nr 2), a dzieci w wieku 7-11 lat w namiocie nr 4.  

Jutro, jak co dzień, od 13.00-17.00 

w namiocie #młodzi czynna będzie 

strefa #gier, strefa #kreatywna, strefa 

#ruchu. Zapraszamy, #będziesiędziało!  

ZNASZ MNIE, PANIE 

Panie, Ty wszystko o mnie wiesz, 
Przenikasz me zamysły, 
Me drogi są Ci znane, 
Przede mną idziesz na nich. 
Otaczasz mnie ze wszystkich stron, 
Kładziesz na mnie rękę swą, 
Wiedza Twa zadziwia mnie, 
Wciąż nie mogę pojąć jej. 

Znasz mnie, Panie, 
Wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. 
Nie ma słowa, 
Ty, Panie, znasz już całe zdanie. 

Ty utworzyłeś wnętrze me 
I duszę moją znasz,
Utkałeś moje ciało, 
Cudowne są Twe dzieła. 
Zaplanowałeś życie me, 
Nie jestem tu przypadkiem, 
Policzyłeś moje dni, 
Zanim pozwoliłeś żyć. 

Znasz mnie, Panie, 
wiesz kiedy siedzę i kiedy wstaję. 
Nie ma słowa, 
Ty, Panie, znasz już całe zdanie. 

Bridge: 
Nawet jeśli uciec chcę, 
Twoja ręka trzyma mnie, 
Ciemność też nie skryje mnie, 
Bo dla Ciebie noc jak dzień. 
Badaj Boże, doświadcz też, 
Poznaj myśli, serce me. 
Nie chcę już unikać Cię, 
Być przy Tobie chcę. 

ZOSTAŃ PATRONEM ZESPOŁU CME
Wejdź na: www.patronite.pl/zespolcme
i dowiedz się więcej.



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 2 lipca?
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CME | Ludzie to Boża metoda | Dla poprawy jakości życia

SKAŁA 

Kto, jak nie Ty, uspokoi duszę moją, 
kto, jak nie Ty, da mi siłę, by lepszą być, 
no z kim będę tak ramię w ramię iść do 
przodu, a kto, jak nie Ty, czułym sercem 
mnie otuli dziś? 

Wiem, że jesteś Tym, 
Tym, czego chcę, Skałą dla moich stóp 
i nigdy już nie będę żyć według swoich 
dróg, bo jesteś Tym, Tym, czego chcę, 
Skałą dla moich stóp. I nigdy już nie 
będę żyć według swoich dróg.

Wiem, że Ty znasz mnie lepiej,  
niż ja sama,

wiem, że Ty dasz mi siłę, by lepiej żyć,
wiem, że dziś Ty ugasisz me pragnienie 
i do końca mych dni będę z tego  
kielicha pić. 

Wiem, że jesteś Tym, 
Tym, czego chcę, Skałą dla moich stóp 
i nigdy już nie będę żyć według swoich 
dróg, bo jesteś Tym, Tym, czego chcę, 
Skałą dla moich stóp. I nigdy już nie 
będę żyć według swoich dróg.

(uuu, Jesteś) – skałą dla moich stóp! 
(uuu, Jesteś) – skałą dla moich stóp! 

OBJAWIENIE JEZUSA TEMU CHWAŁA 

Temu, który trzyma w ręku siedem gwiazd,
Z Jego ust wychodzi ostry miecz,
Temu, który lśni jak w pełni słońca blask, 
Był umarły a zwycięzcą jest.

Temu, który płomień ognia w oczach ma, 
Jego głos jak szum potężnych wód,
Temu, który trzyma klucz do śmierci drzwi, 
Gdy je zamknie, nie otworzy nikt. 

Temu chwała, chwała, 
który był i jest, i przyjdzie znów, 
Jezusowi chwała,
swoją krwią On nabył Ojcu lud.

W CHRYSTUSIE MYM 

W Chrystusie mym nadzieję mam, 
On światłem, pieśnią, mocą mą, 
On skałą, fundamentem, gdy 
Szaleje burza albo sztorm. 
Miłości szczyt, pokoju dar 
Ucisza lęk i walki zgiełk, 
Pocieszycielem, wszystkim On,
Chrystusa miłość to mój dom. 

W Chrystusie tym, co ciało wziął, 
W bezradnym dziecku wielki Bóg!

Miłości i świętości dar 
Odrzucił jego własny lud.
I gdy na krzyżu przelał krew, 
To załagodził Boży gniew, 
On każdy grzech na siebie wziął, 
W śmierci Chrystusa życie mam. 

Tam w ciemnym grobie leżał On,
Światło wszechświata okrył mrok, 
Lecz trzeci dzień to cudu czas,
Powstaje z grobu Chrystus Pan!
I gdy w zwycięstwie stoi On,
Grzech traci swoją straszną moc, 

Bo On jest mój, a Jego ja,
Chrystus mnie zdobył swoją krwią.

Bez winy żyć, bez lęku iść,
To moc Chrystusa we mnie lśni,
Od pierwszej łzy po wieczny sen,
W Jezusa ręce życie me.
Ni piekła moc, ni ludzka złość 
Nie wyrwie z Jego ręki mnie,
Aż wróci znów lub wezwie mnie, 
W mocy Chrystusa będę trwać. 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI
14-17.08.2018 r. przygotowuje pracowników, na-
uczycieli i wolontariuszy do prowadzenia pro-
gramów na szkółkach niedzielnych, spotkaniach 
ewangelizacyjnych, półkoloniach i obozach chrze-
ścijańskich. Adresowane jest do osób, które ukoń-
czyły 15 lat i chcą w przyjazny i komunikatywny 
sposób przybliżać prawdy biblijne najmłodszym. 
Więcej na: www.cme.org.pl.

 Cały program TE w PDF do pobrania z www.te.cme.org.pl.

!
JUTRO I WE WTOREK NIE BĘDZIE WIECZORNYCH KONCERTÓW. Stali uczestnicy i wolontariusze TE wezmą udział w spotkaniach  poświęconych integracji, refleksjinad Bożym Słowem i modlitwie.

Sola Gratia (wyłącznie łaską)     
Jak to jest z tym zbawieniem z łaski – czy to gratis, czy drogocenna łaska, 
na którą trzeba sobie zasłużyć świętym życiem? Czy w ogóle mówienie 
o łasce, drogiej czy taniej, trafia do współczesnych ludzi? Jak sobie z tym 
radzą ewangelicy, powołujący się na reformacyjny zachwyt łaską Bożą?
Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?”  
RESTAURACJA TE  2

#młodzi 12+        
#cojaczuje #emocje #radosc #zlosc #chlopakinieplacza? #serceczyrozum    
Prowadzący: Jonasz Wojnar  
NAMIOT #

Jak budować relacje rodzice – dzieci w świecie  
wirtualnej rzeczywistości?  
Prowadzący: Małgorzata i Piotr Kukla 
STRAŻNICA OSP 8

Piaskiem po oczach...      
Prowadząca: Anna Pinkas 
SYLOE  6

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa    
Prowadzący: Aleksander Macha  
SZKOŁA, 1 PIĘTRO 7

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) cz. 1   
Prowadzący: Emanuel Machnicki 
KAPLICA KATOLICKA 11

15.15–16.30   


