
Ewangelickie 
Dni Kościoła

15.06.2017 czwartek
Ustroń i Wisła 

temat dnia: wczoraj

16.06.2017 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn 

temat dnia: dzisiaj

17.06.2017 sobota
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie 

diecezji cieszyńskiej
pro gr a m

15.06.2017, czwartek
	10.00-11.30	 –	Ustroń,	Równica,	nabożeństwo	
	14.00-18.00	–	Wisła,	koncerty	w	amfiteatrze	i	kościele,	 

tematyka	dnia	(wykłady,	dyskusje)
	 19.00	 –	 spotkania	w	parafiach
16.06.2017, piątek
	10.00-11.00	 –	 studium	biblijne	
	11.00-12.30	 –	 tematyka	dnia	(wykłady,	dyskusje)	
	11.00-18.00	 –	 targi	możliwości	
	11.00-21.00	 –	 przegląd	filmów	i	sztuk	teatralnych	
	14.30-17.00	–	 tematyka	dnia	(wykłady,	dyskusje,	warsztaty)	
	17.00-21.00	–	 koncerty
17.06.2017, sobota
	10.00-11.00	 –	 studium	biblijne	
	11.00-13.30	 –	 tematyka	dnia	(wykłady,	dyskusje)	
	15.00-16.30	–	 nabożeństwo	
	16.30-18.00	–	 koncert	
	 19.00	 –	 spotkania	w	parafiach
18.06.2017, niedziela
	10.00-11.30	 –	 nabożeństwa	w	parafiach

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
chciałbym zaprosić Was na wyjątkowe spotkanie 

ewangelików – EWANGELICKIE  DNI  KOŚCIOŁA, które 
od 15 do 18 czerwca będą odbywały się w Ustroniu, 
Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Bielsku-Białej. 
Bę dą one okazją do spotkań, do wzajemnego poznawa-
nia się, do odkrywania współczesnego obrazu ewangeli-
cyzmu w Polsce. Lecz przede wszystkim, w roku jubi-
leuszu 500 lat Reformacji, będą Świętem Chrystusa, 
okazją by zadać sobie pytanie o Jego miejsce w naszym 
życiu.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki” (Hbr 13,8) to werset, który będzie nam towarzyszył 
przez te cztery dni i będzie wzywał do tego, byśmy za-
stanowili się, jaka jest nasza Reformacja i czy jest w nas 
gotowość na nieustanną odnowę. Podczas gdy Jezus 
Chrystus jest ten sam, był, jest i będzie niezmienny, my 
funkcjonujemy inaczej. Świat wokół nas ulega zmia-
nom, my się zmieniamy, zmieniają się nasze sytuacje 
życiowe i doś wiad czenia.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki”. Te słowa dają pewność, że nawet, jeśli my popełnia-
my błędy, to mamy jasny układ odniesienia. Ten, który 
wszystko i wszystkich porusza, sam jest pewną ostoją. 
Ten, który dokonuje zmian w życiu każdej i każdego  
z nas, sam jest niezmienny. Jest ten sam i to istotna 

myśl, na której winniśmy budować naszą wiarę. Utarte, 
znane drogi są dla nas bezpieczne, dlatego podążając za 
Chrystusem bardziej koncentrujemy się na tej dobrze 
znanej, własnej ścieżce niż na Nim i Jego Słowie. Dlatego 
tak potrzebna jest nam odnowa, ciągłe bycie w drodze  
i życie, które jest pokutą, a zarazem oddaniem się Bogu.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki” daje nam przekonanie, że Chrystus jest tym, który  
łączy, spaja przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. On 
sprawia, że możemy dostrzec Jego uczniów i uczennice 
z czasów biblijnych, Jego naśladowców z całej historii 
Kościoła, współczesnych chrześcijan i poczuć jedność, 
którą On daje nam mimo tego, jak bardzo się różnimy. 
On też łączy nas dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, byśmy 
chcieli być ze sobą, zechcieli się poznawać i odkrywać 
swoje talenty oraz słabe i mocne strony.

EWANGELICKIE DNI  KOŚCIOŁA  2017 to doskona -
ła okazja, by ponownie wyruszyć w drogę, by na tej dro-
dze spoglądając na jedyny punkt odniesienia, jakim jest 
Chrystus, spotkać różnych ludzi, którzy z jednej strony 
chcą nam w tej drodze towarzyszyć, ale też oczekują  
naszego towarzystwa. Zachęcam Was, Drodzy, do wzię-
cia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wszyscy 
razem będziemy mogli przypomnieć światu, że chcemy 
być „zawsze razem z Chrystusem”.

bp Jerzy Samiec

Więcej informacji:  

www.dnikosciola.pl 
oraz  biuro@dnikosciola.pl

FORUM: Biblia,	diakonia,	duszpasterstwo,	misja,	ekume-
nia,	historia,	chóry,	sztuka,	Europa	środkowa
CENTRUM:	dzieci,	młodzież,	kobiety,	mężczyźni
TARGI  mOżLIWOŚCI
Prosimy o zgłoszenia:	chórów	i	zespołów,	propozycji	włas-
nych	wystaw,	udziału	w	 targach	możliwości,	wolontariuszy.	
Zgłoszenia	do	30.03.2017	r.
Opłaty:	karta	uczestnictwa	(3	obiady)	–	70	zł,	karta	uczest-
nictwa	do	lat	25	(3	obiady)	–	50	zł,	karta	uczestnictwa	(bez	
obiadów)	–	25	zł,	karta	uczestnictwa	do	lat	25	(bez	obiadów)	 
–	15	zł,	obiad	15	zł.	Karta	uczestnictwa	obejmuje	program,	
materiały	informacyjne,	nie	jest	powiązana	z	noclegiem.
Grupy	 i	 osoby	 zgłoszone	 przez	 parafie	 ewangelickie	 mają	
możliwość	noclegów	gościnnie	u	parafian	w	diecezji	cieszyń-
skiej.	 Zgłoszenia	 do	 30.03.2017	 r.	 Zgłoszenia	 bez	 noclegów	 
do	30.04.2017	r.


