
 

4. list modlitewny o 73. Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2022 
 

Najdłuższe w roku dni sprzyjają modlitwie! Łatwiej wcześniej wstać, gdy poranek jasny i ciepły, przyjemnie 
posiedzieć dłużej, gdy wieczór trwa i trwa… Oby tętniąca bujnym życiem przyroda, pełna kolorów, zapachów  
i dźwięków, rozbudzała nie tylko nasze zmysły, uczucia, ale też rozgrzewała naszego ducha, inspirowała  
do okazywania wdzięczności, podziwu i zachwytu Stwórcy.   

  Dziękujmy Bogu za piękną pogodę, którą podarował nam w dniu, kiedy stawialiśmy wielkie namioty, 
rozpoczynając budowę „miasteczka ewangelizacyjnego”. Prośmy o piękną pogodę w czasie trwania TE. 

Prośmy o bezpieczeństwo, ochronę dla organizatorów i uczestników wszystkich spotkań, a szczególnie dla 
dzieci i ich opiekunów, nastolatków i ich liderów. 

Prośmy, by dobry Bóg wypełnił obłokiem swej miłości, mocy i chwały namioty i inne miejsca, w których 
głoszone i przyjmowane będzie Jego Słowo.  

Prośmy Boga o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich mówczyń i mówców TE: ewangelistów, 
wykładowców, seminarzystów oraz dla muzyków, wokalistów, aktorów, tłumaczy (na język polski i ukraiński).  

Prośmy o to, by cała techniczna strona przedsięwzięcia, w tym nagłośnienie, oświetlenie, transmisja 
internetowa były pod opieką Pana, dla którego żadna sprawa nie jest zbyt wielka, ani zbyt mała, by ją przeprowadzić  
i jej błogosławić!  

Dziękujmy Bogu za liczne grono wolontariuszy i wolontariuszek, którzy już pomagają i będą pomagać  
w dalszych pracach przygotowawczych i w trakcie TE. Niech będzie to dla nich czas radosnego dawania i brania, 
praktykowania wspólnoty, czas duchowego rozwoju!  

Dziękujmy za duszpasterzy, doradców, prośmy dla nich o mądrość, błogosławieństwo, by wszelkie rozmowy  
w trakcie TE przebiegały pod szczególną opieką Boga, który jest miłością.  

Dziękujmy serdecznie za Boże działanie poprzez ludzi, którzy do tej pory przykładali i nadal przykładają  
swoje ręce, ofiarowują czas, miłość i pieniądze, by Tygodnie Ewangelizacyjne mogły się odbywać co roku.  
To dzieło trwa już ponad 70 lat. Niech trwa nadal!   

A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani,  
i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.  
Dz 4,31 
 
Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.  
Do zobaczenia w Dzięgielowie,  
zachęcamy, zaproś swoich przyjaciół. 
 

SPOTKAJMY SIĘ Z JEZUSEM! 


