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Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia
Objawienie Jana 21,6b
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Czas Miejsce Punkt programu

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i nawróć się jak naczelnik więzienia

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 Warsaw Worship Team

Na co dzień mieszkają, pracują i służą w Warszawie, jednak 
zakochali się również w Dzięgielowie i chętnie tu wracają. 
Swoją obecnością i talentami wnoszą świeży muzyczny 
powiew i są ogromnym zachęceniem do uwielbienia i modli-
twy. W tym roku oprócz porannego śpiewu przed wykładem 
poprowadzą również niezwykły koncert modlitwy.

Sobota, 7 lipca
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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.  

Tydzień Ewangelizacyjny utrzymuje

się z ofiar. DZIĘKUJEMY za każdą

ofiarę złożoną na pokrycie kosztów

jego organizacji!

DZISIAJ KSIĘGARNIA TE 
POLECA 

35 zł „Obecność, 
w której trwam”
Ilony Hajewskiej

!

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z ILONĄ HAJEWSKĄ zaraz po spotkaniu  

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

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

NIECH PRZYJMIE CHWAŁĘ  
I CZEŚĆ 

Niech przyjmie chwałę i cześć 
siedzący na tronie, 
Błogosławieństwo i moc 
niech weźmie Baranek. /x2

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

Bridge:  
Radość dał mi Pan /x2  Pokój dał mi Pan /x2

Dziś przedostatni dzień TE. Wykorzystajmy 
dobrze czas, który nam pozostał! 

Jeśli coś nas martwi, trapi, możemy szukać 
pomocy w PUNKCIE PORADNICTWA (19), 
czy pójść do POKOJU MODLITW w budyn-

ku nr  6, by się wyciszyć, albo podejść do 
jednego z DORADCÓW, poprosić o rozmowę. 

Skorzystajmy z możliwości uzyskania 
pomocy i modlitwy o sprawy osobiste, 
rodzinne, modlitwy o swoich bliskich,  

swoją wspólnotę, Kościół.

Szczególnym przeżyciem dla każdego z nas 
może być WIECZORNY KONCERT, wspólny 

śpiew, modlitwa, uwielbianie Boga. 

A jutro rozpoczniemy od NABOŻEŃSTWA 
Z WIECZERZĄ PAŃSKĄ (10.00). Słowem 

Bożym służyć będzie bp Jerzy Samiec. 
Po nabożeństwie koncertować będzie 

orkiestra dęta „Czantoria”, o 14.00 
rozpocznie się Koncert Młodych Talentów, 

czynne będą strefy dzieci i #młodych. 
Zapraszamy na Rodzinną niedzielę!

Poznaj zagraniczne projekty CME:  
ASUAN I BURKINA FASO

www.cme.org.pl

Zapraszamy na
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

DO ZELOWA
15-21 LIPCA 2018

Więcej w biurze CME i pod tel. 44 634 10 53

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
DO MRĄGOWA 

19-26 SIERPNIA 2018
Zgłoszenia w biurze CME  
lub pod tel. 799 036 995



Jakie SEMINARIA jutro, czyli 8 lipca w ostatni dzień TE?
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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. 

ŚWIĘTY IZRAELA 

Bóg zbawieniem moim, 
Zaufam i nie będę się bać. 
Ty jesteś moją mocą, 
Pieśnią moją.

Nasycę się zbawieniem 
I będę krzyczeć 
Ze wszystkich sił, 
Że wielki jest 
Pośród nas 
Święty Izraela.

Wielki jest, Wielki, Święty Izraela! 

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.
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Niedziela, 8 lipca
Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30
4

strefa dzieci (5–12 lat)

To czas, w którym dzieci będą mogły pobawić się, w coś 
pograć, nawet poskakać na zamku, oczywiście dmuchanym!

seminaria

15.15–16.30

2

Biblijny świat i pogłębione rozumienie 
Pisma

Biblia została spisana w języku i realiach obcych naszemu 
dzisiejszemu doświadczeniu, a jednocześnie zawiera ponad-
czasowe objawienie Boga. Jak poznawać i odkrywać świat 
biblijny, żeby lepiej odczytywać przesłanie Pisma?

Seminarium prowadzą osoby związane ze Szkołą Biblijną 
w Dzięgielowie.

#

#młodzi

#costoodtentegowal? #error #foch #walsie #rekanazgode 
#juzniebede #wstadzielepiej #niejaalety #czujedobrzecz-
lowiek  

Prowadzący: Tymoteusz Bujok, duszpasterz młodzieży 
diecezji katowickiej. Jaki z niego ksiądz - każdy widzi. Robi, 
co potrafi, to, czego nie potrafi, też niestety robi.

6

O pieniądzach, chciwości, piramidach 
finansowych, kryptowalutach, także 
w aspekcie biblijnym

rozmawiają:
Alina Rakowska, z wykształcenia prawnik, od 15 lat 
kierująca najstarszą na Śląsku polską instytucją finansową 
– Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie. Interesuje się 
problematyką społeczną i gospodarczą. Prywatnie żona, 
matka trójki dzieci, w wolnych chwilach czyta, lubi 
rękodzieło, w szczególności robótki na drutach.
ks. Łukasz Ostruszka, duchowny ewangelicki, 
publicysta  związany z dziennikiem ekonomicznym „Puls 
Biznesu”. Zajmuje się głównie opisywaniem nowych 
technologii, Internetu i gadżetów oraz ich wpływu na 
człowieka. Publikował m.in. w: „Polityce”, „Tygodniku 
Powszechnym”, „Przekroju”, „Metrze” i „Bloomberg 
Businessweek”. Prywatnie mąż, tata.

40 Program TE

Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

7
parter

Kiedy pragnienie śmierci staje się silniejsze 
niż wola życia 

Od pewnego czasu problem  „dobrej śmierci” poruszany 
i omawiany jest w coraz szerszych kręgach społecznych. 
Niektóre kraje zalegalizowały śmierć na życzenie. Czy jest to 
właściwy kierunek i dobry sposób na zakończenie ludzkiego 
życia? Wszystko co należy wiedzieć o eutanazji.

Prowadzący: lek. med. Adrian Kotas, specjalista 
neurochirurg. Mąż i ojciec. W swojej codziennej pracy 
zajmuje się leczeniem operacyjnym różnorodnych schorzeń 
układu nerwowego. Niezmiennie zachwyca go fenomen 
ludzkiego mózgu oraz możliwości jego leczenia w celu 
naprawy „mieszkania duszy”.

7
piętro 1

Wśród ludzi w drodze

Fala uchodźców napływająca do Europy to dla nas wielkie 
zagrożenie czy nowe, otwarte pole misyjne? Doświadcze-
niami z wyjazdów z pomocą humanitarną i w celach misyj-
nych podzielą się osoby skupione wokół Fundacji „Nadzieja 
dla Narodów”.

Prowadzący: Ilona Machandrová, Štěpán Marosz, Michał 
Oczkowski, Maciej Oczkowski, ks. Marcin Pilch

8

Gość w dom – błogosławieństwo czy prze-
kleństwo?

W dzisiejszym świecie, gdzie coraz bardziej koncentrujemy 
się na sobie, gdy domy stają się twierdzą życia prywatnego, 
a ustawy chroniące nasze dane osobowe powoli zabraniają 
nam wymieniać nazwisko sąsiada, zadajmy sobie pytania: 
Czy chcę otworzyć drzwi swojego domu dla innych? Dla 
kogo? Co może nas czekać, gdy je otworzymy?

Prowadzący: Bogusław Czyż, teolog ewangelicki, 
kaznodzieja, nauczyciel lekcji religii oraz inicjator 
i organizator Międzynarodowych Ekumenicznych Konkursów 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.

Niedziela, 8 lipca
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Niedziela, 8 lipca
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Czas Miejsce Punkt programu

15.15–16.30

11

Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym 
jest Izrael (Księgo Wyjścia 4,22)

Nadzieja oparta na Bożym Słowie nie jest ślepa, ani pusta. 
Ufając Bożemu Słowu nie będziemy zawstydzeni. „Chcę 
wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przy-
szła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 
wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael” (List do 
Rzymian 11,25–26).

Prowadzący: Kazimierz Barczuk

17.00–18.45

1

spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
i dorosłych

Słuchaj i rozgłaszaj co słyszysz jak Paweł

Ewangelistka: Elke Werner

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

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