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„NA DRODZE DO NIEBA” 
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„I rzekł im: Idąc na cały świat, 
głoście ewangelię wszystkiemu 
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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): w trakcie ustaleń 
Grupa dziecięca języka francuskiego: zgodnie z ustaleniami 

 
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?...”  
– 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 
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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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Duch svatý je pravda věčná a miluje pravdu a učí pravdu, která je k vašemu spasení a k prospěchu 

celé církvi.  

A tak se i stalo. Ode dne seslání učil Duch svatý apoštoly, jak mají žít, jak mají učit lid, jak mají cí-

vi pravdivě Písmo vyložit. Také je učil, že došli blahoslavenství a jsou zapsáni do knihy Života. Učil 

je pravdě. Co učil Duch svatý, to učí i Bůh otec i Syn. Aby lidé neupadli do bludu o tom, že Duch učí 

kdejaké pravdě, ale nic o Kristu, proto říká Ježíš: "neb nebude mluvit od sebe samého, ale to co 

uslyší". Pravím ti, že každé poznání, které Duch svatý má, je od Otce Boha i od Syna. A tak, cokoli 

Duch svatý učí, nebo cokoli říká, to vše slyší od věčnosti od Otce Boha i od Syna. Ale ne tělesným 

uchem, které nemá, poněvadž je duchem, ale uchem, které je spojené s Bohem Otcem i s Bohem 

Synem.  

Kristus dál říká: "a které věci budoucí jsú, ty praviti bude vám." A tak tedy učil apoštoly, aby říkali a 

psali budoucí pravdy. Janovi popsal Duch Svatý stav budoucího křesťanstva, jak proběhne až do 

soudného dne, který čteme v Janově Apokalypse. Petrovi pověděl, že na konci světa budou ka-

telé a kněží lakomí, smilnící, prolhaní, kteří vymyšlenými řečmi budou lidi připravovat o peníze a 

klamat je. To píše ve druhé epištole v 2. kap., 1 a 3 v. Také svatému Pavlovi Duch svatý pravil, II. 

Timoteovi 4, 3–4, aby napsal o budoucích věcech, jak na konci časů budou lidé zlí, nebudou chtít 

slyšet pravdu, obrátí se k oblibě bájí a mystérií, najdou si úplatné učitele, kteří jim budou pochle-

bovat a lechtat v uších. A tak Duch svatý mluvil i k dalším apoštolům o budoucích věcech. Nenaučil 

je sice všemu, co na tomto světě existuje, ale po smrti jim dal poznat nevýslovnou radost. Proto 

Ježíš říká o Duchu svatém: "kteréž věci uslyší, mluviti bude." Rozuměj: „Které uslyší tam v radosti 

věčné u Boha Otce i Syna“ a o kterých Vám pak i poví. To jsou ty věci budoucí.  

V této řečí se jasně ukazuje svatá Trojice. Tři osoby věčné. Ukazuje Otce i Ducha svatého i Syna 

Božího. Neboť když Ježíš praví: "všecky věci, kteréž má otec," tak mluví o osobě Otce. Ve slovech: 

„mé jsou“, mluví o Synu. A když říká: „praviti bude vám“, mluví o Duchu, který je třetí osobou Boží 

Trojice. A to, že Kristus je Bohu rovný a tím pádem je sám i Bohem je patrné z řeči, když říká: 

"všecky věci, které má otec, mé jsou". Má-li Otec Ducha svatého, má ho i Syn. A poněvadž všechny 

věci patří Kristu, je pravdou, že mu patří i to, co je Otcovo, tedy i Duch Otcův.  

A co Duch svatý říká, to praví ke slávě své vlastní i slávě Otcově i Synově. Abychom i my slavně 

Boha chválili, věříce, že Otec – Syn – i Duch jsou tři osoby slavné, všemohoucí a věčné Boží Trojice. 

Co dělá jedna z nich, to dělá i každá další. O kom svědčí jedna osoba, o tom svědčí Bůh Otec, i Syn, 

i Duch svatý. Proto buď požehnaný Pán Bůh pravdy, jenž nikdy neopustí své věrné sluhy v jejich 

ponížení.  

Amen 
 

Czego Biblia uczy nas o Trójcy Świętej? 
 
Najtrudniejszą rzeczą w chrześcijańskim pojęciu Trójcy Świętej jest, że nie ma możliwości wytłuma-
czenia go w sposób całkowicie jasny. Trójca Święta jest pojęciem, które jest niemożliwym do całko-
witego, pełnego zrozumienia dla przeciętnej istoty ludzkiej, nie mówiąc nawet o wytłumaczeniu go.  
Bóg jest nieskończenie większy niż my jesteśmy, a zatem nie możemy oczekiwać, że bylibyśmy 
zdolni do zrozumienia go całkowicie.  
Biblia uczy nas, że Ojcem jest Bóg, że Jezus jest Bogiem i że Duch Święty jest Bogiem.  
Biblia mówi także, że jest tylko jeden Bóg.  
Musimy jednak mieć świadomość, że pomimo możliwości zrozumienia niektórych elementów z 
relacji poszczególnych osób Trójcy pomiędzy nimi, całość konceptu jest niezrozumiała dla ducha 
ludzkiego.  
Nie znaczy to jednak, że pojęcie Trójcy Świętej nie jest prawdziwe lub że nie opiera się o nauczanie 
Biblii.  
Miejmy w pamięci, studiując to zagadnienie, że choć słowo „Trójca” nie jest używane w Piśmie 
Świętym, to jest to termin, który jest używany, aby opisać Boga trój-jedynego, fakt że są trzy współ-
istniejące osoby, współwieczne, które stanowią Boga.  
Należy przy tym bardzo jednoznacznie rozumieć, że nie ma trzech bogów.  
Trójca Święta, to jeden Bóg składający się z trzech osób.  
Jeżeli stanowi to dla nas problem, to zauważmy taką kwestię: słowo dziadek także nie jest używane 
w Biblii, a jednak wiemy, że było wielu dziadków w Biblii. Abraham był dziadkiem Jakuba, np.  
Nie zatrzymujmy zatem się na samym słowie „Trójca”. To, co jest naprawdę istotne, to treść tego, 
co reprezentuje pojęcie, słowo „Trójca”, a która istotnie jest zawarta w Piśmie Świętym.  
Po tym wstępie może bardziej w formie dygresji, przejdźmy do wersetów Biblii mówiących o Trójcy 
Świętej.  

1. Jest jeden Bóg: 5 Mojżeszowa/Powtórzonego Prawa 6,4(1); 1 Koryntian 8,4(2); Galacjan 
3,20(3); 1 Tymoteusza 2,5(4).  

2. Trójca istnieje w Trzech Osobach: 1Mojżeszowa/Rodzaju 1,1(5); 1,26(6); 3,22(7); 11,7(8).  
Izajasza 6,8(9); 48,16(10); 61,1(11); Mateusza 3,16-17(12); 28,19(13);  

2 Koryntian 13,13(14).  
Dla tekstów Starego Testamentu znajomość języka hebrajskiego jest użyteczna. W 1 Mojżeszowej/
Rodzaju 1,1 jest używane słowo Elohim (w liczbie mnogiej). W Rodzaju 1,26; 3,22; 11,7 i Izajaszu 
6,8 jest używane słowo „my”.  
To, że Elohim i my odnoszą się do więcej niż jednej osoby, nie pozostawia żadnej wątpliwości. W 
języku polskim dla przykładu mamy dwie liczby: pojedynczą i mnogą. W języku hebrajskim, dla 
odmiany, mamy trzy: pojedynczą, podwójną i mnogą. Podwójna jest tylko dla dwóch elementów. 
W języku hebrajskim forma podwójna jest używana dla rzeczy, które wchodzą w pary, jak np. oczy, 
uszy i ręce. Słowa Elohim i „my” są w formie mnogiej – czyli zdecydowanie jest ich więcej niż dwa – 
i muszą odnosić się do trzech lub więcej (Ojciec, Syn i Duch Święty).  
U Izajasza 48,16 i 61,1 Syn mówi, odnosząc się do Ojca i Ducha Świętego. Porównajcie Izajasza 61,1 
do Łukasza 4,14-19, aby zobaczyć że to mówi Syn. Mateusz 3,16-17 opisuje wydarzenie Chrztu 
Jezusa. W tych wersetach, to Bóg Duch Święty zstępuje na Boga Syna, podczas gdy Bóg Ojciec ogła-
sza Jego upodobanie w Synu.  
Mateusz 28,19 i 2 Koryntian 13,14 są przykładami trzech rozróżnialnych osób w Trójcy Świętej.  
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3. Osoby Trójcy są odróżnialne pomiędzy sobą w różnych fragmentach Pisma: w Starym Te-
stamencie, „Przedwieczny” jest odróżnialny od „Wiecznego” (1 Mojżeszowa/Rodzaju 
19,24; Ozeasza 1,4). „Przedwieczny” ma Syna (Psalmy 2,7.12). Duch jest odróżnialny od 
„Wiecznego” (4 Mojżeszowa/Liczb 27,18) i od Boga (Psalm 51,10-12).  

Bóg Syn jest odróżnialny od Boga Ojca (Psalm 45,6-7; Hebrajczyków 1,8-90. W Nowym Testa-
mencie Jana 14,16-17 ukazuje, że Jezus mówi Ojcu o wysłaniu Pocieszyciela, Ducha 
Świętego. Ukazuje to, że Jezus nie uważał się za będącego Ojcem i Duchem Świętym. 
Zauważmy i rozważmy także inne momenty w Ewangeliach, gdzie Jezus mówi do Ojca. 
Czyżby mówił do samego siebie? Nie, mówił do innej osoby Trójcy – Ojca.  

4. Każda osoba Trójcy Świętej jest Bogiem :  
Ojciec jest Bogiem : Jana 6,27 ; Rzymian 1,7 ; 1 Piotra 1,2.  
Syn jest Bogiem: Jana 1,1.14; Rzymian 9,5; Kolosan 2,9; Hebrajczyków 1,8; 1 Jana 5,20.  
Duch Święty jest Bogiem: Dzieje Apostolskie 5,3-4; 1 Koryntian 3,16 (Ten, który pozostaje, to 

Duch Święty – Rzymian 8,9; Jana 14,16-17; Dzieje Apostolskie 2,1-4).  
5. Podporządkowanie w Trójcy Świętej: Pismo Święte ukazuje, że Duch Święty jest poddanym 

Ojcu i Synowi, a Syn jest poddanym Ojcu. Jest to wewnętrzna relacja, która nie neguje 
boskości żadnej z osób Trójcy Świętej. Jest to rzecz, której nasze ograniczone umysły nie 
mogą zrozumieć, ponieważ odnosi się ona do nieskończonego Boga.  
W odniesieniu do Syna zobacz: Łukasza 22,42; Jana 5,36; Jana 20,21; 1 Jana 4,14.  
W odniesieniu do Ducha Świętego zobacz: Jana 14,16; 14,26; 15,26; 16,7, a szczególnie 
Jana 16,13-14.  

6. Zadania poszczególnych osób Trójcy Świętej:  
Ojciec jest najwyższym źródłem bądź przyczyną: a. wszechświata (1 Koryntian 8,6; Objawie-

nia 4,11); b. objawienia Bożego (Objawienia 1,1); c. zbawienia (Jana 3,16-17); i d. prac 
ludzkich Jezusa (Jana 5,17; 14,10). Ojciec zapoczątkowuje wszystkie rzeczy.  

Syn jest działającym, przez którego Ojciec wykonuje następujące prace: a. stwarza i podtrzy-
muje wszechświat (1 Koryntian 8,6; Jana 1,3; Kolosan 1,16-17); b. dokonuje objawienia 
Bożego (Jana 1,1; Mateusza 11,27;Jana16,12-15; Objawienia 1,1) i c. zbawia (2 Koryntian 
5,19; Mateusza 1,21; Jana 4,42). Ojciec dokonuje wszystkich rzeczy przez Syna, który 
działa jako Jego przedstawiciel.  

Duch Święty jest tym, przez którego Ojciec wykonuje następujące dzieła : a. stworzenie i 
podtrzymanie wszechświata (1 Mojżeszowa/Rodzaju 1,2; Joba 26,13; Psalm 104,30); b. 
dokonuje objawienia Bożego (Jana 16,12-15; Efezjan 3,5; 2 Piotra 1,21); c. zbawienia 
(Jana 3,6; Tytusa 3,5; 1 Piotra 1,2) i d. dokonuje prac Jezusa (Izajasza 61,1; Dzieje Apo-
stolskie 10,38). Zatem Ojciec dokonuje wszystkich swoich dzieł mocą Ducha Świętego.  

 
Żadna z popularnych form ilustracji nie opisuje w pełni i precyzyjnie Trójcy Świętej. Próbowano 
porównywać Trójcę do jajka (z racji skorupki, a wewnątrz białka i żółtka), ale przecież Ojciec, Syn i 
Duch Święty nie są częściami Boga, każdy z nich jest Bogiem. Próbowano także użyć wyobrażenia 
wody, z racji różnych jej stanów (np. zmrożona staje się lodem, a podgrzana zamienia się w parę), 
ale Ojciec, Syn i Duch Święty nie są stanami Boga, każdy z nich jest Bogiem.  
Bóg nieskończony nie może być opisany w pełni przez jakieś skończone wyobrażenie.  
Zamiast zatem koncentrować się na pojęciu Trójcy Świętej, spróbujmy skoncentrować się na ma-
jestacie Boga, Jego wielkości i naturze nieskończenie większej, niż nasza ludzka.  
 

Na to mají pamatovat i všichni ti, kteří chtějí vidět tělesným okem krev Ježíše Krista v kalichu 

s vínem a nebo v oplatce jeho tělo. Pletou se. Neboť co je platné kterému svatému, když ho pro 

peníze papež potvrdí? Může se stát, že je to z falešného mínění, z ďáblova pokušené a z křivého 

svědectví. A jak to pro bídné lakomství může být, když prohlásí, oplatku nesvěcenou za svatou a 

tím za tělo Boží? A nebo krev některého kněze, kterou ukápnul na oplatku za krev Kristovu? Jak se 

přihodilo na mnohých místech a zvlášť v Litomyšlském biskupství (jde o léta 1410–1413), kde kněží 

krví svou oplatku zkrvavili, ale později, když byli vyslýcháni, přiznali, že to tak udělali. K takovým 

lakomcům, kteří lid podvádějí a mají nezřízené ambice, přichýleni více k majetku než ke království 

nebeskému, k takovým Duch svatý nepřijde.  

Když ani k apoštolům, kteří nebyli chtiví majetku pozemského, Duch svatý nepřišel jen tak. Ale, 

jak jim praví Ježíš, že od nich musí odejít a tím je od nezřízené žádostivosti vyčistit. Sestoupil na ně 

až po Kristově nanebevstoupení skrze posty, modlitby a svaté myšlení. Jak by mohli přijmout Ducha 

svatého lakomci, smilníci, svatokupci, kostečníci, žráči, pyšní a pijáci? Vždyť Duch svatý nemůže 

přebývat v člověku, který setrvává ve smrtelném hříchu. Vždyť je to Duch, který usvědčuje svět z 

hříchu! O něm Kristus praví: „A když přijde on, trestati bude svět z hříchu … a soudit jej." 

Kněží více než jiní lidé se mají před hříchem varovat, neboť jejich hřích nejvíc škodí církvi. 

Pravím, že škodí nejvíc. Neboť kněžský hřích – to místo, které mělo být nejčistší – církev – przní a 

jiné táhne ke stejným věcem, které dělají kněží. A proto se ďáblu velmi líbí a Bohu se nelíbí. Neboť 

kněží mají Slovo Boží jako první, a proto mají jako první žít podle Boží vůle. Protože tak nečiní, bude 

jim nasázeno mnoho ran, neboť dí Kristus „Lukáš 12:47:  Ten služebník, který zná vůli svého pána, a 

přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit.“ A zvlášť proto, že s Pánem sedají, z jedné mísy 

s Ním chléb jedí, na Něho hledí, proto praví s lítostí Kristus skrze Davida: „Žalmy 41:10  I ten, s nímž 

jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá 

patu.“ To znamená „povýšil se nade mě. Čest mi nevzdal“. Jak praví sv. Bernard, že kněží žijí ze cti 

Božího bohatství, kterému ale čest nedělají. A proto koho na světě víc než nás kněze, kteří hřích 

máme a soudu se nebojíme, bude Duch svatý trestat? Zle bude těm, kteří peníze brali, ale Boží 

slovo neučili a hřích netrestali. To praví sv. Řehoř: „Uvažme přeci, jaký hřích to je před Bohem: nic 

proti hříchu neudělat a peníze z něj projíst!“ To jest peníze utratit. Peníze, které dali lidé na boj 

proti hříchu. A sv. Bernard praví: „Přijdou, jistě přijdou před soud Boží a tam bude slyšena těžká 

žaloba, tvrdý důkaz, že byli živi z peněz lidu a hříchu si nevšímali! Běda tlusťochům, co almužnu 

berou, jí a pijí, a jiným způsobem zle utrácejí, a na svou duši, ani na duše jiných nedbají. Jistě je 

bude Duch svatý trestat za tento hřích.“  Dále praví Kristus učedníkům: Jan 16:12  „Ještě bych měl 

mnoho mluviti vám, ale nemůžete to nyní unést.“ Rozuměj: kvůli tomu, jak vás to vzalo a kvůli vaší 

tělesnosti.  Tady dal Kristus učitelům Písma a kazatelům ponaučení, aby neobtěžovali ty, které učí a 

neříkali zbytečné řeči, nemohou-li je posluchači unést. „Ale když přijde Duch svatý, pokračuje Ježíš 

dál, sestoupí v darech „naučí vás každé pravdě“.  
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1) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!  
2) Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że 
nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. 
3) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. 
4) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,  
5) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 
6) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i 
nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 
 7) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i 
nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!  
8) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! 
9) Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, 
poślij mnie! 
10) Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja 
tam jestem! A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego Duch. 
 11) Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny 
Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów.  
12) A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, 
który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, 
którego sobie upodobałem.  
13) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
14) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.  
15) Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. 

 
 

 

 

ŚWIĘTO RODZIN W BEŁCHATOWIE 
 W dniu 29. maja w parafii ewang.-ref. w Bełchatowie obchodziliśmy Święto Rodziny. Na to 
wyjątkowe nabożeństwo, dzieci wraz z p. Jolą Izdebską przygotowały wiersze oraz piosenki. 
Wszystkie mamy otrzymały piękne róże. 

 

KAZANIE MISTRZA JANA HUSA 

Proponujemy poniżej, w ramach medytacji biblijnej, a jednocześnie ćwiczenia języka czeskiego, 
kazanie Mistrza Jana Husa, w języku uwspółcześnionym (zainteresowani tekstem oryginalnym – 
staroczeskim - kazania, jak i innymi kazaniami ks. Husa proszeni są o kontakt z ks. Tomaszem 
Pieczko): 

 

O DUCHU SVATÉM 

Jan 16:5-15 

Náš milostivý Spasitel Ježíš Kristus nejprve říká svým učedníkům, 1) že od nich odchází, potom 2) 

že jim pošle Ducha svatého a potom 3) že Duch svatý nepřijde jen 

tak. Ale že přijde, aby trestal svět, učil pravdě učedníky a Krista 

oslavoval.  

Kam Ježíš odchází? Do nebe. Říká učedníkům: „a žádný z vás se mne 

neptá: Kam jdeš?“ Tím chce říci, že to, kam jde, bylo vždycky jasné z 

jeho skutků, jimiž se jako člověk prokazoval. Jde do nebe. Vždyť i 

pohané mají za to, že když člověk žije ctnostný život, půjde k Bohu 

do nebe a bude se na ně dívat odněkud „tam ze shora“.  

Svůj odchod zpřesnil slovy: "Jdu k Otci, jenž mě poslal."  A pravil jim, 

že je čekají mnohé boje. Řekl, že je posílá jako ovce mezi vlky a že u mnohých upadnou v nenávist 

a že jiní je budou honit z místa na místo, a že je vyobcují a zabijí. Učedníci se zarmoutili ne nad tím, 

co je čeká, ale že od nich odchází. Je přirozené, že smutná řeč milého přivede jeho přátele 

k zármutku a bolesti. Ale věrný a milostivý Kristus je těší a říká: „A já pravdu pravím vám: užitečné 

jest vám, abych já šel; neb neodejdu-li, utěšitel nepřijde k vám." Jakoby jim řekl: „Nezřízeně miluje-

te mou tělesnou existenci, a proto je užitečné, abych před vašima očima skryl tělo a tak se ujaly 

vlády žádosti vaší duše a ne vašeho těla.“  

Na tomto místě si uvědomme, že ačkoli Ježíšova podoba člověka má být milována a ctěna nad 

jiné stvoření, mohl by člověk pobloudit v milování a ctění Kristova těla tak, že by více miloval a ctil 

Krista jako člověka, než jako Boha. Jako i učedníci byli nezřízeně přikloněni ke Kristu viditelnému 

než ke Kristu duchovnímu. To dal jasně najevo Petr, když Ježíši poradil, aby nechodil utrpení vstříc. 

A pro tu nezřízenou radu jej ostře Kristus napomenul, když mu řekl Mt 16,23 „Jdi ode mne satane, 

nemyslíš na věci Boží, ale lidské!“ Jakoby řekl: „Nezřízeně miluješ Petře mou lidskou podobu, chce-

š, abych netrpěl, protože nemiluješ víc mé božství než mé lidství.“ Na to by měli pamatovat všichni 

ti, kteří nezřízeně milují těla svatých, dotýkají se jejich soch a za peníze kupují u papežů jejich potv-

rzení. 

     Z życia zboru - Bełchatów 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 
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KONCERT BEŁCHATOWSKIEGO CHÓRU GOSPEL 

W niedzielne popołudnie, 29. maja, w parafii ewang.-ref. w Bełchatowie odbył się kon-
cert Bełchatowskiego Chóru Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby. Chór działa w 
Bełchatowie od ponad 16 lat, a jego członkami było dotychczas wielu bełchatowian, któ-
rzy kształcili swój śpiew występując na scenach krajowych i zagranicznych m.in. w Danii, 
Francji, na Węgrzech. 

 

 
      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRZEST WIKTORA NIEWIECZERZAŁA 

W trzecią niedzielę po Trójcy 
Świętej – 12 czerwca br. w beł-
chatowskiej parafii ewang.-ref. 
odbył się chrzest Wiktor Niewie-
czerzała. Nabożeństwo z Wiecze-
rzą Pańską poprowadził i kazanie 
wygłosił ks. Krzysztof Góral. W 
kazaniu opartym na słowach z 1 
Tm 1, 12-17 przedstawił życie 
apostoła Pawła, jego burzliwą 
przeszłość oraz niełatwą drogę po 
nawróceniu. To właśnie gorliwość 
w podążaniu za Jezusem i głosze-
niu Jego nauki podał jako przykład 

do naśladowania dla rodziców i chrzestnych małego Wiktora. 

KOLORY POLSKI 

W sobotę, 30 lipca, o godz. 19.00 w naszym kościele, odbył się koncert w ramach Wędrownego 
Festiwalu Filharmonii Łódzkiej. Sama nazwa Wędrowny Festiwal… brzmi może nieco zaskakująco, 
ale jest to coroczna (od szeregu już lat) niezwykle interesująca inicjatywa Filharmonii Łódzkiej, 
wspierana przez samorząd województwa łódzkiego, w porozumieniu z samorządami miast i gmin. 
Ma ona na celu umożliwienie społecznościom lokalnym 
województwa łódzkiego posłuchanie muzyki wybitnych 
artystów, bardzo różnego typu, nie w odległej 
(dystansem, czasem) Łodzi, ale na miejscu, „u siebie”.  
W poprzednich latach także u nas, w kościele ewange-
lickim w Zelowie, dzięki wsparciu samorządu miasta, 
odbywały się podobne koncerty.  
W tym roku stanęliśmy przed trudnym wyborem, po-
nieważ samorząd miasta Zelowa zdecydował o niekon-
tynuowaniu dotychczasowego swojego zaangażowania. 
Musieliśmy zadać sobie pytanie: czy powinniśmy i czy 
możemy samodzielnie doprowadzić do odbycia się po 
raz już kolejny tak ważnego koncertu? Po dyskusji i 
znaczącej zachęcie ze strony dyrekcji filharmonii, w 
której podkreślano bardzo pozytywne wrażenia z ubie-
głych lat, wyrażane przez osoby odwiedzające nasz 
kościół przy okazji koncertów, postanowiliśmy, że kon-
cert jednak powinien się odbyć. Nie dysponując jednak 
niezbędnymi środkami finansowymi zwróciliśmy się o 
pomoc do Konsystorza naszego Kościoła, który uznał, że 
jest to ważne dla całej naszej społeczności ewangelic-
kiej wydarzenie i wsparł nas kwotą 6500 zł, niezbędną 
dla organizacji koncertu. Bardzo im za to dziękujemy.  
Koncert zatem odbył się i był bardzo udany. Zagrał Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio. Tu może 
warto wyjaśnić, że Paweł Kaczmarczyk to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków jazzo-
wych, grający muzykę bardzo zróżnicowaną. W Zelowie Trio jazzowe zagrało utwory w programie o 
tytule „Coś osobistego”, w formie dostępnej także dla tych, którzy może na co dzień nie są wybit-
nymi zwolennikami jazzu…  
Z radością musimy podkreślić, że zainteresowanie koncertem było tradycyjnie znaczące. Co cieka-
we - przybyli goście (którzy jak zwykle szczelnie wypełnili nasz kościół) przede wszystkim spoza 
Zelowa, z miast i gmin województwa. Cieszymy się, że tym samym Zelów mógł mieć, dzięki naszej 
małej pomocy, swój czas promocji zewnętrznej, w całym województwie.  
Dziękujemy bardzo p. Karolowi Pospiszyłowi, który włożył dużo wysiłku w koordynowanie organi-
zacją dnia koncertu. Dziękujemy także serdecznie wszystkim tym osobom z naszej parafii, które 
udzieliły ich pomocy w kierowaniu ruchem i parkowaniem pojazdów na terenie parafii, udziela-
niem informacji przyjeżdżającym.  
Mamy nadzieję, że wydarzenia o takim charakterze nadal będą miały u nas miejsce, budząc nadal 
tak żywe zainteresowanie przybyłych.  

 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 
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Wprowadzając do obrzędu chrztu, skierował słowa do do rodziców i chrzestnych, ale i do wszyst-

kich zgromadzonych. Podkreślił, że sakrament Chrztu Św. wprowadza do wielkiej rodziny Bożej – 

Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. To w nim można szukać pomocy i oparcia w trudach religij-

nego wychowania i podążania za śladami Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 
 

JUBILEUSZ PANA ZENONA NIEWIECZERZAŁA 

 

Nasz kochany tato – Zenon Nie-
wieczerzał – obchodzi w lipcu 
br. Jubileusz 91. urodzin. W tym 
roku nie będą tak huczne i uro-
czyste jak w ubiegłym roku, 
kiedy obchodził jubileusz 90 lat. 
A działo się. Spotkanie zorgani-
zował w restauracji „Solpark” w 
Kleszczowie. Na uroczystość 
było zaproszonych wielu gości: 
duchowni z parafii Iwang.-ref. z 
Kleszczowa i Bełchatowa, przy-
jaciele, sąsiedzi, rodzina, wnuki, 
prawnuki. Dojechała również 
rodzina ze Słowacji i Czech. 
Pogoda dopisywała, goście rów-
nież nie zawiedli. Były prezenty, kwiaty i chwile wzruszenia. 

 

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI  

Niewiele osób, zarówno z naszej parafii jak i spośród rodziców „nie-parafialnych” (którzy powie-
rzają nam w zaufaniu ich dzieci na kilka godzin zajęć półkolonijnych), zdaje sobie sprawę jak duże-
go wysiłku wymaga przygotowanie i przeprowadzenie tych kilku dni półkolonii. Nie byłoby to moż-
liwe bez ogromnego zaangażowania naprawdę licznej ekipy osób w przygotowanie, a potem w 
realizację programu dla dzieci, obfitującego w zajęcia biblijne, gry i tzw. robótki ręczne.  
Zajęcia biblijne poprowadziły w tym roku siostry Lila Groth (grupa średnia i najstarsza) oraz Moni-
ka Stępień (grupa najmłodsza).  
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy dali ich czas i wysiłek półkoloniom, dlatego z całego serca 
dziękujemy wszystkim ciociom i wujkom (jak tradycyjnie nazywamy animatorów), w różnym wie-
ku, od tych najstarszych do najmłodszych.  
Z dumą możemy podkreślić, że każdego dnia obecnych na półkoloniach było od 80 do 90 dzieci, 
oczywiście nie tylko z naszego zboru, ale w ogromnej liczbie z całego Zelowa. Musimy mieć świa-
domość, że półkolonie są ważnym miejscem, w którym poprzez wspólną zabawę i naukę dzieci 
zelowskie słuchają i poznają Słowo Boże, ale także uczą się nowego spojrzenia na naszą społecz-
ność zborową.  

 

OBÓZ SKAUTÓW W SMERZYNIE 

Pod koniec lipca tego roku wyjechaliśmy na już 
trzeci nasz obóz skautowy. Tak jak w ubiegłym 
roku miejscem obozu był Harcerski Ośrodek 
Wypoczynkowy ZHP w Smerzynie. Przez osiem 
dni mogliśmy skupić się na rozwijaniu naszych 
umiejętności, przede wszystkim pracy w grupie, 
pionierki, orientacji w terenie, musztry czy skra-
daniu się. Nie brakło też oczywiście czasu na 
wieczorne poselstwa biblijne i chwile refleksji.  
Podczas pobytu, zorganizowaliśmy dwie wy-
cieczki. Pierwsza do Bydgoszczy, gdzie po wizy-
cie w Karmelowej Krainie każdy wyszedł z wła-

snoręcznie robionym lizakiem, a w Muzeum Mydła i Brudu zrobiliśmy swoje mydełka. Mogliśmy 
też odbyć rejs tramwajem wodnym oraz sprawdzić kto wyżej wejdzie na ściance wspinaczkowej.  
Wizyta w Inowrocławiu pozwoliła nam z kolei na trochę szaleństwa w parku linowym i spacer po 
Parku Solankowym. Tam też mieliśmy mikro zawody w minihokeja czy minikręgle.  
Bardzo ważnym wydarzeniem na pewno było przyrzeczenie skautowe, do którego przystąpiło 
pięcioro naszych skautów. Jest to świadectwo, że z pełną świadomością chcą by ich harcerskie 
przygody były pełne Bożej obecności. Z dumą mogą nosić teraz chustę i w swojej codzienności 
okazywać, że skauting/harcerstwo, to nie tylko świetna zabawa w grupie wśród rówieśników, a 
okazywanie miłości bliźniemu, troski o drugiego i czas z Bogiem.  
Pełen przygód obóz pozostawił wiele wspaniałych wspomnień, nie daliśmy wygrać zmęczeniu. 
Świetna zabawa już zaprasza nas na przyszły rok.  
Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!            
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Świętowanie rozpoczęliśmy w niedzielny poranek od nabożeństwa w bełchatowskiej parafii ER. Ks. 
bp Marek Izdebski, który poprowadził nabożeństwo oraz przedstawiciele Kolegium Kościelnego 

złożyli życzenia oraz kwia-
ty. Później wszyscy udali 
się do Kleszczowa. Tato 
otrzymane kwiaty ofiaro-
wał swojej nieżyjącej od 14 
lat żonie i złożył na klesz-
czowskim cmentarzu para-
fialnym. 

Tato sam sobie radzi z 
przeciwnościami losu. Jest 
osobą operatywną, daje 
sobie radę pod każdym 
względem i rzadko potrze-
buje pomocy od innych. 
Zawsze radosny i uśmiech-
nięty. Na nudę nie narze-
ka. Od 24 lat w wolnych 

chwilach pisze pamiętnik. Jego wspomnienia można było także przeczytać w „Nowinach”. Oczyta-
ny i osłuchany z wiadomościami religijnymi. Wiele 
razy na wieczorach zborowych dzielił się swoimi 
wiadomościami. Jest oddany Bogu i sprawom Ko-
ścioła, a to w jego życiu jest sprawą bardzo istotną. 
We wspomnieniach często wraca do nieistniejącej 
już kucowskiej parafii. 

Dzieciństwa nie miał usłanego różami, choć dziś 
róże oplatają jego kleszczowski dom. Kocha kwiaty.  
W wieku 11 lat wraz z dwójką młodszego rodzeń-
stwa został osierocony przez rodziców. Ale poradził 
sobie. Był i jest człowiekiem bardzo zajętym i pra-
cowitym , zawsze chętnym do niesienia pomocy 
ludziom potrzebującym. Mimo swoich lat nigdy nie 
narzeka, że jest mu ciężko. 

Jesteśmy dumni z takiego Taty, Dziadka i Pradziad-
ka. Doczekał się sześcioro wnuków i dziewięcioro 
prawnuków. Kończąc chcielibyśmy podziękować za 
wychowanie, troskę i wsparcie w trudnych chwi-
lach. Tato – jesteś dla nas przykładem i ostoją. 
Dziękujemy za to, ze jesteś. Bo, gdy Ciebie mamy, to czujemy się o wiele bogatsi. Życzymy Ci dłu-
gich lat życia w zdrowiu i spokoju. Obyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się Tobą i z Tobą. 

    Córka, Milada Kaczmarek 

      Z życia zboru  - Bełchatów 

Zaproponowany wieczorny przekaz 
ewangelizacyjny (głoszącym – jak 
wspomniano wyżej - był ks. Dariusz 
Tomczak) konfrontował nas z Bogiem, 
który istnieje i chce troszczyć się o 
każdego człowieka, o każde swoje 
stworzenie. W Bogu poznajemy siebie, 
w miłości i bez lęku ponieważ On kocha 
nas takimi jakimi jesteśmy. 
Bóg uzdalnia nas do dobrych relacji z 
drugim człowiekiem. Jako chrześcijanie 
zobowiązani jesteśmy do troski o bliź-
niego i o otaczającą nas rzeczywistość. 
W konferencji na temat „Kościół -  miejsce spotkania i rozwoju” (prowadzący - ks. Tomasz Pieczko) 
usłyszeliśmy, że nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę, ponieważ każdy z nas jest członkiem jednego 
Ciała Jezusa Chrystusa i każdy jest Jego niezbędną częścią. We wspólnocie, posiadane przez nas 
liczne dary służą ku wzajemnemu zbudowaniu. Misja, którą powierza nam Jezus to przekazywanie 
Ewangelii (jak mówił ks. dk. Paweł Gumpert), Dobrej Nowiny o wyzwoleniu z grzechu i o życiu 
wiecznym. Jesteśmy zobowiązani do dzielenia się tym darem, który darmo i z łaski otrzymaliśmy.  
Mamy nadzieję, że zaproponowana formuła tematyczna odpowiadała również i innym uczestni-
kom,  pomimo, że odbiegała ona nieco od zeszłorocznej. W tym roku przekaz był bardzo konkretny 
i bezpośredni. Prowadzone konferencje/seminaria, jak i wieczorne spotkania, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.  
Zaproponowane koncerty przygotowywały nasze uszy do słuchania. Pieśni uwielbienia, utwory 
modlitewne, świadectwa wiary oraz radosne dźwięki zapewnili  nam wykonawcy: Paulina i Szymon 
Stateczni z zespołem, Orkiestra dęta z Zelowa, Schola „Laudate Dominum”, Magdalena Hudzieczek-
Cieślar, Anastazja Wilczkowska, Estera Pańczak, „Zelowskie Dzwonki” oraz Daria &Band.  
Wierzymy (niezależnie od pojawiających się głosów, czy postaw przenikniętych pesymizmem), że 
nasze Kościoły Reformacji mogą być żywe, radosne i wielopokoleniowe. Wielkim darem jest obec-
ność zaangażowanej młodzieży i dzieci. Mamy także we wspólnotach osoby dojrzałe, wiekowe i 
mądre. Mamy ciekawą historię i jestem przekonana, że protestantyzm reformowany ma w obec-
nym świecie bardzo ważną misję do spełnienia. 
W Księdze Apokalipsy Św. Jana 3,15 czytamy „Obyś był zimny albo gorący! A tak skoro jesteś letni i 
ani gorący ,ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” i „Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u 
drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a 
on ze mną”.  
Sednem chrześcijaństwa jest nasza więź z Jezusem Chrystusem i świadectwo, które składamy. A my 
protestanci mamy wspaniałe narzędzie dla życia i pracy – Biblię. 
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników TE oraz sympatyków, którzy nie mogli być na nim 
obecni z różnych powodów.  
Dziękujemy bardzo osobom odpowiedzialnym za organizację i obsługę Tygodnia.  
Zapraszamy na stronę www.zelandia.pl , gdzie można odsłuchać nagrania seminariów oraz przeka-
zu  ewangelizacyjnego. 
 
 

Renata Pieczko 

http://www.zelandia.pl
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WYCIECZKA PARAFIALNA DO OGRODZIEŃCA 

W sobotę (18.06.2016) z parafii ewang.-ref. w        Beł-
chatowie odbyła się wycieczka do Zamku w Ogrodzień-
cu. Uczestnicy - przede wszystkim dzieci, zwiedziły ru-
iny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, wybudowanego w XIV-XV wieku w 
systemie tzw. Orlich Gniazd, o którego dziejach cieka-
wie opowiedziała pani przewodnik. Po obiedzie były 
lody oraz inne atrakcje - takie jak "dom strachów", "tor 
saneczkowy" i "park doświadczeń fizycznych". Pogoda 
dopisała, a wszyscy wrócili zmęczeni lecz zadowoleni. 

Joanna Dudzic 

          ZAKOŃCZENIE ROKU  

KATECHETYCZNEGO  

W BEŁCHATOWIE 

 

„Prawda jest treścią słowa twego i na 
wieki trwa sprawiedliwy wyrok.” – sło-
wami z Psalmu 119,160 - ks. bp Marek 
Izdebski powitał wszystkich zgromadzo-
nych na nabożeństwie 19 czerwca br. 
kończącym rok katechetyczny w bełcha-
towskiej parafii ewangelicko – reformo-
wanej.   

 

 

Czy można taką przygodę pozytywnie przeżyć w mniej – potencjalnie – atrakcyjnym miejscu? Na-
sze dotychczasowe doświadczenia mówią, że zdecydowanie tak. Więcej, wydaje się, że to co wielu 
z nas dostrzega jako mniejszą atrakcyjność (głosy niektórych: ach, Zelów, a czemu tam?…), w kon-
sekwencji staje się atutem, poprzez możliwość zapewnienia dzieciom należytej opieki, formacji, 
gier i wymiany doświadczeń.  
Czujemy się umocnieni w naszej motywacji do organizowania tego typu spotkań w przyszłości i 
gorąco już dzisiaj zapraszamy dzieci z całego naszego Kościoła do udziału w przyszłorocznych kol-
oniach/kursie katechetycznym.  
A rodziców zapewniamy” to naprawdę jest dobry czas i miejsce dla ich dzieci.  

TE ZELÓW 2016 

Minął kolejny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie, który trwał od 18 do 24 lipca br. … 
Hasłem tegorocznego Tygodnia były słowa z Izajasza 66,13a „Jak matka pociesza syna, tak ja będę 
was pocieszał” 
Każdy z nas potrzebuje Bożego pocieszenia i umocnienia. Człowiek pragnie być akceptowany i 
kochany. Otoczony miłością i zrozumieniem rozwija się i jest szczęśliwy. Nawet jeśli świat jest ra-
niący, to miłość jest uzdrawiająca. Jedynym źródłem miłości jest Bóg, a warunkiem czerpania z 
Jego miłości jest konsekwentny i wierny wybór Jezusa Chrystusa i Jego Słowa 
Jak zwykle w ramach Tygodnia odbywały się zajęcia następujące: 
1. rano, dla dzieci – półkolonie biblijne. Uczestnikami były dzieci ze zboru, jak i - w dominancie 
liczbowej – dzieci „z miasta”. Traktujmy tego typu zajęcia, jako głoszenie Słowa dzieciom, w spo-
sób dla nich adekwatny tematycznie i metodycznie. Tematem Półkolonii była „Droga do Boga”. 

Każdego dnia spotykało się na 
półkoloniach ok. 90 dzieci,  
2. po południu, o godz. 17.00, 
odbywały się seminaria tema-
tyczne.  
3. wieczorem, od godz. 19.00 
miały miejsce koncerty chrześci-
jańskie i krótkie, 30-40 minuto-
we zwiastowanie.  
Przekaz całości skierowany był 
głównie do osób chcących pogłę-
bić ich relację z Bogiem i które 
mają pragnienie wzrastać w  
świadomym chrześcijaństwie.  
Tydzień Ewangelizacyjny dał 
szansę zatrzymania się na chwilę 

i zweryfikowania naszych punktów odniesienia.  Dla uczestników pracujących zawodowo był to 
spory wysiłek, nie ma jednak możliwości zregenerowania sił duchowych bez modlitwy, medytacji i 
wdrażania w życie Słowa Bożego (zaczerpnięte z seminarium: „Sola Scriptura: Pismo Święte i jego 
autorytet w kościele”, autorstwa pani Marty Borkowskiej). 
 

Z  życia zboru  - Bełchatów 
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Podstawą zwiastowania były słowa apostoła Pawła zapisane w Liście do Rzymian 12, 21 
– „Bycie dobrym chrześcijaninem, 
dobrym człowiekiem to wezwanie 
dzisiejszego tekstu kazalnego. Po-
dobnie jak w życiu codziennym, tak i 
w życiu kościelnym na drodze czło-
wieka pojawiają się pewne etapy: 
chrzest, konfirmacja, małżeństwo, 
niedzielne nabożeństwa. Mają one 
ułatwiać szukanie prawdy i wzmac-
niać Słowem Bożym trudy dnia co-
dziennego. Zakończenie roku szkol-
nego też jest pewnym etapem na 
drodze młodego człowieka. Teraz 
przyjdzie czas „wolności”. Ale wol-
ność źle wykorzystana może dopro-
wadzić do zniewolenia. Apostoł 
Paweł w liście do Koryntian pisał: 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się 
niczym zniewolić.” (1 Kor 6, 12) Czas wakacji powinien być czasem dobrze wykorzystanej wolności. 
To także czas aby znaleźć chwilę na Słowo Boże, sprawdzić, czy w naszym życiu rządzi dobro. Wy-
bierzmy się na spacer z Bogiem. Wa-
kacje to także czas nadrabiania czasu 
dla innych, bycia razem. To czas, aby 
oderwać się od komputera, telefonu 
czy smartfona a doświadczyć obec-
ności i natury i drugiego człowieka.” 

Kończąc swoje kazanie, ks. 
bp. Marek Izdebski podziękował 
młodzieży, nauczycielom katechezy: 
Jolancie Izdebskiej i ks. Krzysztofowi 
Góralowi, osobom prowadzącym 
zajęcia szkółki niedzielnej oraz rodzi-
com za miniony rok katechetyczny, 
systematyczność w przychodzeniu 
na lekcje i trud włożony w ich przy-
gotowywanie i prowadzenie i życzył 
wszystkim udanego wypoczynku.  

Po nabożeństwie głos zabrała Jolanta Izdebska, która także podziękowała młodzieży i 
rodzicom za miniony czas - a szczególnie grupie młodzieży, która od przyszłego roku zacznie lekcje 
religii z ks. Góralem - oraz wręczyła uczniom świadectwa zakończenia kolejnego roku katechezy. 
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do parafialnej kawiarenki na słodki poczęstunek. 

 
Tekst i foto: Mariusz Gosławski 

LETNI KURS KATECHETYCZNY DLA DZIECI 

Jak zapewne wielu już wie, w tym roku kolonie (dzieci było 21) odbyły się w dość nietypowych wa-
runkach, bo pod namiotami. Turystyczne namioty (od „dwójek” po „szóstki”) rozbite były na pięk-
nym terenie parafii zelowskiej. Dzieci mogły (w większości po raz pierwszy w życiu) zakosztować 
nieco bardziej wymagających warunków noclegowych (cóż: 1. namiot to trochę nocnego chłodu, 2. 
to konieczność dbania o porządek w nim na nieco innych, niż w budynku, zasadach, 3. to znoszenie 
towarzystwa, często nowego, w ograniczonej przestrzeni…). Pomimo nie najpiękniejszej pogody 
(szereg dni było chłodnych, a nawet deszczowych), klimat na koloniach był naprawdę gorący. Dzieci 
uczestniczyły zarówno w zajęciach proponowanych na półkoloniach, jak i miały zajęcia własne, w 
tym trzy atrakcyjne wycieczki.  
Opiekunowie, Panie: Beata Jersak, Renata Kimmer i Anna Matejka oraz Pan Michał Koktysz, impo-
nowali ich zaangażowaniem i troską o dzieci. Mało tego: chcąc zadbać o jak największe bezpieczeń-
stwo dzieci, zelowscy rodzice każdej nocy odbywali warty na terenie obozowiska kolonijnego, za-
pewniając tym samym dzieciom pełną ochronę.  
Można zadać sobie pytanie, czy warto organizować takie spotkania dzieci i czy warto robić to w 
Zelowie, który w ocenie szeregu osób nie prezentuje nadzwyczajnej (w porównaniu z innymi, typo-
wo turystycznymi miejscami) atrakcyjności?  
Odpowiedź na pewno może być bardziej złożona, ale pierwsze myśli mogą być następujące:  

 ten typ kolonii (czy kursu katechetycznego, jak je także nazywamy) jest – w zało-
żeniu - miejscem 
spotkania dzieci z 
naszych zborów, 
którego celem jest 
przypomnienie im, że 
są w Kościele, które-
go granice są szersze 
niż jedna, znana im 
dotąd parafia;  

 że Kościół ten 
chce zadbać nie tylko 
o naprawdę miłe i 
wesołe (co miało 
oczywiście miejsce) 
spędzanie przez dzie-
ci czasu, ale chce 
także czegoś ich na-
uczyć, zadbać o ich 
formację chrześcijań-
ską;  

 że wreszcie w kontaktach międzyludzkich, już od najmłodszych lat, należy się 
uczyć, że nie można być wyłącznie egoistycznie skoncentrowanym na sobie sa-
mym, ale że zawsze mamy wokół siebie innych, którzy - podobnie jak my - mają 
ich pragnienia, nadzieje, radości i smutki, zalety i wady, i że należy nauczyć się z 
nimi tworzyć społeczność.  
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CHRZTY 

W ostatnim czasie, z ogromną 
radością, mogliśmy udzielić 
Sakramentu Chrztu Świętego 
trojgu dzieci. Cieszymy się bar-
dzo, że nasz Pan dał nam taką 
możliwość realizacji swego 
nakazu, wyrażonego w Ewan-
gelii. Cieszymy się także, że 
dzieci dostąpiły łaski wypowie-
dzenia nad nimi słów Pana, w 
których deklaruje On im, że oto 
wchodzą do Jego rodziny i że 
On będzie zawsze z nimi.  
Mamy także świadomość, że 
każdy Chrzest jest poważnym 
zadaniem i wyzwaniem zarów 
 
no dla rodziców dzieci, jak i rodziców chrzestnych, a także dla całej wspólnoty naszej parafii, aby - 
świadcząc o naszej wierze - zadbać o formację chrześcijańską nowo-ochrzczonych, aby mogły z 
czasem, w akcie Konfirmacji, w sposób już świadomy wyznać ich wiarę w Pana i Zbawiciela – Jezu-
sa Chrytusa.  
Ochrzczeni zostali: 

 01 maja - Zuzanna 
Bachorska, ur. w 2015, córka 
Adama Bachorskiego i Ewy 
Bachorskiej z domu Matejka. 
Rodzicami chrzestnymi są: 
Anna Tosik i Rafał Bachorski.  

 5 czerwca -          Jakub 
Szczęsny, ur. w 2015, syn Mi-
kołaja Szczęsnego i Małgorzaty 
Szczęsnej, z domu Smetana. 
Rodzicami chrzestnymi są Mi-
chał Szczęsny i Anna Smetana-
Stasiak.  

 7 sierpnia -        Victor 
Robert Obetkon, ur. 2015, syn 
Roberta Obetkona i Pauliny 

Obetkon, z domu Matys. Rodzicami chrzestnymi są Marek Matys i Barbara Rzad-
kowska.  

 
 

DZWONKI W BUDAPESZCIE 

W dniach 7 – 10 lipca „Zelowskie Dzwonki” uczestniczyły w odbywającym się w Budapeszcie 
„Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej” . Przebiegało ono pod hasłem „Wy jeste-
ście solą ziemi”. Gospodarzem „Spotkania” był Kościół Ewangelicki na Węgrzech. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele kościołów ewangelickich m.in. z Węgier, Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, 
Litwy, Ukrainy, Austrii i USA. Organizatorzy przygotowali dla przybylych osob bardzo bogaty pro-
gram. Znalazły się w nim seminaria, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania alternatywne, koncerty 
i zwiedzania miasta. „Zelowskie Dzwonki” wystąpiły podczas seminarium prowadzonego przez 
pastora Tomasza Pieczko oraz podczas wieczornego koncertu, który odbył się w Kaplicy Rady Eku-
menicznej. Oba występy młodych muzyków zostały bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzonych 
słuchaczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE W KWILCZU 

Niewielu z nas wie, że nasza parafia jest właścicielem zabytkowego cmentarza ewangelickiego w 
Orzeszkowie, w gminie Kwilcz (Wielkopolska). Cmentarz ten, na którym pochowanych jest szereg 
znaczących nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całej Wielkopolski osób, coraz bardziej 
niszczeje i wymaga zainteresowania z naszej strony. Temu miała służyć wspólna wizyta Prezesa 
Kolegium Pana Mirosława Prajzendanca i pastora zboru, ks. Tomasza Pieczko, w Kwilczu i Orzesz-
kowie. Doszło do bardzo dobrego i otwartego spotkania z zastępcą wójta gminy, sekretarzem 
gminy i radnym gminy (nota bene fascynatem historią naszego cmentarza), a także z panią sołtys 
Orzeszkowa. Omówiono możliwą współpracę w zakresie prac zdążających do oczyszczenia nasze-
go cmentarza, a także do popularyzacji go jako ważnego miejsca pamięci.  
Prezes Kolegium i Pastor spotkali się także z proboszczem katolickiej parafii w Kwilczu, w której 
kościele, we wrześniu, odbędzie się koncert Zelowskich Dzwonków.   

 

Chrzest Jakuba Szczęsnego 
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WYJAZDY DZIECI - SOLPARK 
Kilkakrotnie, w różnych grupach wiekowych, nasze dzieci i młodzież wyjeżdżały (pod opieką pasto-

ra i rodziców) na basen Solparku do Kleszczowa. Wyjazdy te w większości odbyły się dzięki uprzej-

memu gestowi delegatów na nasz ostatni Synod w Kleszczowie, którzy przekazali nam ich własne 

karnety „synodalne”, uprawniające do bezpłatnego wejścia na basen. Jeszcze raz wszystkim im 

serdecznie dziękujemy  

 

14 MAJA - WYJAZD Z PARAFII DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

Dzięki zaangażowaniu Państwa Gwiazdowskich, Bożeny i Karola, pełny naszych parafian au-

tobus zawiózł nas do Warszawy, na zwiedzanie znanego już - choćby z mediów - Centrum 

Nauki „Kopernik”. Centrum jest przygotowane przede wszystkim dla zwiedzających młod-

szych wiekiem, zainteresowanych popularną formą prezentacji ciekawostek naukowych. Gry 

i zabawy interaktywne, angażujące zarówno fizycznie jak i intelektualnie, były sporą atrakcją 

zwłaszcza dla dzieci i „młodszej” młodzieży. Niemniej, wydaje się, że także starsi (w różnym 

wieku) uczestnicy wycieczki znaleźli każdy coś dla siebie...  

To jednak, co pozostaje jako szczególne wspomnienie, a także jako swoista „lokata” na przy-

szłość, to przekonanie, że można naprawdę mile spędzić czas we wspólnocie zborowej, która 

przekracza granice niedzielnego nabożeństwa.  

 

WYJAZD DZWONKÓW DO LIPPE 
W wyjeździe do Niemiec wzięło udział 14 młodych ludzi z zespołu „Zelowskie Dzwonki” oraz 

dyrygent zespołu -Anna Kimmer, pastor Tomasz Pieczko i opiekun Jolanta Pospiszył. Jechali z 

nami również pastor Krzysztof Góral i Leszek Jancyk ze zboru w Kleszczowie. Wyruszyliśmy 

spod parafii w Zelowie 17 maja o godz.5ej rano. Droga przebiegała spokojnie i dość szybko. Nie-

stety przed Hanowerem (kilkadziesiąt kilometrów przed punktem docelowym) utknęliśmy w kor-

ku, co spowodowało, że zamiast o 18ej (planowana godzina przyjazdu) przyjechaliśmy o 21,30. 

Zatrzymaliśmy się w miejscowości Talle, gdzie przywitał nas miejscowy pastor i członkowie zboru.   

Tam też poczęstowano nas kolacją. Później busami zawieziono nas do Detmold (kierowca nie mógł 

już dalej jechać) na nocleg i dalszy pobyt. Mieliśmy do dyspozycji budynek z kuchnią, jadalnią, 

świetlicą z różnymi grami i pianinem.  Większość posiłków przygotowywaliśmy sami, ale jedzenia 

było mnóstwo, co dziennie  świeże bułeczki, warzywa,  owoce, a nawet słodycze i lody. Również 

czas pobytu był zaplanowany przez organizatorów. I tak już w środę uczestniczyliśmy w spotkaniu 

przedstawicieli wielu Kościołów protestanckich z całego świata (m.in. z Papui, Ghany), które odby-

wało się w sali koncertowej w miejscowości Bad Salzuflen. Zespół „Zelowskich Dzwonków” zagrał 

jeden utwór na rozpoczęcie spotkania i dał 10minutowy koncert po przemówieniach gości.  

 

 

i kontekście miejsc, w których pracuje. W niedzielę natomiast wygłosił kazanie podczas nabożeń-
stwa naszego zboru, za którego tłumaczenie (wersja drukowana była rozdana uczestnikom nabo-
żeństwa) bardzo dziękujemy Pani Wierze Pospiszył.  

 

ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO 

Nieco wcześniej niż zwykle dotąd, bo już 19 czerwca, zakończyliśmy rok szkolny nauczania religii 
ewangelickiej w naszym zbo-
rze. Wybór daty był podykto-
wany względami praktyczny-
mi: bardzo chcieliśmy, aby 
Zelowskie Dzwonki zagrały (a 
nawet nie tylko zagrały, ale i 
poprowadziły wspólny 
śpiew) podczas nabożeń-
stwa. Udało się to znakomi-
cie.  
Ostatecznie całość wydarze-
nia znacząco przekroczyła 
nasze oczekiwania.  
Z jednej strony była to na-
prawdę liczna obecność dzie-
ci (które otrzymały świadec-
twa nauczania religii ewangelickiej) i ich rodziców - obecność naprawdę miła i wesoła. Kolejnym 
elementem była obecność naszych przyjaciół z Czech (pastor Kitta wygłosił kazanie) oraz – ku 
naszemu zaskoczeniu – obecność kamer TVP, która chciała początkowo uchwycić wejście naszych 

skautów do kościoła 
(kręcąc o nich program), ale 
zainteresowana całością 
wydarzenia pozostała z 
nami przez całe nabożeń-
stwo.  
Był to naprawdę dobry 
czas, jednocześnie uświada-
miający nam przywilej (oby 
trwał) jaki mamy, mogąc 
organizować nauczanie 
dzieci w tzw. Pozaszkolnym 
Punkcie Katechetycznym, 
czyli mówiąc krótko na 
parafii, co pozwala na bar-
dziej „rodzinny” i mniej 
formalny system przekazy-

wania dzieciom podstaw nauczania religijnego.  
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Później występowały dalsze zespoły: z Papui, Ghany czy Niemiec. Na zakończenie była wspólna 
modlitwa. Kolejnego dnia (czwartek ) do południa było zwiedzanie nieczynnej cegielni, a popołu-
dniu godzinny koncert  Dzwonków w starym kościółku w Talle. Należy dodać, że ktoś nagrał cały 
koncert i dał nam 5płyt z tym nagraniem.  Piątek był dniem wolnym od koncertów, ale za to zwie-

dzaliśmy miasteczko 
Lemgo, m.in. weszliśmy 
na jedną z dwóch wież 
starego kościoła. Tam 
też spotkaliśmy się z 
panią -zastępcą burmi-
strza miasta, która 
przedstawiła nam swój 
region. Na zakończenie 
było wspólne zdjęcie.  
Natomiast całą sobotę 
spędziliśmy w Doren-
trup na Kirchentagu. 
Uczestniczyliśmy w 
koncertach, wykładach i 
programie przygotowa-
nym przez różne Kościo-
ły świata. Zespół zagrał 
45minutowy koncert na 
wolnym powietrzu, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem, a dodatkowo cztery utwory na dużej scenie podczas 
końcowej modlitwy. Podczas tego spotkania nawiązaliśmy kontakt ze studentami teologii ze Sło-
wacji. I tak przybliżyła się ostania już noc, a po niej niedziela- dzień powrotu. Jednak jeszcze tego 
dnia wzięliśmy udział w nabożeństwie w kościele w Talle. Dzwonki zagrały kilka utworów, które 
były nagrodzone dużymi brawami. Ks bp Marek Izdebski miał kazanie, a ks. Krzysztof Góral brał 
udział w liturgii. Po wspólnym obiedzie na którym był również ks. Mirosław Danysz i wspólnym 
zdjęciu, wyruszyliśmy ok. godz.13ej w drogę powrotną do Zelowa. Droga powrotna przebiegała bez 
zakłóceń. Na miejscu byliśmy ok. 1ej w nocy.  Czas spędzony w Niemczech był bardzo udany. Wszy-
scy jesteśmy zadowoleni z wyjazdu. Mamy nadzieję, że i gospodarze nasi myślą podobnie.   
 

Jolanta Pospiszył 

 
ŚWIĘTO RODZIN ZBORU 

W tym roku postanowiliśmy nieco inaczej (niż w roku ubiegłym) zorganizować nasze tzw. Święto 
Rodziny. Nie zapraszaliśmy na dwa spotkania w kościele, tak jak to miało miejsce poprzednio, ale 
postanowiliśmy skoncentrować się na niedzielnym „zwykłym” nabożeństwie.  
Z jednej strony data bliska świętu Mam, ale także bliska tradycyjnemu dniu dziecka, pozwoliła 
oczywiście powtórzyć uhonorowanie mam (w różnym wieku) tradycyjnym bukiecikiem kwiatków 
(dzielnie przygotowanym przed nabożeństwem przez dzieciaki), ale także wierszami i scenką biblij-
ną podczas samego porannego nabożeństwa . 
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Popołudnie natomiast zarezerwowaliśmy do przede wszystkim gier różnego rodzaju, zarówno w 
piłkę nożną i siatkową, jak i tradycyjnie już przeciągając linę (pomiędzy rówieśnikami jak i w rywali-
zacji dzieci-dorośli).  
Oczywiście nie mogło obyć się bez znakomitego jedzonka, tego przyniesionego jak zwykle w ilości 
przekraczającej nasze możliwości zjedzenia (tu wszystkim serdecznie dziękujemy za ducha brater-
stwa) oraz tego przygotowanego na miejscu na grillu nad rozpalonym ogniskiem. 
Wydaje się, że godziny spędzone wspólnie były naprawdę dobrym czasem, zarówno spędzonym 
aktywnie, w sportowym ruchu, jak i pośród rozmów, na które nie zawsze mamy wspólnie czasem 
w zwykłym codziennym zagonieniu.  

SKAUCI W TVP 
W sobotę i niedzielę, 18 i 19 czerwca, ekipa telewizyjna TVP, w ramach religijnych programów 
telewizyjnych (za których przygotowanie i emisję odpowiedzialna jest Polska Rada Ekumeniczna) 
pilnie obserwowała - z kamerą w ręku - zajęcia naszych skautów Royal Rangers. Skauci musieli nie 
tylko zaakceptować - czasami krępującą - obecność filmowców w czasie ich zwyczajowej zbiórki, 
ale także szereg z nich miało jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, dzieląc się przed kamerą 
własnymi opiniami na temat przygody, jaką wspólnie przeżywają w ramach Royal Rangers.  
Film o naszych Rangerach, przygotowany przez ekipę telewizyjną, był już emitowany dwukrotnie w 
TVP 2 i TV Polonia. Można go także obejrzeć w internecie (do czego gorąco zachęcamy), pod adre-
sem:  
http://www.tvp.pl/religia/programy-ekumeniczne/programy-redakcji-ekumenicznej/wideo/skauci-
z-zelowa/26046731  
 

WIZYTA GRUPY CZESKICH PRZYJACIÓŁ 
W sobotę i niedzielę mieliśmy bardzo sympatyczny wspólny czas z grupą kilku przedstawicieli Ko-
ścioła Czesko-braterskiego, którzy przyjechali z odwiedzinami do Zelowa. Oczywiście wśród nich 
nie zabrakło pastora Brodskiego, który pomimo przejścia na emeryturę nadal jest bardzo aktywny i 
zaangażowany w utrzymywanie kontaktów ze zborami o korzeniach czeskich. Szczególnie mile 
wspominamy obecność pastora Michała Kitty z Hronova, a jednocześnie seniora w swoim seniora-
cie, oddelegowanego przez Kościół Czesko-braterski do kontynuowania - w części - poprzedniej 
misji pastora Brodskiego. Pastor Kitta opowiedział nam o zborach, , w których pełni posługę dusz-
pasterską, pokazał nam szereg zdjęć, w ciekawy sposób opowiadając jednocześnie  o historii 

http://www.tvp.pl/religia/programy-ekumeniczne/programy-redakcji-ekumenicznej/wideo/skauci-z-zelowa/26046731
http://www.tvp.pl/religia/programy-ekumeniczne/programy-redakcji-ekumenicznej/wideo/skauci-z-zelowa/26046731

