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Co w programie dzisiaj?
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Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia
Objawienie Jana 21,6b

41Dzięgielów, 30 czerwca – 8 lipca 2018

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)

pr  gniesz?a

??

Pieśni na spotkanie ewangelizacyjne

O 17.00 dzieci w wieku 3-6 lat po raz ostatni 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 

15 zł
Słuchowiska

dla dzieci
Wydawnictwa

Warto
ZAPRASZAMY, a po TE 
od 11 lipca do Cieszyna 
i na www.warto.com.pl

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).

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. !

DZIĘKUJEMY 
za wspólne chwile, 

przeżycia, wzruszenia.
PROSIMY, 

zabierz do domu wszystko 
co dobre, wartościowe,

co pomoże Ci w odkrywaniu 
i kształtowaniu pragnień, 

realizowaniu tęsknot, marzeń. 
Niech wśród nich 

na pierwszym miejscu 
będzie pragnienie bliskiej 

więzi z Bogiem i Jego dziećmi.

Pij ze źródła wody życia i owocuj, 
bądź szczęśliwy, bądź szczęśliwa 

w więzi z Jezusem 
i Jego Kościołem. 

Do zobaczenia za rok na 
70. Tygodniu Ewangelizacyjnym!

Po powrocie do domu możesz
napisać do duszpasterza na 

adres: pomoc@cme.org.pl.

ZOSTAŃ PATRONEM ZESPOŁU CME
Wejdź na: www.patronite.pl/zespolcme
i dowiedz się więcej.

strona z konspektami 
szkółek niedzielnych

materiały.cme.org.pl
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Korzystaj!

Ludzie to Boża metoda! www.cme.org.pl
Przykład JEZUSa inspiruje nas i motywuje do bycia z innymi, 
pomagania im, niezależnie od statusu społecznego, wyznania, płci czy wieku. 



Co jutro, za tydzień, za miesiąc?  Szczegóły na www.cme.org.pl  
             i pod numerem 33 852 97 81
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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. 

 Zdjęcia i filmy z TE na FB CentrumMisji

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. /x2 

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.

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. 

SZKOŁA BIBLIJNA
rozmowy wstępne 15 i 29 września w Dzięgielowie

KURSY DUSZPASTERSKIE CERTYFIKOWANE 
podstawowy i dla zaawansowanych jesienią
w Dzięgielowie i Warszawie

AKCJA CHARYTATYWNA „Prezent pod choinkę”
od września rusza w całej Polsce

NOC Z LUTREM
31 października w Goleszowie

KONFERENCJA DLA KOBIET 
10 listopada w Dzięgielowie

RODZINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
26 grudnia w cieszyńskim teatrze

FUNDUSZ POMOCOWY „RODZINA RODZINIE”
przez cały rok

FUNDUSZ POMOCOWY „DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ”
przez cały rok

ZACHĘCAMY I PROSIMY:
> Módl się o te działania, akcje, imprezy i projekty
> Zostań ich wolontariuszką, wolontariuszem
> Wspieraj je finansowo  

Tydzień Ewangelizacyjny utrzymuje się z ofiar.
DZIĘKUJEMY za każdą ofiarę złożoną  
na pokrycie kosztów jego organizacji!

Twojego wsparcia potrzebujemy przez cały rok.

Nasze konta 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 93 8113 0007  
2001 0003 9909 0001
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083  
1000 0022 8838 0138

PROŚBA: Chętnie przyjmiemy  różne narzędzia i elektronarzędzia. Kontakt: arnold.parot@cme.org.pl.

Zamów jeszcze

dzisiaj na stoisku

księgarni TE:

CD lub mp3

z wykładów  

i ewangelizacji  

2018.

!

.


