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W 2017 roku cały świat  

świętuje 500 lat Reformacji. 

 
Opublikowanie 95 tez przez Marcina Lutra  

31 października 1517 roku 

przyjmuje się za początek Reformacji, 

czyli odnowy chrześcijaństwa. 

 

Powód 
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• Wzmocnienie wspólnoty: 

- między luteranami z różnych regionów kraju 

- z partnerskimi Kościołami i organizacjami 
 

• Świętowanie 500 lat Reformacji w gronie jak największej 

liczby członków Kościołów ewangelickich,  

ale też z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami 
 

• Prezentacja różnorodności i tożsamości 

Kościoła luterańskiego w Polsce jako żywego Kościoła  

z europejskimi korzeniami 
 

 

Cel 
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Jezus Chrystus  

wczoraj i dziś,  

ten sam i na wieki.  
                                         List do Hebrajczyków 13,8 

 

Hasło biblijne 
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Zawsze 

razem 

z  Chrystusem 

 

Hasło  
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Logo pokazuje nas zgromadzonych  

wokół krzyża Chrystusa. 

Wszyscy, bez względu na to,  

skąd pochodzimy,  

gdzie mieszkamy,  

czym się zajmujemy,  

razem tworzymy koło wspólnoty.  

W centrum tej wspólnoty znajduje się Jezus, który trwa na 

wieki i prowadził nas przez 500 lat. 

Logo 



               Ewangelickie Dni Kościoła 
               15-18.06.2017 

15 czerwca 2017, czwartek  

Ustroń i Wisła 
 

16 czerwca 2017, piątek 

Cieszyn i Czeski Cieszyn 
 

17 czerwca 2017, sobota 

Bielsko-Biała 
 

18 czerwca 2017, niedziela 

parafie diecezji cieszyńskiej 

 

Miejscowości 
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USTROŃ  i  WISŁA                15.06.2017, czwartek 
temat dnia: wczoraj 

Ustroń, Równica 

10.00-11.30 – nabożeństwo              

Wisła 

14.00-18.00 – koncerty w amfiteatrze i kościele  

  (zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz chóry) 

14.00-18.00 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje) 

19.00 – spotkania w parafiach 
 

Program 
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USTROŃ  i  WISŁA                15.06.2017, czwartek 
 

leśny kościół na Równicy 

amfiteatr w Wiśle kościół w Wiśle 
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CIESZYN  i  CZESKI CIESZYN    16.06.2017, piątek 
temat dnia: dzisiaj 

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 
 

Program 
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CIESZYN  i  CZESKI CIESZYN    16.06.2017, piątek 
 

Program 

kościół 

Jezusowy plac Kościelny 

Czeski Cieszyn 

Cieszyn 

Rynek 
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BIELSKO-BIAŁA                  17.06.2017, sobota 
temat dnia: jutro 

Bielski Syjon 

10.00-11.00 – studium biblijne  

11.00-13.30 – tematyka dnia (wykłady, dyskusje) 

Hala Widowiskowo-Sportowa pod Dębowcem 

15.00-16.30 – nabożeństwo  

16.30-18.00 – koncert  
 

19.00 – spotkania w parafiach 

 
 

Program 
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BIELSKO-BIAŁA            17.06.2017, sobota 
 

Program 
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BIELSKO-BIAŁA            17.06.2017, sobota 
 

Program 

Hala Widowiskowo-Sportowa, Bielsko-Biała 
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parafie diecezji cieszyńskiej             18.06.2017, niedziela 

10.00-11.30 – nabożeństwa z udziałem gości   
 

Program 
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• FORUM Biblia 

• FORUM diakonia 

• FORUM duszpasterstwo 

• FORUM misja 

• FORUM edukacja 

• FORUM ekumenia 

• FORUM historia 

• FORUM chóry 

• FORUM sztuka 

• FORUM Europa środkowa 

• CENTRUM dzieci 

• CENTRUM młodzież 

• CENTRUM kobiety 

• CENTRUM mężczyźni 

• TARGI możliwości 

 

 

 

 

Program 
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Wszyscy są zaproszeni do współpracy w tworzeniu EDK. 

 

Prosimy o zgłoszenia: 

- propozycji czynnego udziału w forach lub centrach, 

- chórów i zespołów (koncerty w czwartek i śpiew w pozostałe dni), 

- propozycji własnych wystaw (obrazy, rzeźby), 

- udziału w targach możliwości, 

- wolontariuszy (pomoc przy przeprowadzeniu EDK). 

Zgłoszenia do 30.03.2017 r. 

Współpraca 
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W ramach EDK odbywa się  

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 

- stali uczestnicy nocują w Ustroniu 

- udział w programie razem z innymi uczestnikami EDK 

 

Ogólnopolski  
Zjazd  Młodzieży 
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Opłaty dla uczestników 

karta uczestnictwa (3 obiady)    70 zł 

karta uczestnictwa 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 

    
 

Koszt 
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Karta uczestnictwa uprawnia 

- do pierwszeństwa w wejściu do obiektów EDK.   

 

Wraz z kartą uczestnik otrzymuje 

- program, materiały informacyjne i promocyjne. 

 

Karta uczestnictwa nie jest powiązana z noclegiem. 
 

Uczestnictwo 
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Grupy i osoby zgłoszone przez parafie ewangelickie 

mają możliwość noclegów 

gościnnie u parafian w diecezji cieszyńskiej. 

Zgłoszenia do 30.03.2017 r. 

Zgłoszenia bez noclegów do 30.04.2017 r. 

Wszystkie zgłoszenia do biura EDK – biuro@dnikosciola.pl  

 

 

Uczestnictwo 

mailto:biuro@dnikosciola.pl
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Parafianie w diecezji cieszyńskiej: 

- zgłaszają w swojej parafii gotowość przyjęcia danej liczby osób 

- zapewniają nocleg ze śniadaniem 

- uczestniczą z gośćmi w programie EDK 

Parafie diecezji cieszyńskiej: 
- przekazują do biura EDK do 30.03.2017 r., ile osób mogą przyjąć 

- organizują spotkania parafialne z gośćmi w czwartek (15.06.2017)  
i sobotę (17.06.2017) wieczorem 

- organizują w niedzielę (18.06.2017)  nabożeństwo z udziałem gości,  
a po nabożeństwie spotkanie z posiłkiem 

 

 

 

Uczestnictwo 
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Kontakt i zgłoszenia: 

Ewangelickie Dni Kościoła 

pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała 

biuro@dnikosciola.pl 

www.dnikosciola.pl 

https://www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola/ 

 

Kontakt 
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Zapraszamy na 


