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

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)

pr  gniesz?a
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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.  

Wybierz kurs, który zapewni Ci  

konkretne korzyści i rozwój!  

Kursy Duszpasterskie 2018/2019 

Dzięgielów i Warszawa

DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA 

od 1 zł  
do  

100 zł

gadżety Warto  
& pakiet powieści 

Lidii Czyż

Każdego dnia specjalne promocje 
dla gości i uczestników TE

Z A P R A S Z A M Y
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Czwartek, 5 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

20.30

1

koncert zespołu 12 kamieni

Za górami, za lasami, za blokami i kamienicami żyła sobie 
grupa przyjaciół. Każdy miał w swoim domu supercenne 
cacko. Miały różne kolory i kształty, łączyło je jedno – 
wszystkie były piękne. Niektórzy trzymali swoje cacka 
w szufladzie. Żeby się nie zniszczyły, nie ubrudziły, żeby 
ich nikt nie ukradł. Byli pośród nich również tacy, którym 
cacka dawały fejm i podziw, ale czuli, że mogą z nimi 
zrobić coś więcej. Więcej dobra. 

To my, jeszcze rok temu. Każdy robił coś, gdzieś, po coś, 
po nic, z kimś, sam, chcąc, nie chcąc. Zorientowaliśmy się, 
że razem możemy stworzyć coś dobrego na większą skalę 
niż nasze klatki schodowe. Że mamy do tego wszystkie 
narzędzia, jakich nam trzeba. To nie mógł być przypadek.
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PSALM 23 

Pan Bóg jest moim pasterzem, 
Nad wody spokojne mnie wiedzie, 
Na łąkach zielonych mnie pasie, 
Niczego dziś mi nie braknie. 

Duszę moją pokrzepiasz, 
Twa obietnica jest pewna. 
Bezpieczną mnie drogą prowadzisz, 
Pocieszasz, gdy smutek na twarzy. 

Choćbym szedł ciemną doliną, 
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Choćbym szedł ciemną doliną, 
Zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną jest. 

Oliwą mą głowę namaszczasz, 
Kielich bez końca napełniasz. 
Twa dobroć i łaska na wieki 
Już przy mnie są (już trwa).

MODLITWA W CISZY 

1. W mej głowie milion  
różnych planów, myślami  
znów wyprzedzam czas. 
A w sercu troska goni troskę: 
czy uda się, czy radę dam? 

Ty wtedy mówisz mi o ciszy, 
że w niej się dziś zanurzyć mam, 
że mam zaufać wbrew zwątpieniu, 
a wtedy sam mi pokój dasz. 

Ref. W ciszy znajduję Ciebie, 
w ciszy słyszę Twój głos. 
W ciszy poznaję Ciebie, 
w ciszy zaufam Ci. 

2. A kiedy czekam na Twą wolę, 
nie walczę już - wiem kochasz mnie, 
cieszę się życiem, które dałeś, 
a w duszy mej Twa cisza gra. 

J U T R O ,  jak co dzień, 
rozpoczniemy od wspólnego śpiewu 
z zespołem Warsaw Worship Team,

a potem wsłuchamy się  
w wykład prof. Piotra Lorka. 

Temat: BEZSENS ŻYCIA. 
Chrześcijaństwo daje nadzieję życia po 

śmierci, ale czy daje też nadzieję na 
szczęśliwe życie tu i teraz? 

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 piąty 
spektakl Teatru dla Dzieci  

i Młodzieży EDEN
 pt. JONASZ I NIEZWYKŁA RYBA,
 a potem kontynuacja programu  

6 kroków do…

Od 15.15 czynna będzie,  
jak co dzień, STREFA DZIECI,  

a w namiocie obok księgarni TE kolejny 
odcinek cyklu CZYTAMY JAK MAMY  

poprowadzi Piotr Żądło.  



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 6 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.

JUZ NIE MUSZĘ SIĘ WIĘCEJ BAĆ 

Ty przynosisz mi zwycięstwa pieśń, 
Ty dotykasz słowem swym, 
Dajesz wolność mi z sideł wokół mnie, 
więc znika każdy lęk. 

Ref. Wiem, nie muszę się więcej bać, 
bo jestem dzieckiem Twym. 
Już nie muszę się więcej bać, 
bo jestem dzieckiem Twym. 

Ty wybrałeś mnie u początku dni, 
wyszeptałeś imię me, 
Jestem dzieckiem Twym, 
pokochałeś mnie, 
w moich żyłach Twoja krew. 

Bo na Twój głos dziś mogę  
przejść przez morze, 
w miłości tonie cały strach. 
Wyzwalasz mnie i mogę wyznać,  
że ja jestem dzieckiem Twym. 

OJCA DOM 

Jak jest cudowny Ojca dom,
Dzisiaj jeszcze tego nie wiem,
Ale w słowa Jego wierzę.
Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam 
I oglądać nowe niebo,
Nową ziemię, wszystko nowe. 

Tak, tylko dotrzeć tam,
Tylko wytrwać w Nim,
Z wiarą w końcu dni 
Znalezionym być.

Cóż na ziemi robić mam, 
Będę modlił się do Ciebie, 
Będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. 
Chcę, tak jak drzewo owoc dać, 
Owoc miły Tobie, Panie,
By uwielbić Twoje Imię.

Tak, tylko dotrzeć tam,
Tylko wytrwać w Nim,
Z wiarą w końcu dni 
Znalezionym być. Ju

tr
o 

o 
20

.3
0 

ko
nc

er
t 

ze
sp

oł
u 

CM
E!

  

31Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Piątek, 6 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)

Zawieszka serce
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wykonać 
i ozdobić zawieszki w kształcie serca za pomocą techniki 
decoupage.

Prowadząca: Jadzia Pipień

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

Biblia w praktyce 
Z okazji 20-lecia Szkoły Biblijnej proponujemy w trakcie 
końcowego weekendu TE trzy seminaria poświęcone prak-
tyce prowadzenia spotkań biblijnych, metodom zagłębiania 
się w tekst Pisma oraz lepszemu rozumieniu biblijnych 
realiów.

Temat pierwszy: Jak nie prowadzić spotkań 
i studiów biblijnych?
O wszystkim, co na spotkaniu i studium biblijnym utrudnia 
dotarcie do celu, spędza sen z powiek prowadzącym 
i irytuje uczestników. O tym czego nie robić i na co uważać, 
żeby spotkania i studia biblijne były budujące, rzeczowe 
i zachęcające.

Te seminaria poprowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną.

#

#młodzi

#zadajBogutrudnepytania #wgłowiesieniemiesci #zrozu-
miecBoga

Prowadzący: Piotr Lorek

7
piętro 1

Współczesne relacje chrześcijaństwo – 
islam

Prowadzący: Roland Werner

32 Program TE

Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

6

Mądrze pomagać – czyli słów kilka 
o pomocy dla Burkina Faso

Jak pomagać mądrze, by kształtować świadomość społecz-
ną i pokazać mieszkańcom Pobe Mengao, że z niewielką 
pomocą z naszej strony mogą osiągnąć wiele? Czy poma-
gając nie burzymy ich kultury, wartości? Co robić, by nie 
być uznawanym za „portfel bez dna”? 

Prowadzący: dr Lucjan Buchalik, etnolog-afrykanista, od 
1985 r. prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej 
(Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, 
aktualnie z zakresu antropologii turystyki. W jego dorobku 
znajdują się publikacje książkowe, m.in: „Kolorowy Sahel”, 
„Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i 
Kurumba”. Od 2008 roku aktywnie zaangażowany 
w pomoc dla Pobe Mengao w Burkina Faso w ramach 
projektu realizowanego przez CME.

dr Lidia Żur, naukowiec w Instytucie Fotoniki 
i Nanotechnologii CNR w Trento we Włoszech. Uwielbia 
spędzać noce pod rozgwieżdżonym, afrykańskim niebem. 
Od lat zaangażowana w działania misyjne oraz promowanie 
misyjnego stylu życia. Wolontariuszka CME, koordynatorka 
projektu „Pomoc dla Afryki”.

8

Dwoje ludzi gotowych do przebaczania

Czy miewasz nieporozumienia ze współmałżonkiem? To 
normalne i niegroźne, o ile nie pozwalacie, by nieporozu-
mienie przeszło w długotrwały konflikt, a konflikt w coś 
jeszcze poważniejszego. Chcesz uchronić Twój związek od 
kryzysu relacji? To jest możliwe! 

Prowadzący: Nela i Zbyszek Kłapowie

11

Izrael – pierworodny syn (Księga Wyjścia 
4,22) – cz. 1

Izrael w biblijnych proroctwach: powstanie państwa Izrael, 
ożywienie języka starohebrajskiego, pokonanie wrogów, 
cudowny rozwój rolnictwa, odbudowa zburzonych miast, 
powrót Izraela z ziem północnych.

Prowadzący: Kazimierz Barczuk, założyciel i dyrektor Misji 
„Poślij mnie”, pastor, wykładowca.
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