
Harmonogram przebiegu Święta Namiotów 

13-20 październik 2019 
 
 

Niedziela 
 

17:00-17:30 - „Uroczysty Szabat - powrót Jezusa Chrystusa” - Piotr Paweł Maciejewski 
 
17:30-18:15 - Uroczyste nabożeostwo dziękczynne rozpoczynające Święto Namiotów. Spotkanie z 
Jezusem - wspólne modlitwy, śpiewanie pieśni na chwałę Bogu, zacieśnianie więzi braterskich, wza-
jemne poznawanie się, dzielenie się doświadczeniami i Bożym prowadzeniem.  
 
18:30-20:00 - Agapa - braterska duchowa uczta, pełna wspaniałych owoców, której celem jest pod-
kreślenie naszej jedności i podtrzymywanie naszego trwania w wierze, w bezwarunkowej miłości i w 
Bożej sprawiedliwości. 
 

„Szczęśliwy [błogosławiony, BW] lud, który zna okrzyki radości, który chodzi w światłości Twego 

oblicza, Jahwe! Cieszą się zawsze Twoim Imieniem, a Twoja sprawiedliwość ich wywyższa. Ty bo-

wiem jesteś blaskiem ich potęgi [mocy, BW] i z Twojej łaskawości [życzliwości, BW] rośnie nasza 

siła” (Ps. 89:16-18, BP). 
 

Poniedziałek 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 
 
10:45-11:45 - „Kielich mój pid będziecie” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Kielich mój pid będziecie” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:00-16:00 - Obiad 
 
18:00-20:00 - Wieczorne spotkanie modlitewne prowadzone przez uczestników Święta Namiotów; 
śpiewanie pieśni, dzielenie się doświadczeniami, świadectwa. 
 

Wtorek 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 



 
10:45-11:45 - „Życie świadome celu” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Życie świadome celu” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:15-16:15 - Obiad 
 
18:00-20:00 - Wieczorne spotkanie modlitewne prowadzone przez uczestników Święta Namiotów; 
śpiewanie pieśni, dzielenie się doświadczeniami, świadectwa. 
 

Środa 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 
 
10:45-11:45 - „Przymierze” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Przymierze” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:00-16:00 - Obiad 
 
18:00-20:00 - Wieczorne spotkanie modlitewne prowadzone przez uczestników Święta Namiotów; 
śpiewanie pieśni, dzielenie się doświadczeniami, świadectwa. 

 
Czwartek 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 
 
10:45-11:45 - „Daj się związad” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Daj się związad” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:00-16:00 - Obiad 
 
18:00-20:00 - Wieczorne spotkanie modlitewne prowadzone przez uczestników Święta Namiotów; 
śpiewanie pieśni, dzielenie się doświadczeniami, świadectwa. Dla chętnych, możliwośd przeprowa-
dzenia uroczystości zanurzenia w imię Jezusa Chrystusa. 
 

21:15 – wyjazd na uroczystośd zanurzenia w imieniu Jezusa Chrystusa na basen do Strzyżowa. 
 



Piątek 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 
 
10:45-11:45 - „Synostwo na miarę dziedzictwa” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Synostwo na miarę dziedzictwa” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:00-16:00 - Obiad 
 
17:30-20:00 - Uroczyste rozpoczęcie szabatu, oraz wieczorne spotkanie modlitewne prowadzone 
przez uczestników Święta Namiotów; śpiewanie pieśni, dzielenie się doświadczeniami, świadectwa. 
 

Szabat 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 - Śniadanie 
 
10:30 - Rozpoczęcie głównego nabożeostwa 
 
10:45-11:45 - „Takim byd jak Jezus” cz. I - Piotr Paweł Maciejewski 
11:45-12:00 - przerwa 
12:00-13:00 - „Takim byd jak Jezus” cz. II - Beata Maciejewska 
 
15:15-16:15 - Obiad 
 
17:30-20:30 – Uroczystośd Wieczerzy Paoskiej 
 

Niedziela 
 

8:00-8:30 - Poranne spotkanie modlitewne 
 
8:45-9:45 – Śniadanie 
 
10:30-14:00 - Uroczyste zgromadzenie: spędzanie wspólnie ze sobą czasu na modlitwach, space-
rach, rozmowach; dzielenie się swoimi własnymi przemyśleniami i doświadczeniami z usłyszanego 
poselstwa. Podsumowanie tegorocznego Święta Namiotów z podkreśleniem znaczenia miłości aga-
pe w naszym chrystiaoskim doświadczeniu. 
 

„Miłość jest cierpliwa [wielkoduszna, PI], uprzejma, [życzliwa, NBG; dobrotliwa, BW; łaskawa, BT; 

łagodna, PI]. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się [nie szuka poklasku, BWP], nie unosi się py-

chą, nie zachowuje się nietaktownie [niewłaściwie, NBG], nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 



nie pamięta złego, nie cieszy się z nieprawości, lecz raduje się z triumfu prawdy. Miłość wszystko 

znosi, każdemu wierzy, każdemu ufa, wszystko przetrzyma [w stosunku do wszystkiego ma nadzieję, 

PI]. Miłość nigdy nie ustaje<” (1Kor. 13:4-18, BP). 
 
15:00-16:00 - Obiad 
 
17:30-19:00 - Wieczorne spotkanie modlitewno-dziękczynne zakaoczające Święto Namiotów. 
 
 

                                                                                                                                                Przyjdź, Panie Jezu 
 
 
 

Kontakt w sprawie zgłoszeo swojego uczestnictwa, jak i rezerwacji miejsc: 
 
Piotr Paweł Maciejewski - 609-981-808 
Beata Maciejewska - 723-807-444 
 
Uczestnictwo w Święcie Namiotów jest bezpłatne wraz z wyżywieniem i noclegami. 
 
Adres: Glinik Zaborowski 166 
                38-100 Strzyżów 
 
 

ZAPRASZAMY! 
 
 
 
 
 


