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

22 Program TE

Wtorek, 3 lipca

Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i wierz jak siostry Maria i Marta

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 

Z A P R A S Z A M Y

8 zł
„Bóg Cię woła”

Janiny Kiszy-Bruell 

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 od wczoraj  

nadal myślimy o świętach!

Dołącz do naszej akcji  

„List do Dzieciątka”  

dedykowanej dzieciom  
z bytomskich ulic.

!

BŁOGOSŁAWIENI 

Błogosławieni /x8
Ubodzy w duchu - Błogosławieni, 
Znoszący cierpienie – Błogosławieni, 
Co nie chcą złego - Błogosławieni.

Łaknący prawości - Błogosławieni,
Pełni miłości - Błogosławieni,
Czystego serca - Błogosławieni.

Błogosławieni /x4
Pokój czyniący - Błogosławieni,
Prześladowani - Błogosławieni,
Gdy im złorzeczą  - Błogosławieni. 

Łaknący prawości - Błogosławieni,
Pełni miłości - Błogosławieni,
Czystego serca - 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. 

Błogosławieni /x8

Bridge 
Radość dał mi Pan /x

DZIĘKI ŁASCE 

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

Ref.
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.

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

Ref.
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.

Jutro znajdziemy się 
DALEKO OD JEROZOLIMY 
za sprawą kolejnej opowieści 
wykładowcy Szkoły Biblijnej 

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 
trzeci spektakl 

Teatru dla Dzieci i Młodzieży Eden

 pt. HISTORIA O TALENTACH, a po 
nim ciekawy program  
z cyklu 6 kroków do…

O 14.15 warsztaty  
„Masy plastyczne i masa zabawy”, 

a o 15.15 Halina Sztwiertnia  
przeczyta dzieciom „Historię  

o prawdziwej księżniczce”.

BAWIMY SIĘ i CZYTAMY...

> TRWA NABÓR KURSY DUSZPASTERSKIE 2018/2019 <



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 4 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.
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24 Program TE

Środa, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7
parter

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

Od prawej do lewej cz. 2
(patrz strona 20)

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

(patrz strona 20)

seminaria

15.15–16.30

2

Solus Christus (wyłącznie Chrystus)

Sprawa jest niby oczywista, ale czy tak jest naprawdę? Czy 
Chrystus nam wystarcza, czy też przypadkiem nie dodaje-
my wiele „swojego” do Jego obrazu? Dziś ceni się różnorod-
ność, pluralizm, niezależność – jak to połączyć 
z wyłącznością Chrystusa?

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

#

#młodzi

#skarb #kochamrzeczy #chcetomieć #iPhone #wyzwanie 
#conatobiblia

Prowadzący: ks. Łukasz Ostruszka, uwielbia czytać i pisać, 
w kościele głosi kazania, a w gazecie pisze teksty - głównie 
o nowych technologiach, które uważa za błogosławieństwo 
i przekleństwo jednocześnie. Lubi koszykówkę, włoską 
kuchnię i kawę pod każdą postacią.

6

Miłość bez warunków

Spotkanie z imigrantem z Pakistanu. Haroon był gorliwym 
muzułmaninem, w pewnym momencie swojego życia 
zdecydował się wyruszyć do Europy, aby jej mieszkańcom 
wskazywać drogę proroka Mahometa. Jednak świadectwo 
dzieci Chrystusa i bezwarunkowa miłość jakiej doświadczył 
sprawiły, że postanowił zostać naśladowcą Chrystusa. 
Od tego czasu pracuje wśród muzułmanów w Niemczech, 
gdzie założył kilkanaście społeczności chrześcijańskich. 
Działa na rzecz prześladowanego Kościoła w organizacji 
Open Doors.

25Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Środa, 4 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

8

Jak towarzyszyć dziecku w czasie trwania 
żałoby?

Żałoba to trudny czas dla każdego, a szczególnie dla dziec-
ka. W jaki sposób rozmawiać z nim o stracie? Jak pomóc 
mu w sytuacji kiedy zmarł ktoś bliski? A może milczeć? 
Wszystko to z perspektywy duszpasterskiej troski o dziecko.

Prowadząca: Aniela Wawrzeczko, żona, matka dwóch 
synów, która lubi ludzi i zwierzęta.

11

Izrael – źrenicą Bożego oka (Za 2,12) – cz. 3

(patrz strona 17)

Prowadzący: Emanuel Machnicki

7
piętro 1

Boże Królestwo w nauczaniu Jezusa

Studium biblijne i dyskusja

Prowadzący: Aleksander Macha

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i przezwyciężaj bariery jak Piotr

Ewangelistka: Elke Werner

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

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

20.30

1

koncert Joanny Smajdor i Mateusza Walacha

Uczestnicząc w telewizyjnym programie The Voice of Po-
land Asia Smajdor zachwyciła jurorów i publiczność swoim 
talentem i barwą głosu. W Dzięgielowie wystąpi wraz z 
muzykami zaproszonymi przez Mateusza Walacha, aranże-
ra i kompozytora, założyciela i dyrygenta Orkiestry Kame-
ralnej Silesian Art Collective. 

���

CHWAL GO 

Chwal Go, gdy twe serce pęka, 
Gdy już sił ci prawie brak,
Wyśpiewuj pieśń i chwal Go! 

W złości i zwątpieniu, 
Gdy w ciemności dusza trwa, 
Nasz Bóg kontrolę ma. 

/Podniesiesz wzrok, zobaczysz Go, 
Wyschną łzy, a ty zatańczysz znów. /x2 

Chwal Go, powiedz wszystkim dookoła 
I niech cały świat zawoła: 
Nasz Bóg jest wierny! 

Chwal Go – Jego miłość, łaskę! 
Chwal Go – bo On kocha zawsze! 
Chwal Go – nasz Bóg jest wierny! 
Chwal Go – On jest wszechpotężny! 
Chwal Go – On jest święty, święty! 
Chwal Go – wszystko trzyma  
w ręku swym! 
Panuje nieba Król! /x2 

Podniesiesz wzrok, zobaczysz Go, 
Wyschną łzy, a ty zatańczysz znów. 
A królestwo Jego wieczne jest, 
Chrystus Król do nas wróci znów. 

TY JESTEŚ SKAŁĄ 

Ty jesteś skałą zbawienia mego 
I siłą w życiu mym. 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, 
Do Ciebie wołać chcę: 

Panie, wierzę Ci, tak, wierzę Ci, 
Bo Twa miłość wierną jest! 
W każdej chwili życia wspierasz mnie, 
Panie, do Ciebie ja lgnę. 

Zapraszamy jutro na  
WIECZORNY KONCERT  

Joanny Smajdor i Mateusza Walacha, 
start o 20.30!

Doradcy i duszpasterze 

są gotowi, żeby z Tobą 

rozmawiać - oznaczeni

są specjalnymi 

identyfikatorami.

!


