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

���

!

DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA 

20 zł
„Ofiara języka - nie
rań siebie i innych”

Ireny Wilkosz

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.  

Zapraszamy na Fajny     
obóz dla młodzieży 

fb/CentrumMisji

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z IRENĄ WILKOSZ zaraz po spotkaniu  

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

CO JEST CENNE 

Panie, chcę Ci wyznać: 
Jesteś Bogiem mym, 
Szukam twojej twarzy, 
Potrzebuję Cię. 

Ojcze, proszę wspieraj, 
Wskazuj drogę mi, 
Pomóż być Ci wiernym
Aż do końca dni. 

Daj mi zapał i wytrwałość 
By poznawać serce Twe, 
Bo co cenne, głębiej jest. 
Chcę Cię kochać całym sobą, 
Pokazywać dobroć Twą, 
Mieć odwagę iść pod prąd. 

Panie, pragnie Ciebie  
dusza moja, 
Całym sobą szukam Cię. 
Panie, tylko Tobie pragnę ufać, 
Twoje słowo prawdą jest. 

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. 

Jutro usłyszymy pytanie
O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI?

Ks. dr Grzegorz Olek swój poranny  
wykład poświęci księdze prowokującej  
do zmierzenia się z życiem oko w oko.  

Czy starczy nam na to odwagi?
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 czwarty 
spektakl Teatru dla Dzieci i Młodzieży 

Eden pt. ODWAŻNY PASTUSZEK,  
a po nim kolejny krok w świat Biblii, 
języka, alfabetu i… twórczej zabawy. 

Masę zabawy będzie też przy obróbce 
„mas plastycznych” pod okiem Eli Zioły 
(warsztat dla dzieci 14.15) i w trakcie 

„Czytania dzieciom” przez Marka Cieślara, 
którego słucha się czasem jak zepsutego 
radia (namiot obok księgarni TE 15.15).

OBRÓBKA i CZYTANIE



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 5 lipca?
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CME | 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.

CHCĘ WIDZIEĆ CIĘ 

1. Jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty, 
Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz. 
Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty,
Zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść. 

Ref. 
Chcę widzieć Cię w życiu mym 
Wywyższonego,
Chcę widzieć Cię w życiu mym, 
Chcę widzieć Cię w życiu mym 
Wywyższonego,
Chcę widzieć Cię w życiu mym.

2. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały, 
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce.
Gdy oceniam innych bez miłości,
Zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. 

3. Gdy boję się o to, co pomyślą inni, 
Zatrzymaj mnie, ważne jest co myślisz Ty. 
Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje,
Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce.

Bridge 1: Chcę widzieć Cię /x3.

Bridge 2: Bo tylko Twoja jest chwała,  
Twoja jest chwała i tylko Tobie się kłaniam, 
Tobie się kłaniam.

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.
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7
parter

warsztaty dla starszej młodzieży 
i dorosłych „Pomoc dla Afryki” 
(max. 20 osób, zapisy w biurze)

Ziołowy ogródek

Uczestnicy będą mogli ozdobić doniczki na zioła metodą 
decoupage. Doniczka z ziołami zmieni wystrój kuchni, nada 
mu charakter oraz zapach, a ponadto pozwoli na przygoto-
wanie aromatycznych i zdrowych potraw.

Prowadząca: Jadzia Pipień, z zamiłowania artystka, na co 
dzień ukazuje piękno liczb i zależności pomiędzy nimi w SP.

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

Solo Verbo (wyłącznie Słowem)

Najmniej rozumiane z tradycyjnych, reformacyjnych haseł. 
Czy ma jeszcze rację bytu? Czytamy zapisane słowa, 
a „wiara… jest ze słuchania…” (Rz 10,17), oglądamy trans-
misje nabożeństw, słuchamy nagranych kazań i wykładów. 
Wszystko możemy dostosować do swojego widzimisię. Mój 
Kościół 2040 może być uszyty zupełnie na miarę człowie-
ka, ale czy właśnie o to chodzi?

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

#

#młodzi

#love #fun #kocham #polishboy #polishgirl #seksprzedslu-
bem #tak #nie #followyourheart #poconampapier #cona-
tobiblia

Prowadzący: Ela i Kuba Cieślarowie, kochają Boga, lubią 
ludzi, nie trawią pustej religijności, razem od 9 lat i ciągle 
im dobrze.

7
piętro 1

Islam - historia, idea

Prowadzący: Roland Werner, profesor teologii, doktor 
filologii języków afrykańskich, wykładowca Wyższej Szkoły 
Teologicznej TABOR w Marburgu.

28 Program TE

Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Ewangelia w „Gottlandzie”

Praca misyjna ewangelików w ateistycznych 
Czechach. Korzenie, doświadczenia, wizje.

Prowadzący: ks. dr Marcin Piętak, zastępca biskupa 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania 
w Republice Czeskiej, proboszcz parafii luterańskiej 
w Czeskim Cieszynie. Szczęśliwy małżonek i ojciec trójki 
nastolatków, pasjonat pracy młodzieżowej, misji i dobrej 
fotografii.

8

Dwoje ludzi lubiących rozmawiać... ze sobą

Częsty problem małżonków to nieumiejętność rozmawiania. 
Tymczasem dobre rozmowy stoją u podstaw budowania 
dobrych relacji i pielęgnowania zażyłości. Brak rozmów lub 
złe rozmowy są wrogiem każdego związku. Co robić, by 
uzdrowić małżeńską komunikację?

Prowadzący: Nela i Zbyszek Kłapowie, z zawodu 
i zamiłowania są nauczycielami. Prowadzą Projekt Edukacja 
Biblijna w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. 
Szkolą katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych. 
Tworzą materiały do nauczania dzieci i nastolatków. 
Prowadzą wykłady, warsztaty i kursy dla rodziców, 
małżeństw i narzeczonych.

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj ze zrozumieniem jak podróżujący 
eunuch

Ewangelistka: Elke Werner

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

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

JUTRO PRZEZ DZIĘGIELÓW PRZETOCZY SIĘ 

12 KAMIENI!  
Spokojnie, to tylko nazwa całkiem  

sympatycznego zespołu muzycznego!  

Zapraszamy na koncert o 20.30.
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DZIĘKUJEMY ZA TWÓJ              DLA CME! 1%


