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Życzenia Wielkanocne 

Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bo-
wiem zmartwychwstał. Radujcie się więc, z ufnością i wiarą patrzcie w 

przyszłość. Niech Zmartwychwstały zsyła na Was łaski i wnosi szczęście 
do Waszego rodzinnego życia.  Życzymy Wam,  Siostry i Bracia,  i Wa-

szym rodzinom, abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto 
„zmartwychwstania” poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości 

do najbliższych oraz wiarę w potęgę i trwałość miłości Bożej do nas 

grzesznych ludzi. Wesołych Świąt! 

 

      ks. bp. Marek Izdebski              ks. Krzysztof Góral                   ks. Tomasz Pieczko  

Parafia Ewangelicko-Reformowana  

            w Bełchatowie 

 
ul. Okrzei 1 
97-400 Bełchatów 
tel./fax +48/44/632-17-89 

 Proboszcz: ks. bp Marek Izdebski 
 e-mail: marek.izdebski.ref@gmail.com  
Nabożeństwa niedzielne odbywają się o godz. 930 
Szkoła Niedzielna - w trakcie nabożeństwa 
Lekcje religii odbywają się we wtorki i środy 
Spotkania młodzieży odbywają się w środy 
Lider młodzieży: Adrian Matys 
e-mail: mlodziez.belchatow@reformowani.pl 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości 
ul. Okrzei 1 
97-400 Bełchatów 
tel. 44/632-70-90 
Konto bankowe parafii 
74 1020 3958 0000 9702 0070 0 
PKO BP Bełchatów 
Nabożeństw w kaplicy szpitala w Bełchatowie 
Odbywają się w 1 i 3 wtorek miesiąca o godz.1800 

 

 

 Parafia Ewangelicko-Reformowana  

w Zelowie 

ul. Sienkiewicza 14a 
97-425 Zelów 
tel./fax +48/44/634-10-53, 634-20-60 

www.zelandia.pl 

Proboszcz: ks. Tomasz Pieczko 
tel. kom.: 791-040-503  
e-mail parafii i pastora: per@zelandia.pl 
 
Dyżur Pastora Zboru w jego biurze na plebanii: 
W każdy czwartek, w godz. 8.00-12.00 

Nabożeństwa niedzielne – godz. 1000 

 
Szkoła Niedzielna – w trakcie nabożeństwa 
Lekcje religii (prowadzi ks. Tomasz Pieczko): 
wtorek:      kl. „0” i 1 - godz. 1315-1400 
 kl. 2 i 3 szk. podst. - godz. 1445-1615 
środa: kl. 4,5 i 6 szk. podst. - godz. 1500 - 1630 

Piątek:  kl. 1,2 i 3 gimnazjum - godz. 1500 - 1630 

 liceum - godz. 1700 - 1830 

 
Grupa młodzieżowa języka włoskiego: czwartek: 1900 

Grupa dziecięca języka francuskiego: piątek: godz. 1400 

 
Gry rodzinne na Sali gimnastycznej ZSP w Zelowie : środa godz. 1900  
Próby zespołu „Zelowskie Dzwonki”: 
– w soboty o godz. 900-1130 (grupa starsza) 
– w soboty o godz. 1130 -1230 (grupa średnia) 
– w soboty o godz. 1230 -1330 (grupa młodsza) 
Spotkania młodzieży – sobota godz. 1800 
Spotkania tematyczne ,,Czym jest Ewangelicyzm Reformowany?...”  
– 2 i 4 piątek miesiąca  godz. 1900 
Studium biblijne – w czwartki o godz. 1700 
Royal Rangers (skauting chrześcijański), zbiórki:  
Zastęp Chłopców: Sobota: 1230 — spotkania co dwa tygodnie 
Zastęp Dziewcząt: Sobota: 1700 
Kancelaria parafialna  
czynna codziennie w godz. 730-1500 

e-mail: kancelaria@zelandia.pl 
 
Konto bankowe Parafii  
40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 
Bank Spółdzielczy w Zelowie 

 Parafia Ewangelicko-Reformowana  

w Kleszczowie 

 ul. Słoneczna 4 
97-410 Kleszczów 
tel./fax +48/44/731-38-18;  
tel. kom. 603-954-945 
www.kleszczow.reformowani.pl 
e-mail: kpgkleszczow@interia.pl 

Proboszcz: ks. Krzysztof Góral  
Nabożeństwa niedzielne  odbywają się o godz. 1100 
Szkoła Niedzielna - dla grupy najmłodszej i przedszkolnej  
– po nabożeństwie (oprócz świąt i ferii) 
Lekcje religii: 
- grupa przedszkolna – poniedziałki o godz. 1645 
- grupa pokonfirmacyjna – poniedziałki o godz. 1730 
Kółko muzyczne – poniedziałki o godz. 1930 
Spotkania młodzieży - w poniedziałki godz. 1830 
Lider młodzieży: Mateusz Kacprzyk 
e-mail: mlodziez.kleszczow@reformowani.pl 
NIP 769-19-63-123 Regon 590347324 
Konto bankowe parafii 
72 8978 0008 0005 6430 2000 0010 
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 

Sponsor NOWIN 
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Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Reformowanych 
 Bełchatów-Kleszczów-Zelów 

Redakcja lokalna:  
Bełchatów: ks. bp Marek Izdebski, tel. 606-128-037  
marek.izdebski.ref@gmail.com 
Kleszczów: ks. Krzysztof Góral, tel. 603-954-945  
kpgkleszczow@interia.pl 
Zelów: ks. Tomasz Pieczko, tel. 791-04-05-03  
per@zelandia.pl 
Druk:  
Parafie Ewangelicko -  Reformowane 
W Bełchatowie, Kleszczowie i Zelowie 
 Za treść artykułów  odpowiadają ich autorzy.  
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. 

Ewangelickie Duszpasterstwo 
Chorych Szpitala Wojewódzkiego w  

Bełchatowie  
 

Nabożeństwa w kaplicy szpitalnej, ze szczególną 
Modlitwą za chorych, w 1 i 3 wtorek  miesiąca, o  

godz. 1800 

Pastor jest do dyspozycji osób chcących spotkać się, porozmawiać: 
- w 1 i 3 wtorek miesiąca, w kaplicy szpitalnej,  

  od godz. 1715 do 1800 

- oraz na indywidualne wezwanie telefoniczne  

 
Kontakt: 

Ks. Tomasz Pieczko  
tel: +48/791-040-503  
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Lud izraelski wiele lat żył pod panowaniem złych królów, którzy nie kochali Boga. Czcili oni różne 

bóstwa, lud izraelski za ich przykładem również odwrócił się od Boga. Bóg okazywał wiele cierpliwo-

ści swojemu ludowi, ostrzegał go wiele razy. A jednak lud izraelski nie chciał być mu posłuszny i ścią-

gnął na siebie surową karę. 

 Obce wojska po raz kolejny najechały na Kanaan. Zniszczyły Jerozolimę i spaliły świątynię. 

Dowodził wojskami król Nebukadnesar. Przykazał on sprowadzić do swojego zamku niektórych spo-

śród synów izraelskich, by ich wykształcić do służby na dworze królewskim. Byli wśród nich: Daniel, 

Ananiasz, Micheasz i Azariasz, byli to młodzieńcy, którzy bardzo kochali Boga. Król wyznaczył im 

miejsce do spania i dzienne utrzymanie w zamian za służbę. 

 Pewnej nocy król Nebukadnesar miał sen, który go bardzo zaniepokoił i nie dał dalej spać. 

Zawołał więc król swoich wróżbitów, magów i czarowników i nakazał im, aby zgadli i opowiedzieli mu 

ten sen, gdyż chciał ich sprawdzić, czy są prawdziwymi magami. Lecz oni nie znali snu króla. Wtedy 

to król bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich.  

 Gdy dowiedział się o tym Daniel, zwrócił się wraz z przyjaciółmi, z modlitwą, do Boga, by Ten 

wyjawił mu sen króla. Tak też się stało. Bóg dał mądrość Danielowi i umiejętność tłumaczenia snu 

królowi. Dawid wyjaśnił królowi, że jedynie Bóg wie wszystko, i że to Bóg wyjawił Danielowi treść snu. 

Następnie opowiedział cały sen: Ty królu miałeś widzenie, że oto olbrzymi posąg stał przed tobą i 

jego ogrom budził w tobie lęk. Posąg miał głowę ze złota, pierś ze srebra brzuch z miedzi, a nogi z 

gliny i żelaza. Tuż obok niego była góra, z której stoczył się kamień, uderzył w nogi posągu, wywrócił 

go i zniszczył całkowicie. A kamień ten rósł coraz bardziej, aż pokrył całą ziemię. 

 Daniel przetłumaczył ów sen królowi słowami Boga. Każda część posągu oznacza królestwo 

pod panowaniem różnych królów. Jedne są mocne, a inne słabe. Jednak głaz okazał się silniejszy od 

ogromnego posągu, tak jak Bóg jest mocniejszy od wszystkich królestw tego świata. Wtedy to król 

Nebukadnesar wyznał Danielowi, że już wierzy, gdyż jego Bóg jest naprawdę potężny.  

 Król obdarował Daniela różnymi kosztownościami i mianował go pierwszym sługą, zwierzch-

nikiem wszystkich innych sług. Trzej przyjaciele Daniela również otrzymali ważne stanowiska w króle-

stwie. Wszyscy czworo bardzo kochali Boga, dlatego On troszczył się o nich. 

 Krótka sentymentalna podróż do „języka czeskiego”: 

Podzimní listí 

Jestli umíš dobře číst, 
strom ti jednou pošle list. 

Pošle ti ho po vánku 
jako psaní na stránku. 

Nebudou v něm písmena, 
ani barva zelená. 

Jenom vrásky, jenom žluť, 
budou šeptat: "Při mně buď, 
až zůstanu na zemi 
stát s holými větvemi!" 

 

 
 

KIM JEST CZŁOWIEK ? 

 

     Z pytaniem „Kim jest człowiek?” zwraca się do Boga Dawid w psalmie 8, wersety 4-9 słowa-

mi: 

„Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, 

na księżyc i na gwiazdy, które uczyniłeś, 

(wtedy pytam) kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

kim syn człowieczy, że Cię tak obchodzi ? 

Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od Boga, 

obdarzyłeś go wspaniałością i dostojeństwem. 

I dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich, 

wszystko złożyłeś u jego stóp,  

owce i wszelkie bydło, 

a także dzikie zwierzęta, 

ptaki w powietrzu i ryby w morzu, 

wszystko, cokolwiek porusza się w wodzie.” 

     Z powyższych słów jasno wynika jak ogromną wartość w oczach Bożych stanowi człowiek. 

Bóg obdarzył człowieka wspaniałością i dostojeństwem. Dał mu władzę i panowanie nad 

wszelkim swoim stworzeniem. Wszystko złożył u jego stup. Pragnie tylko jednego, aby czło-

wiek Bogu oddawał należną mu cześć i  chwałę oraz miał z Nim społeczność. 

     Dzisiaj chciałbym przedstawić biblijny obraz człowieka i to kim on jest według Biblii. 

W Księdze Rodzaju 1, 27 czytamy:  

 „I tak stworzył Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go na swoje własne podo-

bieństwo – stworzył mężczyznę i niewiastę”.  

Widzimy więc, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Rękawiczka jest 

stworzona na obraz i podobieństwo ręki ludzkiej. Jest po to, aby ręka znajdowała się w niej. 

Tak jest również z człowiekiem. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże. aby Bóg znajdował 

się w nim. 

Natomiast w rozdziale 2 i wersecie 7 czytamy:  

 „Wtedy to utworzył Jahwe człowieka z gliny i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

własnego życia. I w ten sposób stał się człowiek istotą żywą.” ( 

BWP)  Według Biblii Gdańskiej werset ten brzmi:  

 „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech 

żywota. I stał się człowiek duszą zywiącą.”  

      

Red. Ewa Pospiszył-Woźniak 
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  Wynika z powyższego wersetu, że człowiek to istota trójwymiarowa składająca się z 

prochu ziemi, czyli ciała, dechu żywota, czyli ducha i duszy żywiącej, czyli krótko mówiąc 

duszy. Podobnie o trzech wymiarach człowieka mówi apostoł Paweł w 1 Liście do Tesaloni-

czan:  

 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, 

i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 

 A więc człowiek to duch, dusza i ciało. Rozważmy po kolei każdą z części człowieka. 

     Duch to najgłębsza część człowieka, stworzona po to, aby kontaktować się z Bogiem i przy-

jąć Boga by mieszkał w nim. Jego funkcje to: społeczność, intuicja i sumienie. Duch to również 

centrum różnych dyspozycji człowieka. 

     Dusza to część człowieka, która kontaktuje się z sferą psychiczną. Dusza to umysł, emocje i 

wola. Duszę można również określić jako centrum doświadczeń emocjonalnych i duchowych 

człowieka. 

     Ciało to część człowieka, która kontaktuje się ze sferą fizyczną czyli ze światem. Kontaktu-

je się za pomocą swoich pięciu zmysłów to jest: wzroku, słuchu, smaku, powonienia i dotyku. 

     Duch i dusza są niewidoczne dla oka ludzkiego. Widzi je tylko Bóg, który jest duchem. 

Lustrem dla ducha i duszy jest Słowo Boże zapisane w Biblii. 

     Ciało to to, co widzimy stając przed lustrem. Ciało jest „opakowaniem” w którym mieszka 

duch i dusza. Apostoł Paweł nazywa ciało naczyniem glinianym. 

      Dla Boga człowiek to ludzki duch. 

     Wydaje mi się, że bardzo ważnym jest zrozumienie, jak te trzy części człowieka to jest: 

duch, dusza i ciało, ze sobą współpracują. 

     Wróćmy do Księgi Rodzaju. Bóg stwarzając pierwszego człowieka Adama tchnął do jego 

ducha swojego Ducha (tchnienie swojego życia, dech żywota). A więc w Adamie mieszkał 

Bóg. Adam, przez to, że mieszkał w nim Bóg, posiadał cechy Boże takie jak nieśmiertelność, 

doskonałość, świętość, bezgrzeszność, dobroć, miłość itp. Chodził w duchu w łączności z 

Bogiem. Miał z Nim pełną relacje i społeczność. Był pierwszym dzieckiem Boga. Był odbiciem 

chwały Bożej Wszystkie jego trzy części współpracowały z sobą.  

Był człowiekiem w pełni wolnym. Bóg zakazał mu tylko jednego:  

 „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła 

nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.”  

Jednak jak wiemy Adam nie usłuchał Boga, zjadł zakazany owoc, wyrażając przez to swoje 

nieposłuszeństwo wobec Boga. Popełnił grzech. Ściągnął na siebie gniew Boży. Utracił Boże 

życie, które w nim było.  Umarł duchowo. Grzech uśmiercił jego ducha, uczynił go wrogiem 

Boga w jego umyśle oraz przemienił jego ciało w grzeszne ciało.  

DANIEL 
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 Grzech więc zniszczył wszystkie trzy części człowieka i oddzielił go od Świętego Boga. 

Śmierć duchowa to oddzielenie człowieka od Boga. Jest to coś strasznego, żyć w oddzieleniu 

od Boga i być potępiony na wieczność, która  czeka każdego człowieka. 

Stan upadłego człowieka. 

     Wszyscy potomkowie Adama (my również nimi jesteśmy) rodzą się martwi duchowo, są 

oddzieleni od Boga, posiadają grzeszną naturę. Żyją jako dusza i ciało. W tym stanie  nie są 

dziećmi Boga. Bóg jest tylko ich Stworzycielem. Są ludźmi upadłymi. Biblia określa ich jako: 

martwi, źli, ślepi, głusi, zagubieni, pozbawieni nadziei, nienawidzący Boga, skażeni, dzieci dia-

bła. Są to duchowe trupy. Mają imię, że żyją, ale są umarli. Jeśli człowiek umrze fizycznie w 

tym stanie jest potępiony. 

     Każdy z nas rodzi się fizycznie jako członek upadłej rodziny ludzkiej. Żyją tylko nasze dwie 

części: dusza i ciało. Duch jest martwy. Kontaktujemy się przez naszą duszę ze światem psy-

chicznym, a przez ciało ze światem fizycznym. Kontakt z Bogiem jest zerwany przez grzech. 

Dusza zarządza ciałem, a ciało duszą. W tym stanie możemy być ludźmi religijnymi, uczęszcza-

jący do kościoła, czyniącymi dobre uczynki, czytającymi nawet Biblie, ale w dalszym ciągu 

jesteśmy daleko od Boga. Nie mamy kontaktu z Bogiem. Dlatego Jezus mówi:  

 

Ciąg dalszy strona nr. 18. 

 

 

 

 

WIGILIA MIEJSKA W BEŁCHATOWIE  
 23 grudnia 2015r. po raz pierwszy w Bełchatowie odbyła się miejska wigilia. Organizatora-

mi wigilii byli: prezydent Bełcha-

towa Mariola Czechowska i 

Ochotnicza Straż Pożarna z Gro-

cholic. Obecne na spotkaniu 

były władze miasta, dziekan 

dekanatu bełchatowskiego – ks.  

Zbigniew Zgoda, który poprowa-

dził modlitwę, proboszcz parafii 

NMP Matki Kościoła i św. Barba-

ry - ks. Stanisław Jaskuła SCJ a 

także proboszcz parafii ewang.-

ref. - ks. bp Marek Izdebski.  

 

Wszystko to jednak na podstawie jego decyzji, decyzji konkretnej.   Świat jest zatem zwiercia-

dłem, które odbija coś, co znajduje się gdzie indziej, i które odbija tylko to, co Bóg chce i gdzie 

Bóg chce.  

 Nicejskie Wyznanie Wiary wyraża następujących słów na określenie świata: „rzeczy 

widzialne i niewidzialne”. Możemy do tego dodać z pewną swobodą: idee i materia, duch i 

ciało, anioły i zwierzęta.  

Istnieje zatem różnica między duchem i materią, ale nie ma żadnej wyższości ducha nad ma-

terią. Zarówno duch, jak i materia są stworzone przez Boga i odkupienie dotyczy zarówno 

jednego, jak i drugiego. Nie wyobrażajmy sobie zatem, że duch jest boski, ani też że materia 

nie jest powołana, tak jak i duch, do odkupienia. Wszystko, co jest związane z tym światem 

jest powołane do odkupienia. Duch i materia są złaczone w grzechu i łasce - nie dzielmy tego, 

co Bóg złączył.  

 Świat nie jest też stworzony jak jakaś maszyna, która raz uruchomiona działa sama, 

bez pomocy tego, który ją stworzył. Bóg bez ustanku podtrzymuje istnienie swojego stworze-

nia. Nie ma nic na tym świecie, co byłoby od Boga niezależne.  

Jeżeli istnieje jakikolwiek porządek – pochodzi on od Boga.  

Jeżeli istnieje zarówno przypadek jak i przeznaczenie – wszystko to jest pod władzą Bożą.  

Nie ma jakiejkolwiek konieczności, akcji całkowicie niezależnej od Boga; nie ma wolności 

poza tą, która jest przyznana przez Boga (a On ją przyznaje z obfitością).  

Nie ma przypadkowości, którą nie dysponuje Bóg.  

Porządek, który istnieje w świecie, nie istnieje sam z siebie, tzn. jako samodzielny wobec Te-

go, który go stworzył.  

Możemy powiedzieć, że Bóg rządzi i pozwala, aby były na świecie rzeczy zdterminowane i 

niezdterminowane.  Z naszego punktu widzenia (nas – stworzeń) istnieją rzeczy „dobre” i 

„niedobre”. Ale pewność ojcowskiego zarządzania światem przez Boga uczy nas wdzięczności 

wobec Niego. Wdzięczności za wszystko co nam zsyła, ponieważ wszystkie rzeczy są pod Jego 

władzą.   

Wszystko zatem, co nam zsyła, może być osądzane w odniesieniu do Jego ojcowskiej dobroci.  

Wszystko, o czym mówimy wyżej, nie jest jakąś teorią, rzeczą do kontemplowania. To wiara. 

To znaczy, nie jakaś idea o Bogu, ale relacja z Bogiem działającym i którego działanie w Jezu-

sie Chrystusie jest aktywne i budzi nasze zaufanie.  

     Z życia zboru - Bełchatów 

ks. Tomasz Pieczko 
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Były życzenia, śpiew kolęd i wspólne łamanie 

się opłatkiem. A później przyszedł czas na wie-

czerzę. W centrum miasta uszykowano stoły i 

wigilijne potrawy: rybę, pierogi, zupę grzybo-

wą, kapustę z grzybami i kompot z suszu. Za-

proszeni byli wszyscy mieszkańcy miasta, choć 

spotkanie szczególnie adresowane było do 

osób samotnych, bezdomnych i potrzebują-

cych pomocy.  

 
 

 

 

     WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 2015  
  
 24 grudnia 2015r. w parafii ewang.-ref. w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo wigilijne, 

które poprowadził ks. bp Marek Izdebski. Wszystkich zebranych powitał hasłem dnia, zapisanym u 

Izajasza 9,1: "Lud, który 

chodzi w ciemności, ujrzy 

światło wielkie". Teksty 

liturgiczne przeznaczone na 

nabożeństwo wigilijne czy-

tane były z Iz 9, 16 i Łk 2, 1-

14, natomiast tekst kazalny - 

Tyt. 2, 11-14. Podstawą do 

wigilijnego rozważania stał 

s ię  jeden werset : 

„Albowiem objawiła się 

łaska Boża, Zbawienna dla 

wszystkich ludzi.” Jezus 

rodząc się w ubogiej stajen-

ce w ludzkiej postaci, złączył się z naszym losem, przeżywając smutki i radości. Poznał także 

śmierć.   

To wydarzenie ma znaczenie dla wszystkich i po wszystkie czasy. Tak jak Bóg stwarzając świat 

rzekł: „Niech tak się stanie”,  a skutki jego słów widoczne są w całym kosmosie tak samo jest ze 

zwiastowaniem ewangelii godowej.  

 

Bóg Stwórca – Opatrzność Boża.  

Nie możemy poznać Boga w samej Jego istocie, ale Bóg daje się poznać nam w świe-

cie stworzonym. Aby jednak uniknąć poważnych błędów, należy tu dodać kilka wyjaśnień.  

Na początek – świat, stworzenie, nie jest częścią Boga, jak przedstawiały to sobie (i 

nadal niektóre tak robią) różne religie, czy prądy teologiczne, nawet w samym chrześcijań-

stwie, zwłaszcza wcześniejszych wieków (np. tzw. gnostycy).  

Świat nie jest jakąś emanacją, promieniowaniem Boga, ale jest powołanym do istnienia, jest 

czymś, co jest inną rzeczą niż Bóg; jest czymś „naprzeciw”, wobec Boga.  

Jeżeli świat byłby sam w sobie boski, to nie można byłoby powiedzieć, że Bóg kocha świat, bo 

oznaczałoby to, że Bóg kocha samego siebie, a zatem byłby On sam z i przed sobą.  

Miłość, kochać, oznacza relację dwóch istnień od siebie odmiennych.  

Świat jest zatem rzeczywistością samą w sobie, dowodem miłosierdzia Boga, który akeptuje 

istnienie czegoś poza Nim samym.  

Pomiędzy Bogiem i światem istnieje całkowita nierówność, ale w tej nierówności jest 

element wiążący – świat zależy od Boga.  

To On podtrzymuje stworzenie i osądza co jest dobre, a co jest złe. Nie ma zła „samego w so-

bie”, ale to Bóg osądza co jest złe, a co jest dobre. I grzech człowieka polega dokładnie na fak-

cie, że chciał on osądzać sam co jest dobrem, a co jest złem.  

Kolejny element, to jakiej natury jest poznanie Boga, które dane nam jest w świecie? 

Tu należy być szczególnie czujnym: nie ma dla człowieka możliwości poznania Boga w sposób 

„naturalny”, tzn. nie ma poznania Boga, które byłoby dane z istotą tego świata. Nie możemy 

powiedzieć: Bóg jest tu, w świecie, lub jest tam.  

Ale to Bóg sam, w tym świecie, daje nam się poznać, zgodnie z Jego upodobaniem.  

Możemy tu łatwo zauważyć ostrożność  Kalwina, gdy ten mówi o tej formie poznania: świat 

świadczy o Bogu jedynie na tyle, na ile Bóg tego chce i tam, gdzie On tego chce.  

To nie historia obojętnie jakiego ludu świadczy o Bogu, ale ludu Izraela.  

To nie byle jaka księga mówi o Bogu, ale jest to Pismo Święte.  

To nie byle jaki człowiek jest Jego synem, ale jest nim Jezus Chrystus.  

A jednak historia Izraela, Biblia i Jezus Chrystus stanowią część świata.  

 

 

Tekst: M.Gosławski 

Foto: arch. UM Bełchatów  
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Człowiek, który oddał swoje życie i serce Chrystusowi może patrzeć z nadzieją w przyszłość. Stając 

w obliczu przeciwności życia nie powinniśmy się poddawać, gdyż Chrystus to samo doświadczał.  

Na koniec kaznodzieja, życzył wszystkim pewności Bożej miłości, którą otoczony jest każdy czło-

wiek.  Przekazał także życzenia świąteczne od prezydenta Bełchatowa – Marioli Czechowskiej, któ-

re przesłane zostały na adres bełchatowskiej parafii 

Po nabożeństwie program artystyczny przygotowali najmłodsi. Były wiersze i piosenki świąteczne. 

A po nich każe dziecko dostało paczkę od Mikołaja. Tradycyjnie w tą rolę wcielił się prezes kole-

gium kościelnego - Władysław Gola. Wszyscy zebranie wychodząc z kościoła jeszcze długo składali 

sobie świąteczne życzenia. 

 

BOŻE NARODZENIE W BEŁCHATOWIE 
 

W I dzień Świąt Bożego Narodzenia odbyło się nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które poprowa-

dzili ks. bp Marek Izdebski i ks. Roman Lipiński, który także poprowadził świąteczne rozważanie 

Słowa Bożego. Teksty liturgiczne, jakie Kościół wyzna-

czył na ten dzień zapisane były w Mi 5,1-4 i Łk 2, 15-

20. Natomiast kazanie oparte było na fragmencie z 

Tyt 4, 3-7. Ks. Lipiński analizując hymn apostola Pawła 

napisany ku chwale Bożej łaski mówił o poselstwie 

jakie niesie nowe narodzenie i nowe życie z Jezusem.  

A Zycie to powinno mieć wymiar wieczności. Podkre-

ślił kilka aspektów wspomnianego hymnu, a wśród 

nich: dobroć Bożą i miłość Boga do ludzi, która przy-

chodzi w osobie Jezusa – dzieciątka narodzonego w 

Betlejem oraz usprawiedliwienie, która przyniósł Mesjasz.  

     Jeśli czytamy Biblię, studiujemy Słowo Boże, żyjemy zgodnie z nim, żyjemy zgodnie z wolą 

Bożą, to ten zawór jest otwarty. Jeśli zaniedbujemy te sprawy, zawór zaczyna się przymykać.  

     Dla chrześcijanina, człowieka wierzącego, nowo narodzonego ważnym jest zrozumienie jak 

te trzy części człowieka ze sobą współpracują, aby mógł korzystać z wszystkich błogosła-

wieństw Bożych.  

 

Wrzesień 2015 rok                                                                                            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto: M.Gosławski 

Tekst i foto: M.Gosławski 

Mirosław Gieras 
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„Odnowa życia, przebudzenie, odrodzenie duchowe, 

odnowienie przez Ducha świętego to moment, choć dla 

niektórych to także proces, od którego działanie łaski i 

miłości Bożej 

zmienia życie 

ludzkie i czło-

wiek zaczyna na 

nie patrzeć w 

w y m i a r z e 

wieczności. Wtedy Boże Narodzenie dzieje się w nas sa-

mych, w naszym wnętrzu” – mówił kaznodzieja. Na koniec 

życzył wszystkim głębokiego przezywania niespokojnego 

oczekiwania zwiastowanego Słowa. Aby każdy dzień był 

nowym nagorzeniem z Ducha w łasce i Bożej miłości.  

 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU 2015 
 

Wieczornym nabożeństwem, przy akompaniamencie strzelających fajerwerków dochodzącym zza 

murów kościoła, bełchatowski zbór pożegnał rok 

2015.Ks. bp Marek Izdebski podsumowując miniony 

rok, pytał podczas kazania: "Jak minął nam ten rok? 

Co dobrego on przyniósł? Ile było w nim radości, a 

ile smutku?" Pytał też co dobrego działo się w para-

fii, ile dały nam głoszone kazania, czy wzrosła nasza 

wiara. Rozważając fragment z listu apostoła Pawła 

do Rzymian, zadał wszystkim kolejne pytanie: "Jak 

osądzi mnie Bóg, kiedy stanę na Jego sądzie na 

końcu życia?” I odpowiedział: "Wyrok został już 

wykonany na krzyżu Golgoty, Bóg jako sędzia zawsze będzie po naszej stronie. Tych, co są w Jezu-

sie Chrystusie nic nie może odłączyć od miłości Bożej. Bo Bóg z nami." I tego, aby Bóg był zawsze z 

nami życzył wszystkim obecnym, kończąc swoje rozważanie.  

Na koniec podsumował życie parafialne: odbyło się 58 nabożeństw w tym 12 z Wieczerzą Pańską, 

liczba parafian jest statyczna, chrztów i ślubów nie było, do konfirmacji przystąpiła jedna osoba,  

jedna także odeszła do wieczności. Szczegółowe podsumowanie życia parafialnego zaplanowano 

na 21. lutego 2016r. 

      Z życia zboru - Bełchatów 

: „Musicie się na nowo narodzić….Co się narodziło z ciała ciałem jest, a co się narodziło z 

Ducha, duchem jest.”  

Stan odrodzonego człowieka (nowonarodzonego). 

     Nasz martwy duch musi ożyć. Będziemy wtedy mieć kontakt, więź, społeczność z Bogiem 

Nasza społeczność, nasz kontakt i nasza więź z Bogiem, będą takie jakie miał Adam przed po-

pełnieniem grzechu. Apostoł Paweł w 2 Liście do Koryntian 5,17 mówi: 

  „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminę-

ło, oto wszystko stało się nowe” 

. Zmartwychwstały Chrystus stał się życiodajnym Duchem i rodząc się na nowo, przyjmujmy 

tego Ducha do wnętrza swojego ducha. Dech żywota, tchnienie Boże, życie Boże zamieszkuje w 

nas. Życie nasze wtedy to pełnia życia. Do tej pory życie nasze było w 2/3 pełni życia.  Była w 

nim pewna pustka, której nic nie mogło wypełnić. Teraz nasze  życie można nazwać w pełni „ 

spełnionym”. Duch Święty mieszka i rządzi w naszym duchu (siedziba świadomości Boga) z 

duszą, czyli osobowością ( siedziba samoświadomości) i ciałem jako naczyniem (siedziba 

świadomości zmysłowej). Ciało nowo narodzonego człowieka (chrześcijanina) jest „świątynią 

Ducha Świętego”, który przysposabia je do wykorzystania przez Boga. 

     Biblia określa ludzi nowo narodzonych jako: odrodzeni, odkupieni, święci, lud kapłański, 

lud Boży, święty lud, dzieci Boże, synowie Boga, umiłowani, odziani w białe szaty, zapisani w 

Księdze Życia. W momencie nowo narodzenia otrzymujemy Boże życie i prawo tego życia. 

Otrzymujemy też nowe serce (które potrafi kochać Boga i ludzi) i nowego ducha (żeby mieć 

łączność z Bogiem), a także Ducha Świętego, Chrystusa i samego Boga. Jest to w zupełności 

wystarczające by uczynić nas świętymi i duchowymi oraz byśmy wzrastali i osiągali duchową 

dojrzałość w naszym życiu. Mamy dostęp do wszystkich błogosławieństw Bożych, o których 

mówi Biblia. Możemy z nich w zupełności korzystać. Jak mówi pewien pastor Kościoła Zielono-

świątkowego: „Mamy to z urodzenia”. Nie musimy już o nie Boga prosić. Winniśmy za nie tylko 

Bogu dziękować. 

     Wiemy już czym jest duch, dusza i ciało oraz jakie spełniają funkcje. Możemy więc powie-

dzieć, że człowiek to istota duchowa mająca duszę i mieszkająca w ciele.  W  człowieku nowo 

narodzonym istnieje ścisła współpraca między duchem, duszą a ciałem. Można tą współpracę 

zobrazować na następującym przykładzie: 

     Zakładając, że nasza dusza to zawór zamontowany na rurociągu przez który płynie życio-

dajna moc z ducha do ciała. Jeśli ten zawór jest zamknięty nie ma przepływu życiodajnej mocy 

z ducha do ciała. Zawór ten reguluje przepływ tej mocy z ducha do ciała. Jeśli zawór jest całko-

wicie otwarty mamy dopływ wszystkich błogosławieństw jakie płyną od Boga. 

 

 

Tekst i foto: M.Gosławski 
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NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W BEŁCHATOWIE 
 

 We wtorek 19 stycznia 2016 r. w parafii ewangelicko-reformowanej w Bełchatowie odbyło 

się ekumeniczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan. Nabożeństwu 

przewodniczył ks. Marek Izdebski – 

biskup Kościoła Ewangelicko-

Reformowanego i proboszcz bełcha-

towskiej parafii. Kazanie podczas 

nabożeństwa wygłosił metropolita 

łódzki – ks. abp Marek Jędraszewski 

z Kościoła rzymskokatolickiego. 

Ekumeniczną refleksją na temat 

Chrztu Polski podzielił się ks. Jan 

Cieślar - biskup Diecezji Warszaw-

skiej Kościoła Ewangelicko -

Augsburskiego w RP, proboszcz w 

parafii ewang.-augsb. w Pabianicach. 

 Obecni byli proboszczowie bełchatowskich parafii rzym.-kat. i duchowni parafii ewangelic-

kich. Czynny udział w nabożeństwie wzięli duchowni: ks. Zbigniew Zgoda – dziekan dekanatu beł-

chatowskiego, duchowni parafii ewang.-ref.: ks. Krzysztof Góral z Kleszczowa, ks. Tomasz Pieczko z 

Zelowa. Lekcje biblijne czytali: ks. Andrzej 

Pękalski - proboszcz par. NMP Anielskiej 

w Kleszczowie, ks. Paweł Augustyniak – 

proboszcz par. św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika, ks.Wojciech Jędrzejczyk - 

proboszcz par. św. Wojciecha w Niesułko-

wie, dekanat strykowski i ks. Ireneusz 

Sikora - proboszcz par. Wszystkich Świę-

tych. Przybyli także przedstawiciele lokal-

nej władzy: miejskiej i powiatowej, dyrek-

torzy instytucji kulturalnych, dyrektorzy 

kopalni i elektrowni a także wierni ze 

wspólnot katolickich i ewangelickich.  

Oprawę muzyczną zapewniła Magdalena Hudzieczek- Cieślar ?sopran/ i Anastazja Wilczkowska /

akompaniament/ 

WIZYTA GIMNAZJALISTÓW W KOŚCIELE KLESZCZOWSKIM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ramach projektu edukacyjnego „Mniejszości narodowe i religijne w Polsce” przed połu-

dniem 10 marca br. grupa miejscowych gimnazjalistów z opiekunką – p. Marią Krupską odwiedziła 

kościół kleszczowski. W czasie półtoragodzinnej prelekcji młodzi ludzie otrzymali w pigułce wiedzę 

historyczną i teologiczną dotyczącą wyznania reformowanego i tutejszego zboru. Pod koniec spo-

tkania młodzież miała okazję zadawania pytań, które w większości dotyczyły różnic wyznaniowych. 

Zostali też obdarowani literaturą religijną.  

 

TERMINARZ  NABOŻEŃSTW ŚWIĄTECZNYCH W KLESZCZOWIE 

1. W Wielki Piątek – 25 marca br. -  nabożeństwo z sakramentem Wiecze-

rzy Pańskiej o godz. 17.00, 

2. W I Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – w niedzielę 27 marca 

br. – nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej i wprowadze-

niem w urząd Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej o godz. 

11.00, 

3. W II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – w poniedziałek 28 

marca br. – nabożeństwo o godz. 11.00. 

 

Z  życia zboru - Bełchatów 

ks. Krzysztof Góral 
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Wyróżniającym się akcentem było wspólne wlanie wody do chrzcielnicy przez biskupów trzech 

kościołów. Był to widzialny znak, że wszystkie trzy Kościoły łączy jeden chrzest i wszystkie uznają 

chrzest w kościołach braterskich.  

Przewodnim hasłem homilii ks. abp było: Myśleć myśleniem Chrystusowym. „ Myśleć myśleniem 

Jezusa Chrystusa to wychodzić z własnego egoizmu, to dbać o to, aby drugi człowiek był uszano-

wany w jego godności i w jego powołaniu. Nie gonić za próżną chwałą i dbać o to, żeby relacje 

międzyludzkie nie były nacechowane złością i kłótliwością" - mówił kaznodzieja. Nawiązał także do 

korzeni chrześcijaństwa w Polsce oraz obchodzonej w tym roku rocznicy Chrztu Polski w 966roku , 

Wspólne wyznanie wiary, zmówienie ojcze 

nasz i znak pokoju połączyło rozłączone 

Kościoły w Jeden Kościół Chrystusowy.  

Po nabożeństwie zaproszeni goście wzięli 

udział w agape. 

Tydzień ekumeniczny obchodzony jest w 

kościołach chrześcijańskich od 1968 roku. 

Hasło tegorocznego tygodnia to słowa z 

pierwszego listu świętego Piotra "Wezwani, 

aby ogłaszać wielkie dzieła Pana". (por. 1 P 

2,9) a ekumeniczne spotkanie wpisane zo-

stało w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. 

 

OGÓLNE ZGROMADZENIE     

ZBORU W BEŁCHATOWIE  

 21 lutego 2016r., nabożeństwem 

połączonym z sakramentem Wieczerzy Pań-

skiej, rozpoczęło się sprawoz-dawczo - wy-

borcze Ogólne Zgromadzenie Zboru w parafii 

ewangelicko – re-formowanej w Bełchato-

wie.  Nabożeństwo poprowadził i kazanie 

wygłosił proboszcz zboru – ks. bp Marek 

Izdebski. Czytania biblijne przeczytał Prezes 

Konsystorza – Witold Brodziński. Rozważanie 

kazalne oparte było na słowach z Rz 5,1-5. 

Myślą przewodnią były słowa o pokoju i nadziei, które są darem Bożym, a które Bóg ofiarował 

ludzi w osobie Jezusa Chrystusa.  

Wielbimy Twoje święte imię i głosimy Twoje Królestwo, w imię Jezusa. Porządek nabożeń-

stwa kobiety z Kuby przygotowały pod hasłem: „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie*”. Nabożeń-

stwo to 04 marca br. Poprowadziły w Kleszczowie parafianki z parafii  P.E.R. wraz z siostrą z parafii 

rzymskokatolickiej. Było to wyjątkowe wydarzenie. Nie tylko dlatego, że odbyło się ono po raz pierw-

szy w naszej parafii. I nie tylko dlatego, że rzeczywiście całość nabożeństwa, wraz z kazaniem była 

prowadzona przez kobiety. Wyjątkowość polegała także na tym, iż pod dachem kościoła zgromadzili 

się w tym dniu wyznawcy różnych wyznań. Taki dzień wspólnoty jednoczy ludzi, przesłanie zaś za-

warte w liturgii poruszyło 

niejedno serce. 

W klimat Kuby 

wprowadziła zebranych mu-

zyka kubańska oraz kwiat 

kubański – jaśmin motyli  - 

symbol zjednoczenia się w 

modlitwie z Kubankami. 

Wszyscy przy wejściu zostali 

udekorowani takim kwiatem. 

Następnie goście obejrzeli 

prezentację multimedialną 

przedstawiająca historię 

Kuby, warunki geograficzne, demograficzne i socjalne tej jakże słonecznej wyspy. Goście dowiedzieli 

się także sporo na temat pozycji kobiety w społeczeństwie kubańskim oraz jej roli w wychowaniu 

dzieci i kształtowaniu ich przyszłości. Następnie Kleszczowianki z kilku pokoleń (dzieci, ich Mamy i ich 

Babcie) odczytały słowa liturgii. Modlitwy były przeplatane tematycznymi pieśniami. Oprawę mu-

zyczną przygotował zespół parafialny SpiritFolk, a kazanie poprowadziła Prezes Synodu KE-R p. Ewa 

Jóżwiak. Na koniec cały kościół zaśpiewał wspólnie wszystkim znaną pieśń pt. „Barka” . Wychodzą-

cych gości żegnały dźwięki kubańskiej muzyki. I choć wieczór był chłodny, długo jeszcze serca wielu 

pozostały gorące.  

*jest to fragment słów Jezusa, który nawołuje, byśmy się nawrócili, i stali jak dzieci, by móc wejść do 

Jego Królestwa. Byśmy jak dzieci odznaczali się ufnością i skromnością, jak dzieci nie mieli wygóro-

wanych ambicji i dążeń, które zasłaniają nam sens istnienia. I byśmy nie przywiązywali wagi do różnic 

społecznych. 

 

 
 

Tekst i foto: M.Gosławski 

Aleksandra Mazur 
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Nadzieja spełnia się w miłości. A ta – jak pisał św. Paweł w Lisice do Koryntian: „nie szuka swego”, 

powinna być bezinteresowna i otwarta na 

drugiego człowieka. W tym kontekście, 

kaznodzieja zapytał: czy dziś, w dobie pę-

dzącego życia, wojen, niepokojów, bezna-

dziei i egoizmu, warto być chrześcijani-

nem? Odpowiedź była krótka i jednoznacz-

na – tak, warto być chrześcijaninem. Dzięki 

wierze w Chrystusa, mamy pokój, nadzieje 

i miłość.  

Po nabożeństwie, wszyscy udali się do sali 

OPiRO, gdzie odbyło się Ogól-ne Zebranie 

Zboru. Zebranie miało charakter sprawoz-

dawczo – wyborczy. Na po-czątku przedstawiono sprawozdania z dzia-łalności Kolegium Ko-

ścielnego i z życia parafii – ks. bp Marek Izdebski, finansowe – Mirosław Janczyk i Komisji Re-

wizyjnej – Mirosława Kardas - Wodzyńska. Prezes Kolegium – Wł. Gola podziękował Ko-legium za 

trzyletnią ka-dencję i wspólną pracę na rzecz bełchatow-skiej parafii. Także ks. bp. Marek Izdebski 

korzy-stając z okazji podziękował członkom Kolegium Kościelnego, za wkład i pomoc przy parafii. 

Głos zabrał także Prezes Konsystorza - 

Witold Brodziński, który przedstawił swój 

pomysł zorganizowania otwartych spo-

tkań dyskusyjnych pod hasłem: „1050 - 

lecie i co dalej”. 

Odbyły się także wybory prezesa i człon-

ków Kolegium Kościelnego, komisji rewi-

zyjnej, wybory delegatów na Synod oraz 

przedstawiono kandydatów do gremiów 

ogólnokościelnych. Prezesem Kolegium 

Kościelnego na kolejną kadencję został 

ponownie Władysław Gola. Do Kolegium 

wybrani zostali: Zenon Dubielczyk, Mirosław Jancyk, Karol Matys, Wieńczysław Niewieczerzał i Jan 

Po-spiszył. W skład komisji rewizyjnej weszły: Agnieszka Gola-Woźniak, Mirosława Kardas-Wo-

dzyńska i Aneta Jancyk-Kruk.  

Zebranie zakończono stosowną pieśnią.  

Tekst i foto: M.Gosławski 

1. prezesem Kolegium Kościelnego został p. Bogusław Buresz, 

2. członkami Kolegium Kościelnego: Mirona Frukacz, Lesław Jańczyk, Lidia Niewieczerzał, 

Henryk Nowacki i Alina Sulikowska,  

3. Komisję Rewizyjną stanowią: Anna Anszperger, Mirosław Buresz i Grażyna Matys, 

4. a delegatami na Synod zostali: RużenaBuresz, Elżbieta Góra i Alina Sulikowska. Natomiast 

ich zastępcami Grażyna Matys, Michał Mazur i Karol Niewieczerzał.  

Nowowybranym gremiom życzymy wszelkich łask Bożych w pracy na rzecz społeczności Jezusa 

Chrystusa.  

 

NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MODLITW  

W KLESZCZOWIE 

Każdego roku pierwszy piątek marca obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Mo-

dlitwy. Został on zainicjowały pod koniec XIX wieku przez chrześcijanki z Ameryki Północnej. Od 

tamtej pory, corocznie, porządek nabożeństwa oraz intencje modlitewne przygotowuje ekume-

niczne grono kobiet z innego kraju. W tym roku Kubanki zaprosiły nas do wspólnej modlitwy sło-

wami:  

ks. Krzysztof Góral 
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA W KLESZCZOWIE 

Na świąteczny czas, jak co roku Kolegium Kościelne przygotowało paczki świąteczne dla 

naszych milusińskich. 24 grudnia szczególny charakter miał wieczór wigilijny rozpoczęty nabożeń-

stwem w kościele. O stronę muzyczną zadbał zespół parafialny „SpiritFolk”, który prowadził śpiew 

kolęd. Po nabożeństwie, jak każe tradycja, wy-

stąpili z programem okolicznościowym najmłod-

si członkowie naszego zboru. Występ rozpoczę-

ła pastorałka „Przekażcie sobie znak pokoju” z 

akompaniamentem keyboardowym Jakuba 

Mazura. Następnie dzieci i młodzież deklamo-

wali świąteczne wiersze. Potem zaprezentowali 

się najmłodsi w drugiej pastorałce; „Świeć 

gwiazdeczko, świeć” przygotowanej przez Hen-

ryka Nowackiego. Wszystkim występującym 

należą się szczególne podziękowania. Ostatnią 

odsłoną wigilijnego wieczoru była wizyta Miko-

łaja. Jak zwykle tryskał humorem, a dzieci zaba-

wiał wesołymi opowieściami. Najmłodsi, otrzy-

m u j ą c  s ł o d k i e  p r e z e n t y ,  c h c i e l i  

w szczególny sposób przypodobać się Mikołajo-

wi, prezentując przygotowane na tę okazję krót-

kie wierszyki. Łzom radości, uśmiechom i bra-

wom nie było końca. Także nabożeństwo w 

Boże Narodzenie miało swój urokliwy charakter. 

Ks. Krzysztof Góral rozważając Słowo Boże (Tyt 

3,4-7), stwierdził, że miłość Boża do nas ludzi 

najpełniejdokonała się w Jezusie Chrystusie. On 

jest owym zapowiedzianym przez proroka Immanuelem, a więc Bogiem  

z nami. On jest objawieniem dobroci i miłości Bożej, która nie zabłysła tylko na chwilę jak betle-

jemska gwiazda, jak iskierka, która wypadła z pieca. Ona trwa, nieustannie się objawia 

i prowadzi nas przez wszystkie dni życia do zbawienia. Apostoł Paweł wyraźnie pisze o tym  

w słowach: „(Bóg) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miło-

sierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego,  

     Z życia zboru - Kleszczów 

Zakończyło ono częstochowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Jedność bę-

dąc darem wciąż pozostaje wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia w ludzkich sercach i 

we wspólnotach” – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. „Z braterską życzliwo-

ścią pielgrzymujemy razem a nie obok siebie, razem modlimy się, poznajemy, aby wobec trud-

nych wyzwań odpowiedzieć jednym głosem” – mówił na początku nabożeństwa ks. Andrzej Sobo-

ta, proboszcz tamtejszej parafii. Nie można zapomnieć o szczególnym charakterze ekumeniczne-

go nabożeństwa w Bełchatowie 19 stycznia br. Kazanie na zaproszenie Biskupa KE-R ks. Marka 

Izdebskiego wygłosił metropolita łódzki ks.abp. Marek Jędraszewski. We wszystkich tych spotka-

niach uczestniczył proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kleszczowie – ks. Andrzej Pękalski, co 

pięknie świadczy o wymiarze lokalnego ekumenizmu.  

 

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU W KLESZCZOWIE 

 W dniu 28 lutego br. nabożeństwem rozpoczęło się OZZ w Kleszczowie. Miało charakter 

sprawozdawczo-wyborczy. Zebrani zapoznali się, a potem przyjęli sprawozdania, po czym przystą-

pili do wyboru Kolegium Kościelnego, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Synod. I tak:  

ks. Krzysztof Góral 
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którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego".Zespół 

„SpiritFolk” kolędował jak podczas wigilijnego wieczoru, a po nabożeństwie wystąpił z dodatkową 

pieśnią: „Święty czas”, która była formą przekazania życzeń świątecznych zebranym na nabożeń-

stwie. 

 

TYDZIEŃ EKUMENICZNY W KLESZCZOWIE I NIE TYLKO 

W tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 17 stycznia 2016 r. odbyło się 

pierwsze, w cyklu, nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym. Ks. Andrzej 

Pękalski, proboszcz klesz-

czowskiej Parafii Rzym-

skokatolickiej, zwiasto-

wał Słowo Boże na pod-

stawie fragmentu Mt 

28,1-10. Tydzień później 

ks. Krzysztof Góral po-

prowadził rozważanie na 

podstawie J 4,4-14 w 

kościele rzymskokatolic-

kim. Stwierdził m.in. że 

Jezus Chrystus - Syn Boży 

przychodzi i nie zatrzymuje się przed żadną barierą, która oddzieliła człowieka od Boga.  

ks. Krzysztof Góral 

Nie byłoby większej przepaści niż ta między Bogiem a człowiekiem, gdyby Bóg sam nie zechciał 

wyjść nam naprzeciw. Chrystus przenika na wylot ludzkie serca. Zna wszystkie grzechy, ale to Go 

nie odstrasza. On wychodzi namna spotkanie. Po raz kolejny także ks. Krzysztof Góral uczestniczył 

w ekumenicznych 

nabożeństwach w 

B e ł c h a t o w i e  

i Częstochowie, gdzie 

reprezentował nasz 

Kościół i naszą Para-

fię.  Wziął udział w 

Nieszporach Prawo-

sławnych 17 stycznia 

2016 w cerkwi, które 

celebrował ks. mitrat 

Mirosław Drabiuk, 

proboszcz miejscowej 

parafii prawosławnej w Częstochowie. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Adam Glajcar, 

proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, który przypomniał, że „Pan jest świa-

tłością świata” - To jeden wielki pewnik, który w sposób jednoznaczny bywa zwiastowany przez 

Kościół, wszystkich wierzących i wyznających wiarę w Trójjedynego Boga. Ten pewnik nie jest tylko 

i wyłącznie pięknym, wyświechtanym sloganem, jak w dzisiejszych czasach niektórzy próbują to 

udowodnić - mówił ks. Glajcar. Następne spotkanie miało miejsce 23 stycznia, również w Często-

chowie u luteran. Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekume-

nicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Nawiązując do 

hasła tegorocznego 108. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Grabowski podkreślił, że 

„jesteśmy wezwani, by ogłaszać dzieła Boga – nie zaproszeni, lecz wezwani” – Chrzest, znak jedno-

ści, rozpoczyna nową, pasjonującą podróż wiary, którą musimy dobrze przeżyć. Ta podróż nie jest 

łatwa, ale piękna i zobowiązująca – mówił ks. Grabowski.  

Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich modlili się za Kościół Powszechny, o jedność 

chrześcijan, w intencji prześladowanych chrześcijan, za Ojczyznę, za miasto Częstochowę, za 

zwierzchników różnych Kościołów chrześcijańskich. Podczas nabożeństwa zabrzmiały kolędy, które 

wykonał m. in. chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia, pod kierunkiem Karoliny Banach. Ostatnią 

odsłoną częstochowskich ekumenicznych spotkań (24.01.2016) było nabożeństwo w kościele rzym-

skokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, na którym byli obecni przedsta-

wiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.  


