
69. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY 
DZIĘGIELÓW 2018 TE

6 LIPCA . PIĄTEK

Co w programie dzisiaj?

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

!

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

33Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Piątek, 6 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i oddawaj chwałę Bogu jak Saul

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 Zespołu CME

Zespół powstał w 2000 roku w odpowiedzi na potrzebę 
prowadzenia wspólnego śpiewu w trakcie spotkań dla 
młodzieży organizowanych przez Centrum Misji i Ewangeli-
zacji. Od lat prowadzi w śpiewie także uczestników Tygodni 
Ewangelizacyjnych. Czas płynie, zmienia się skład zespołu, 
ale główny cel, dla którego został powołany, pozostaje ten 
sam – wielbienie Boga pieśnią i prowadzenie innych 
w śpiewie dla Jego chwały. Śpiewajmy i módlmy się wraz 
z nimi, prosząc o błogosławieństwo!
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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.  

DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA 

20 zł „Bóg bez brody”
Piotra Lorka

Każdego dnia specjalne promocje 
dla gości i uczestników TE

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z PIOTREM LORKIEM zaraz po spotkaniu  

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

OBJAWIENIE JEZUSA  
TEMU CHWAŁA 

Temu, który trzyma  
w ręku siedem gwiazd,
Z Jego ust wychodzi ostry miecz,
Temu, który lśni jak  
w pełni słońca blask, 
Był umarły a zwycięzcą jest.

Temu, który płomień  
ognia w oczach ma, 
Jego głos jak szum potężnych wód,
Temu, który trzyma klucz  
do śmierci drzwi, 
Gdy je zamknie, nie otworzy nikt. 

Temu chwała, chwała, 
który był i jest, i przyjdzie znów, 
Jezusowi chwała,
swoją krwią On nabył Ojcu lud.

PUSTA ROZPUSTA 
to ostatni temat z cyklu przygoto-

wanego na tegoroczny Tydzień przez 
wykładowców Szkoły Biblijnej CME. 

Jutro prof. Piotr Lorek postawi wiele 
pytań, np.: Co się dzieje, kiedy podwa-
żamy kolejny duchowy autorytet… bez 
gromu z jasnego nieba? Co może nas 

powstrzymać przed własnymi  
popędami? Te i inne kwestie można 

będzie przedyskutować po wykładzie.
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 ostatni spektakl 
Teatru dla Dzieci i Młodzieży Eden

 pt. PRAWDZIWY SKARB, a potem koń-
cowe spotkanie z cyklu 6 kroków do…

O 15.15 w namiocie obok księgarni TE 
książkę „JESTEŚ WYJĄTKOWY” czytać 

będzie dzieciom Grzegorz Przeliorz.

Od 14.15-16.30 w szkole (7, parter) w ruch 
pójdą IGŁA I NITKA. Ruszy produkcja  

„miękkich breloków” które, jak inne przedmio-
ty wytworzone w ramach warsztatów  

Pomoc dla Afryki, można będzie nabyć  
na afrykańskim stoisku. Zapraszamy!

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. 
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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. 

PAN ŁASKĘ SŁABYM DAŁ

1. Pan łaskę słabym dał 
i pokornym dom w mieście swym, 
On mrok zamienia w dzień,
Uświęceniem jest martwych ciał. 

Ref.
Bo Pan wybawieniem jest,
wodą pośród skał,
światłem w ciemną noc. 

Bo Pan wybawieniem jest, 
sam wykupił nas 
i pokonał śmierć. 

2. Bóg ojcem naszym jest, 
Syna swego dał,
Stworzył świat.
Wiatr wieje dokąd chce, 
Jezus łączy nas w ciało swe.

ZNASZ MNIE, PANIE 

Panie, Ty wszystko o mnie wiesz, 
Przenikasz me zamysły, 
Me drogi są Ci znane, 
Przede mną idziesz na nich. 
Otaczasz mnie ze wszystkich stron, 
Kładziesz na mnie rękę swą, 
Wiedza Twa zadziwia mnie, 
Wciąż nie mogę pojąć jej. 

Znasz mnie, Panie, 
Wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. 
Nie ma słowa, 
Ty, Panie, znasz już całe zdanie. 

Ty utworzyłeś wnętrze me 
I duszę moją znasz,
Utkałeś moje ciało, 
Cudowne są Twe dzieła. 
Zaplanowałeś życie me, 
Nie jestem tu przypadkiem, 
Policzyłeś moje dni, 
Zanim pozwoliłeś żyć. 

Znasz mnie, Panie...

Bridge: 
Nawet jeśli uciec chcę, 
Twoja ręka trzyma mnie, 
Ciemność też nie skryje mnie, 
Bo dla Ciebie noc jak dzień. 
Badaj Boże, doświadcz też, 
Poznaj myśli, serce me. 
Nie chcę już unikać Cię, 
Być przy Tobie chcę. 

Jutro o 20.30 KONCERT MODLITW 
z zespołem Warsaw Worship Team. 35Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

Sobota, 7 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)

Miękkie breloki

Uczestnicy wykonają breloki z filcu. Na pewno przyda się 
trochę umiejętności manualnych, bo w trakcie warsztatów 
w ruch pójdą igła i nitka.

Prowadząca: Lidia Żur, wolontariuszka CME, koordynatorka 
projektu „Pomoc dla Afryki”.

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 drugi: Mało znane metody pracy 
z Biblią
Biblia zawiera wiele poziomów przekazu, które można 
odkrywać na różne sposoby. Nieco o tym, jak wzbogacić 
i poszerzyć sposoby pracy z tekstem biblijnym i metody 
stosowane w trakcie wspólnej lektury Pisma, żeby pełniej 
odkrywać przesłanie Biblii.

Te seminaria poprowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną.

#

#młodzi

#fajnespotkanie #pomysły #młodzieżnaparafii #chciecto-
moc #namsięudało

Prowadzący: ks. Marcin Podżorski, duszpasterz młodzieży 
diecezji cieszyńskiej.

36 Program TE

Sobota, 7 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30
7

piętro 1

Islam a problem terroryzmu

Prowadzący: Roland Werner

8

Obecność, w której trwam

Spróbuj pomyśleć kim dla Ciebie jest Bóg, czego od Niego 
oczekujesz. Zastanów się, czy Go znasz, a przede wszyst-
kim, czy znasz Jego serce? Szczere odpowiedzi na te pyta-
nia pozwolą Ci trwać w Jego obecności.

Prowadząca: Ilona Hajewska, sędzia w stanie spoczynku, 
mediator sądowy, twórczyni nowych programów-wyzwań 
dla rozpadających się małżeństw i rodzin w konfliktach.

6

Gościnny Kościół. Jak pomóc migrantom?

Kim są osoby przybywające do nas z przyczyn ekonomicz-
nych lub jako uchodźcy? Dlaczego opuszczają swój kraj 
i migrują do… Polski? Czego potrzebują, czego poszukują 
i jak możemy im pomóc? 

Prowadzący: Essayas Techane Masifin, przybył do Polski 
przed 30 laty jako student, został uchodźcą, a obecnie jest 
obywatelem Polski. Pracuje w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
jako koordynator projektu Ekumeniczny punkt konsultacyjny 
ds. migracji Gościnny Kościół.

11

Izrael – pierworodny syn (Księga Wyjścia 
4,22) – cz. 2

Boże obietnice dane Izraelowi: obietnica ziemi, obietnica 
o wiecznym przymierzu Boga z Izraelem,  o powstaniu 
narodu,  o zgromadzeniu całego ludu i obietnica o przy-
szłości Izraela.

Prowadzący: Kazimierz Barczuk
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