
69. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
DZIĘGIELÓW 2018 TE

30 CZERWCA . SOBOTA

Co w programie dzisiaj?

 www.cme.org.pl | cme@cme.org.pl 

!

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

7Dzięgielów, 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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DROGI RODZICU/OPIEKUNIE! 
Dla Twojego dziecka przygotowaliśmy 

specjalny program o 17.00. 
Dzieci w wieku 3-6 lat spotykają się  

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
(Restauracja TE, nr 2), a dzieci  

w wieku 7-11 lat w namiocie nr 4.  

SPOTKANIE   
Z REŻYSEREM I AKTOREM JERZYM LATOSEM 

zaraz po spotkaniu ewangelizacyjnym  
ok. 19.00 w księgarni TE

Z A P R A S Z A M Y
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WITAMY W DZIĘGIELOWIE!

Cieszymy się, że możemy razem rozpocząć 
69. Tydzień Ewangelizacyjny.

Szukasz czegoś, co zaspokoiłoby Twoje pra-
gnienia? Dobrze trafiłeś, dobrze trafiłaś!

BĄDŹ NASZYM GOŚCIEM
od dzisiaj do 8 lipca!

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich czy znajomych 
nie może tu być, zaproponuj mu 

transmisję on-line na www.te.cme.org.pl:
spotkania ewangelizacyjne codziennie  

o 17.00 i od poniedziałku do soboty
wykłady biblijne ok. 11.00.

Wieczorem miłośników teatru zapraszamy na godz. 20.00 do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goleszowie (ul. Cieszyńska 25) na spektakl CZY SOLE MOGĄ ZWIETRZEĆ?, 
a melomanów na koncert zespołu Дія Друга z KIJOWA w namiocie głównym (nr 1) 
na godz. 20.30. W niedzielę świętować będziemy dwie  

rocznice: 20 LAT SZKOŁY BIBLIJNEJ  

i 35 LAT KSIĘGARNI LOGOS/SŁOWO/

WARTO - w trakcie nabożeństwa (10.00), 

warsztatu (14.00) i spotkań seminaryjnych 

(15.15). Zapraszamy!

Zwracamy uwagę na zmianę miejsc kilku spotkań: #MŁODZI 12+ spotykają się 
w NAMIOCIE#, tu działa też strefa #ruchu, #kreatywna, #gier / wszystkie SEMINA-
RIA Z NAMIOTU NR 9. przeniesione zostały do strażnicy OSP (nr 8) / jeśli chcesz 
napić się kawy, porozmawiać z przyjaciółmi, ZAPRASZAMY DO NOWEJ KAWIARNI 
naprzeciwko budynku CME/Biura TE. 

Pieśni na spotkanie ewangelizacyjne
BITWA NALEŻY DO PANA 
 
1. Gdy przed bitwą strach wlał się w serce Judy, 
Oto rzekł mu Pan: 
Nie bój się, bo Ja sprawię, że zwycięstwa 
Wkrótce już poczujesz smak, 
Odłóż miecz, gotuj pieśń: niech wzniesie się, 
Bitwa moją jest - tak mówi Pan! 

Ref. 
Śpiewaj Panu chwał, niech twa radość trwa, 
Dźwięk zwycięstwa dosięgnie samych gwiazd! 
Wznieś triumfu pieśń, Jezus sprawił, że 
Wszystko nasze, bo On zwycięzcą jest! 

2. Kiedy staniesz przed mocą złą, co sprawia 
Lęk i trwogi czas, 
Ufaj Bogu, On z tobą jest i nigdy nie opuści cię, to wiedz! 
Pośród burz, w morzu trosk, śpiewaj tę pieśń: 
Pan zwycięzcą jest, w Nim triumf mam! 

Bridge 
Bo nasz Pan dobry jest, Jego ła-
ska wciąż trwa, aż na wieki. Bo 
nasz Pan dobry jest, Jego łaska 
wciąż trwa, aż na wieki, na wieki 
wieków!

!

W niedzielę  o 14.00 

spektakl „Emmanuel” 
na deskach sceny 

głównej TE.
 Zapraszamy!

DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA PREMIERĘ 

SŁUCHOWISKO 
DLA DZIECI 

TEATRU 
DOBREGO SERCA 

& WARTO

Emmanuel

!



Jakie jutro będą tematy, czyli SEMINARIA, na które zapraszamy 1 lipca?
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CME | Ludzie to Boża metoda | Dla poprawy jakości życia

Sola Scriptura (wyłącznie Pismo)
Jaki jest Bóg, o którym czytamy w Piśmie Świętym? Czy to 
surowy sędzia, prawodawca i pilny obserwator każdego czynu 
i myśli człowieka, czy też kochający, łagodny Tata, który 
zaakceptuje każdą decyzję człowieka?
Prowadzący: aktorzy spektaklu „Czy sole mogą zwietrzeć?” 
RESTAURACJA TE  2

#młodzi
#pieniądze #hajs #money #miećczybyć #kasanamarzenia
#byćbogatym #conatobiblia
Prowadząca: Ela Danel-Firla 
NAMIOT #

Najlepszy przyjaciel od 35 lat
Logos, Słowo, Warto – zmieniały się nazwy, pozostało miej-
sce, w którym nie tylko kupuje się dobrą literaturę chrześci-
jańską, ale też rozmawia, spotyka znajomych, już od… 35 lat! 
O tym, jak przyjaźnić się z książką, ludźmi i Bogiem opowie-
dzą dawni i obecni pracownicy księgarni: Wiesław Radwański, 
Andrzej Pilch, Halina Sztwiertnia i Ewa Londzin.
Prowadzenie: Marek Cieślar 
SYLOE  6

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa − studium biblijne 
Prowadzenie: Aleksander Macha 
SZKOŁA 1 PIĘTRO  7

Walka Izraela z Amalekitami
Amalekici to obraz wroga, który usiłuje przeciwstawić się 
Najwyższemu i zniweczyć Jego plany. Zagłada potomków 
Abrahama, Izaaka i Jakuba jest nie tylko sposobem, by 
odebrać Bogu chwałę, ale i powstrzymać źródło, z którego 
ma „wypłynąć” Mesjasz. W trakcie seminarium wystąpi grupa 
dzieci ze wspólnoty mesjańskiej w Żytomierzu na Ukrainie.
Prowadzenie: Tymoteusz Rabinek 
KAPLICA KATOLICKA  11

Mity i rzeczywistość życia w obcym kraju
Jaki bagaż przywiozłem ze sobą? Co jest zbędne, a co poma-
ga? Jak więcej zarobić, utrzymać relacje z bliskimi, poznać 
nowych przyjaciół? Dlaczego warto poznać Polskę? Semina-
rium prowadzone będzie w języku ukraińskim i polskim.
Prowadzenie: Pavlo Shvarts
SZKOŁA PARTER  7 

Nastolatki – wyzwanie dla rodziców
Kiedy nasze dziecko niespodziewanie zamienia się w obra-
żonego na cały świat nastolatka, życie całej rodziny ulega 
zmianie. Jak się na tę rewolucję przygotować i jak ją przeżyć, 
nie tracąc przy tym miłości dziecka i do dziecka?
Prowadzenie: Katarzyna i Olgierd Konieczny
STRAŻNICA OSP  8 

NIECH PRZYJMIE  
CHWAŁĘ I CZEŚĆ 

1. Niech przyjmie chwałę i cześć 
siedzący na tronie, 
Błogosławieństwo i moc 
niech weźmie Baranek.

Niech przyjmie chwałę i cześć 
siedzący na tronie, 
Błogosławieństwo i moc 
niech weźmie Baranek. 

Ref.
Od wieków na wieki 
Niech płynie Królowi pieśń chwały! 
Od wieków na wieki 
Niech płynie Królowi pieśń chwały!

OBIECAŁEŚ MI 

Nie chcę dłużej w miejscu stać, 
Trzymać się tego, co mam,
Nic już nie powstrzyma mnie, 
Otwieram się na nowe.

Choć ryzyka boję się,
Naprzód krok zrobię dziś, 
Nie chcę sługą strachu być, 
Dodaj mi odwagi.

Ref. 
Obiecałeś mi blisko być, 
Gdy zawołam Cię, odpowiesz, 
Poprowadzisz mnie, 
dodasz sił.
Ty nasycisz moją duszę, 
Jestem gotów, użyj mnie.

ODDAJ MU WSZYSTKO 

1. Przyszedł, by żyć tak, jak dotąd nikt,
Przyszedł, by być Światłem, które lśni.
W Golgoty noc za twoje winy zmarł, 
Okazał moc, gdy znów do życia wstał! 

Refren: 
Oddaj Mu wszystko, Twoim królem chce być,
Oddaj Mu każdą rzecz i każdą chwilę. 
Już tylko Jego warto kochać i czcić,
Bo On wszystko oddał Ci,
Bo On wszystko oddał Ci.

2. Teraz chce żyć, stale mieszkać w nas, 
By z nami być, w zły i dobry czas. 
Niedługo już z Nim będziemy w niebie, 
Uwierz, że, (On) kocha także ciebie! 

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.
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