
ks. dr Grzegorz Olek 
5.07: Kocham cię z całych moich wnętrzności!
Gdzie mieszkają biblijne uczucia i jak się ma serce do rozumu? 
6.07: I daruj nam nasze długi
Jaki jest prawdziwy obraz grzechu i wykroczeń?
7.07: Kochaj sąsiada jak siebie samego
Dlaczego tak trudno jest być łaskawym dla swoich sąsiadów, 
zwłaszcza gdy ma się wspólną historię krzywd i zranień? 
ks. Timothy Hinrichs
8.07: Czy to jest próba? – o rzeczywistości cierpienia 
Czy cierpienie jest powiązane z naszym postępowaniem?
9.07: Jakim jesteś przyjacielem? – o udzielaniu wsparcia 
w cierpieniu
Czy są właściwe sposoby niesienia pomocy cierpiącym?
10.07: Gdzie jesteś, Boże?! – o Bożej obecności w ludzkim 
cierpieniu
Jakiego rodzaju uzdrowienia możemy oczekiwać, gdy cierpimy?

Stuart McAllister 
4.07: Idź i… zadawaj pytania
Czy Ewangelia zawiera unikalną odpowiedź na pytania 
po co żyjemy i dokąd zmierzamy?
5.07: Idź i… pragnij dobra
Czy potrafimy żyć wyłącznie swoimi uczuciami, apetytami, 
tęsknotami? 
6.07: Idź i… bądź szczęśliwa, szczęśliwy
Czy Chrystus może wkroczyć w mrok naszych niepowodzeń, 
niespełnienia i odrzucenia? 
7.07: Idź i… miej nadzieję
Dlaczego nierzadko złym ludziom wiedzie się dobrze, 
a dobrzy doświadczają zła? 
8.07: Idź i… szukaj sprawiedliwości
Czy skutecznym lekarstwem na bezprawie, dyskryminację 
i krzywdę może być dar Bożej łaski?
9.07: Idź i… przebaczaj, kochaj!
Jakiej mocy potrzebujemy, żeby codziennie przebaczać 
i kochać, jak Chrystus?
10.07: Idź i… mierz się ze sobą
W czym można upatrywać nadziei i uwolnienia, gdy 
czujemy się rozczarowani sobą, a nawet odczuwamy 
wstręt do samych siebie?
11.07: Idź i… żyj wiecznie
Co może przynieść nam spełnienie, dać poczucie wartości, 
a nie tylko chwilową przyjemność i świadomość, że nic nie 
zaspokoi na dłużej naszych pragnień i oczekiwań? 

4.07
12.00: W poszukiwaniu odpuszczenia, dr hab. Jerzy Sojka
13.30: Szczepienia ochronne, lek. med. Adrian Kotas
5.07
12.00: Zło nie jest banalne, Paweł Łukasz Nowakowski
13.30: Przykład Izraela cz. 1, pastor Kazimierz Barczuk
6.07
12.00: Protestantyzm ewangelikalny, prof. Tadeusz Jacek Zieliński
13.30: Przykład Izraela cz. 2, pastor Kazimierz Barczuk
7.07
12.00: Wstyd i poczucie winy, Roman Fenger 
13.30: Krzyż Chrystusa – absurd i nadzieja, dr Mateusz Jakubowski

8.07
12.00: Role w małżeństwie, Aniela i ks. Bogdan Wawrzeczkowie 
13.30: Zmartwychwstanie Chrystusa, dr Mateusz Jakubowski
9.07
12.00: Odpuść sobie zamienniki cz. 1, dr hab. Piotr Lorek
13.30: Emocje pierwotne, Alina Lorek
10.07
12.00: Kochaj siebie, łatwo powiedzieć!, Alina Lorek
13.30: Odpuść sobie zamienniki cz. 2, dr hab. Piotr Lorek
11.07
12.00 Droga do dojrzałości, Urszula Broda
13.30: Dziedziczenie wiary, Kornelia Heczko 

Wykłady o 10.00
od poniedziałku do soboty

Spotkania ewangelizacyjne o 20.00
od niedzieli do niedzieli

Webinaria o 12.00 i 13.30
od niedzieli do niedzieli
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DZIĘGIELÓW  4-11 LIPCA
YOUTUBE TYDZIENEWANGELIZACYJNY

FACEBOOK CENTRUMMISJI

zapraszamy!

Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

ONLINE

Dyżury duszpasterskie przez 8 dni
18.00-20.00 i 21.30-22.30:

tel. 509 398 530 i 509 398 505  
rozmowa@cme.org.pl

www.cme.org.pl 
www.te.cme.org.pl
cme@cme.org.pl


