
69. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
DZIĘGIELÓW 2018 TE

2 LIPCA . PONIEDZIAŁEK

Co w programie dzisiaj?

 www.cme.org.pl | cme@cme.org.pl 
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Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia
Objawienie Jana 21,6b

18 Program TE

Poniedziałek, 2 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i bądź posłuszny jak Piotr, 
pracowity rybak

Ewangelistka: Elke Werner

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

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

20.30 społeczność na kwaterach
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DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA 

SPOTKANIE   
Z AUTORKĄ I REDAKTORKĄ ALEKSANDRĄ 
BŁAHUT-KOWALCZYK zaraz po spotkaniu  

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

25 zł  
10 zł

„Codziennik kobiet” 
i „Furtka” 

Każdego dnia specjalne promocje 
dla gości i uczestników TE

pr  gniesz?a

??

Pieśni na spotkanie ewangelizacyjne

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.  

A my w lecie
myślimy już
o świętach...

Już od września rusza 

18. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ

AKCJI CHARYTATYWNEJ 

„Prezent pod choinkę”. 

Zajrzyj na www.prezent.cme.org.pl, 

obdaruj dzieci!

ŚWIĘTY IZRAELA 

Bóg zbawieniem moim, 
Zaufam i nie będę się bać. 
Ty jesteś moją mocą, 
Pieśnią moją.

Nasycę się zbawieniem 
I będę krzyczeć 
Ze wszystkich sił, 
Że wielki jest 
Pośród nas 
Święty Izraela.

Wielki jest, Wielki,  
Święty Izraela! 

BĄDŹ SEDNEM 

1. Wzorem dobrym być, prawdę mówić wprost, 
Całym życiem mym naśladując Cię, 
Więc porzucam dziś łatwą ścieżkę mą, 
Nie chcę sam już iść, Ciebie trzymam się. 
Wolność mam, Ciebie Panem zwąc, 
Tyś mój Pan, mój Bóg!

Ref.
Sednem wszystkiego jesteś Ty, 
Wszechświat w zachwycie głosi to, 
Najwyższy mój, wszystko daję Ci. 
Od dziś bądź sednem w życiu mym, 
To całym sobą głosić chcę, 
Wpisałeś we mnie pieśń z melodią nieba, 
Najwyższy mój, mym życiem śpiewam Ci. 

2. Pokój Twój już mam,  
On zastąpił wszelki strach, 
To sprawiłeś sam, mogę ufać Ci, 
Więc porzucam dziś łatwą ścieżkę mą, 
Nie chcę sam już iść, 
Ciebie trzymam się.

Bridge 
Nie moja pieśń, lecz Twa, 
To Twoja pieśń niesie uleczenie nam.
Nie moja pieśń, lecz Twa, 
To Twoja pieśń daje wolność.

Jutro 
Przedsmak końca świata
WYKŁAD na ten temat wygłosi 

ks. Tim Hinrichs. 
Zapraszamy na 10.30 

do dużego namiotu.

TRANSMISJA ON-LINE 
WYKŁADÓW BIBLINYCH

DO SOBOTY OK. 11.00 
NA WWW.TE.CME.ORG.PL.

W namiocie nr 4 o 10.30 
DRUGI SPEKTAKL TEATRU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY EDEN
 pt. Zagubiona owieczka, 

a o 15.15 W NAMIOCIE OBOK KSIĘGARNI TE 
fragmenty swoich ulubionych książek czytać 

będzie dzieciom diakon Helena Gajdacz.

Doradcy i duszpasterze 
są gotowi, żeby z Tobą 
rozmawiać - oznaczeni

są specjalnymi 
identyfikatorami.

!

ZNASZ?
www.egzegeza.pl

GRAMY I CZYTAMY...



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 3 lipca?
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zapraszam
yCME | Ludzie to Boża metoda | Dla poprawy jakości życia

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. 

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

1. W ciemności nie ukryję się, 
Przed Tobą jawne życie me, 
Noc jak biały dzień, 
Boś Ty światłem jest, 
Co rozjaśnia mroku cień. 
Słyszysz głos mój, gdy 
Wołam do Ciebie: Panie, przyjdź! 
Zabierz smutek mój, 
Bym wiarą przyjąć mógł 
Grzechów moich odpuszczenie.

Ref. 
Ty jesteś Bogiem moim, 
będę rozmyślał o dziełach  
Twoich.
W Tobie nadzieję mam, 
bo jesteś życia mego celem. 
Stoję przed tronem Twoim, 
weź sobie chwałę i cześć  
z ust moich.
W Tobie nadzieję mam, 
ogłaszam światu Twe zbawienie.

MOCNO TAK 
 

1. Choć zupełnie był sam, 
wszyscy drwili z niego tam, 
gdy przez wiarę na ziemi 
budował arkę swą.
Z Bogiem chodził, z wiary 
żył, dzięki temu mocnym 
był. Ludzie zwali go głupim, 
lecz u Boga łaskę miał.

Ref. 1: Mocno tak, tak jak 
Noe chcę, chcę zaufać Ci,
by móc wołać z nim.
Choćbym szedł tam, gdzie 
ciemność jest, zła nie zlęknę 
się, bo... Boś Ty, Panie, ze 
mną jest, ze mną jest.
 
2. Choć bogaty był, jak fara-
on w złocie żył, by pozostać 
w Egipcie nie zgodził się. 

Wybrał raczej Boży lud,
wiarą przezwyciężał trud  
i głód, ufał Bogu bez 
względu na wszystko  
co miał. 

Ref. 2: Mocno tak, tak jak 
Mojżesz chcę...

3. A gdy innego wezwał Bóg, 
nie chciał szczędzić swoich 
nóg, by wyruszyć  
w nieznaną drogę mu. 
A gdy zechciał Bóg od  
niego, wszystko co miał 
najdroższego, wierząc  
mocno obietnicy nawet  
syna swego dał.

Ref. 3: Mocno tak, tak jak 
Abraham chcę...
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20 Program TE

Wtorek, 3 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

14.15-16.30

7
parter

warsztaty dla starszej młodzieży 
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 15 osób, zapisy w biurze)

Od prawej do lewej cz. 1

Dziwne szlaczki, artystyczny nieład – może dla wielu, ale 
dla mnie to przepiękny język arabski, którego będziemy się 
uczyć i ozdabiać nim różne przedmioty. Jak pisać od prawej 
do lewej, by było to czytelne? Przekonaj się!

Prowadząca: Anna Pinkas, pielęgniarka, misjonarka 
pracująca w Egipcie, pracownik CME.

15.15–16.30 4 strefa dzieci (5–12 lat)
(patrz strona 10)

15.15-15.45

17

Czytamy jak mamy, bo tak już mamy

Pracownicy księgarni Logos, Słowo i Warto oraz zaprosze-
ni goście czytają dzieciom fragmenty swoich ulubionych 
książek w namiocie obok księgarni TE.

seminaria

15.15–16.30

2

Sola Fide (wyłącznie wiarą)

Jaka ma być wiara, żeby wystarczyła? Czy naprawdę to 
wiara zbawia człowieka? Czy lepiej jak jest zdziecinniała 
czy oświecona? Jakie szanse ma zaufanie w świecie na-
ukowych eksperymentów, twardych faktów i wirtualnej 
rzeczywistości?

Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?”.  

#

#młodzi

#wolnyniepowolny #niejestemlamusemanifrajerem #polish-
futurefarorz #wiemkimjestem #RouterMarcin #świadectwo 
#TheMostImportantŚmieszek 

Prowadzący: Grześ Fryda, student, do niedzielnego obiadu 
ogląda wyścigi Formuły 1 i jest tak pochłonięty robieniem 
masy, że nie ma czasu na rzeźbę. 

21Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Z wiarą dla Niepodległej

Opowieść o tych, którzy w pierwszej połowie XX w. walczyli 
o niepodległą Polskę, aktywnie uczestniczyli w budowaniu 
ziemskiej ojczyzny, nigdy nie zapominając, że bez pomocy 
Pana nie zbudują nic trwałego. Historia postaci takich, jak:
Anna Rucka – najbardziej znana działaczka kobieca na 
Zaolziu. Na pomoc Pana zdawała się nie tylko w swojej 
działalności, ale i w ciężkich, obozowych warunkach.
Jan Kubisz – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, chi-
rurg. W czasie okupacji pracował w Szpitalu Ewangelickim 
w Warszawie. Każdy zabieg rozpoczynał od modlitwy.

Prowadząca: Władysława Magiera, historyk, autorka 
cyklu książek „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Członkini 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, laureatka 
„Srebrnej Cieszynianki”.

8

Jak pomóc osobie uzależnionej?

Uzależnienie to choroba jak wiele innych, czy może wynik 
grzechu? Jakkolwiek nie odpowiemy na to pytanie, problem 
pozostaje, szczególnie wtedy, kiedy osoba uzależniona 
jest nam bliska. Co robić? Jak pomóc? Czy w ogóle jest to 
możliwe? Co jest istotne, a co tylko iluzoryczne?

Prowadzący: ks. Bogdan Wawrzeczko, luterański 
duszpasterz, terapeuta, lubi ludzi, podróże i muzykę.

7
piętro 1

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

Studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha

11

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) – cz. 2

(patrz strona 17)

Prowadzący: Emanuel Machnicki

Wtorek, 3 lipca
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W CIEMNOŚCI NIE UKRYJĘ  SIĘ

7
Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Czas Miejsce Punkt programu

15.00 1
spotkanie dla wolontariuszy 

Start TED 2018!

17.00–18.45

1

inauguracja TE – spotkanie ewangelizacyj-

ne dla młodzieży i dorosłych

Pragniesz? Słuchaj Boga! 

Słuchaj i ufaj jak Maria, matka Jezusa

Elke Werner, mówczyni w trakcie ProChrist i innych 

kampanii ewangelizacyjnych, nauczycielka religii 

i sztuki, członkini Komitetu Lozańskiego, zaangażowana 

głównie w przedsięwzięcia ewangelizacyjne wśród kobiet 

na całym świecie. Należy do założycieli i kierownictwa 

międzywyznaniowej wspólnoty kościelnej Christus-Treff 

z oddziałami w Berlinie, Marburgu i Jerozolimie oraz do 

organizacji Jews for Jesus. Autorka książek o tematyce 

biblijnej.

#

spotkanie ewangelizacyjne dla #młodych 12+

Ludzie z pasją, dużo zabawy, młodzieżowe piosenki, fil-

miki i... niezależność, szczerość, rozmowy o wszystkim. 

Wątpliwości, wiara, przyjaźń…, to będzie niezapomniana 

przygoda! 
#9dni #przygoda #zabawa #betogether #dobryczas  

#bezrodziców #pytania #rozmowy #jakżyć #piękniimłodzi 

#mystory #aleBóg #fan

Program przygotowała grupa pod kier. ks. Marcina 

„Stefana” Podżorskiego, duszpasterza młodzieży diecezji 

cieszyńskiej i Katarzyny Wesner-Macury, animatorki CME.

Sobota, 30 czerwca
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> TRWA NABÓR WWW.SZKOLA.CME.ORG.PL <


