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Drodzy Czytelnicy, Siostry i Bracia.  

Oddając w Wasze ręce kolejny numer naszych „Nowin” musimy Was przeprosić za długi 
czas milczenia. Nie chcąc teraz analizować powodów, które na to milczenie złożyły się, 
chcemy Was zapewnić, że będziemy starali się przygotowywać kolejne numery naszego 
informatora parafialnego z większą dbałością o regularność.  

Liczymy zatem na Waszą wyrozumiałość i prosimy, abyście przyjęli także swoisty wybór 
czasowy, którego musieliśmy dokonać, przygotowując ten numer.  

Cieszymy się bardzo, że możemy podzielić się z Wami radością tego, co wydarzyło się w 
ostatnich miesiącach w naszych parafiach. W przypadku Zelowa, mając na uwadze 
ograniczenie miejsca do publikacji, a jednocześnie bardzo dużą aktywność naszego zboru, 
musieliśmy się ograniczyć do informacji o naszej pracy od miesiąca sierpnia. Wyjątek 
stanowią te, które podajemy w odniesieniu do zgonów, chrztów i ślubów.  

Szereg innych – wcześniejszych - wydarzeń znajdziecie, wraz z obfitym serwisem 
zdjęciowym na stronie internetowej parafii oraz na profilu Facebook parafii.  

Chcemy także serdecznie zaprosić do dalszego i zaangażowanego udziału w 
aktywnościach proponowanych w naszych parafiach, do wspólnej pracy ku chwale Bożej i 
naszemu zbudowaniu.  

Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego,  

Redakcja  

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 każdą środę, w godz. 8.00-12.00 

Nabożeństwa niedzielne – godz. 1000 

 
Szkoła Niedzielna – w trakcie nabożeństwa 
Lekcje religii (prowadzi ks. Tomasz Pieczko):  
Wtorek:       Kl. 1 szk.podst.: 1430 - 1600 

Środa:        Kl. 2 i 3  szk.podst.: 1500 - 1630 

 Kl. 7 szk.podst./1,2,3, gimn.: 1630 - 1800 

Czwartek:  Kl. 4  szk.podst.: 1330 - 1500  
 Liceum - 1800 - 1930  

Piątek:  Kl. 5 i 6  szk.podst.: 1345 - 1515  
   

Spotkania Kobiet 30+ - Zgodnie z  bieżącymi ustaleniami 
Próby zespołu „Zelowskie Dzwonki”: 
– w soboty o godz. 900-1130 (grupa starsza) 
– w soboty o godz. 1130 -1300 (grupa średnia) 
Spotkania młodzieży – soboty godz. 1800 
Studium biblijne – w czwartki o godz. 1700 
Royal Rangers (skauting chrześcijański),  
zbiórki:  Soboty: 1300 — spotkania co dwa tygodnie 
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 

 NOWINY 

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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  Jonasz 

Pewien prorok o imieniu Jonasz otrzymał od Boga zadanie. Miał iść do 

wielkiego miasta Niniwa i przepowiedzieć jego mieszkańcom, że jeśli się nie 

nawrócą, ich miasto czeka zagłada. Jonasz jednak bardzo się wystraszył. 

Wsiadł na okręt płynący do miasta Tarszisz i postanowił uciec. 

Bóg jednak sprawił, że na morzu rozszalała się straszliwa burza. Wiatr wyjąc 

rzucał statkiem Jonasza jak łupiną 

orzecha. Wściekłe, spienione fale 

przetaczały się po pokładzie, 

zalewając ludzi i pomieszczenia. 

Wszyscy na statku byli przemoczeni 

do suchej nitki, a w ustach mieli sól ze 

słonej morskiej wody. Na domiar złego 

statek zaczął trzeszczeć i lada chwila 

mógł się rozlecieć. Jonasz zrozumiał, 

że Bóg gniewa się na niego za jego 

nieposłuszeństwo. Przyznał się załodze 

statku do swojej winy i poprosił, by 

w y r z u c o n o  g o  d o  m o r z a .  

Kiedy tak uczyniono wiatr ucichł i fale 

uspokoiły się. Jonasz jednak nie 

utonął, ponieważ Bóg postanowił dać mu drugą szansę. Nadpłynął wieloryb i 

połknął go. Jonasz znalazł się w jego brzuchu niczym w wygodnej kabinie na 

statku. Podziękował Bogu za ocalenie i obiecał, że zrobi, co Bóg mu nakazał.  

Po kilku dniach wieloryb wyrzucił go na brzeg i Jonasz poszedł do Niniwy. 

Ostrzegł jej mieszkańców, a mieszkańcy się nawrócil i. 

Bóg kolejny raz okazał swoje miłosierdzie i nie zniszczył miasta, ponieważ 

kocha wszystkich ludzi i cieszy się, kiedy wracają na dobrą drogę.  

 

  

ROZWAŻANIE O MODLITWIE 

Słowo Boże często mówi nam o działaniach, ściśle związanych z bliską relacją z Bogiem, o czymś co 

z tej relacji winno wypływać. Ale miejmy świadomość, ze istnieje bardzo określona płaszczyzna 

powstawania, budowania i utrzymywania tej relacji, zanim cokolwiek z niej wyniknie. A tą 

płaszczyzną relacji jest modlitwa, i to właśnie modlitwie chciałbym poświęcić dzisiejszy czas 

rozważania.  

Poświęćmy zatem nieco czasu rozważaniu kwestii modlitwy…  

Kładąc szczególny nacisk na wiarę, Reformatorzy nie chcieli „promować” jakiegoś szczególnego 

rodzaju  czy programu wierzeń, ale w centrum ich zainteresowania była żywa i pełna ufności 

relacja, która łączy Boga z istotami ludzkimi. W relacji tej dominujące miejsce zajmuje modlitwa - 

dialog między Bogiem i wierzącym.  

Relacja ta nie jest formą pobożności, aby pozytywnie usposobić bo siebie Boga, ale jest to miejsce 

słowa i życia, które jednoczy Boga (osobę, która mówi i która słucha) i Jego stworzenie.  

Stary Testament pojmuje modlitwę jako żywą wymianę między ludem i Jego Bogiem, który to jemu 

(ludowi) zawsze towarzyszy.  

Nowy Testament kładzie nacisk na modlitwę Jezusa, uprzywilejowaną relację Syna z Ojcem. Do 

wejścia w nią są zaproszeni także uczniowie Jezusa (Gal 4,6).  

Możliwość modlitwy jest wyrazem nieskończonego bogactwa (jest nim Bóg), proponującego się, 

aby Go kochać. W tym znaczeniu pierwsza modlitwa pochodzi, wypływa z Boga samego, który 

uprasza ludzkość, aby dała się pojednać z Nim (2 Kor 5,20 i n.). Modlitwa ta jest nośnikiem 

pojednania, jest wyrazem prawdziwego autorytetu, który daje adresatowi czas na odpowiedź.  

Modlitwa ludzka jest odpowiedzią na modlitwę Bożą, ponieważ Bóg daje swoją miłość bez 

warunków.  Wierzący jest uwolniony by słuchać, chwalić, prosić, wstawiać się i krzyczeć do swojego 

Pana.  

To głębokie przekonanie Reformatorów, które podziela i dzisiaj większość Kościołów 

chrześcijańskich, prowadzi do pojmowania życia chrześcijańskiego, jako będącego jedną wielką 

modlitwą.  

Modlitwa nie jest tylko zamknięta do czasu nabożeństwa, ale każdy akt życia chrześcijańskiego 

staje się modlitewnym. . Trzeba przypomnieć powiedzenie, przypisywanie Marcinowi Lutrowi: 

Chrześcijanin powinien modlić się, jak szewc szyje buty, a krawiec ubrania; modlitwa jest 

zawodem /profesją chrześcijanina.  

Rozumienie modlitwy jako postawy życia, nie wyklucza pojmowania jej jako chwili osobistego, 

indywidualnego skupienia.  

Dziękczynienie, wyznanie grzechów, wyznanie wiary i wstawianie się - to istotne treści modlitwy. 

Miejsce szczególne zajmuje chwalenie Pana: wierzący, gdy został przez Pana zaakceptowany jako 

Jego dziecko, już jakby wszystko otrzymał. Jego życie jest naznaczone przez ten dar Boży i modlitwą  

 

      Kącik dla dzieci 

http://www.ellenwhite.info 
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odpowiadającą świadomości tego daru jest chwalenie Pana Boga.  

Ta pewność daru zawiera w sobie konieczność wkładania wysiłku w dialog z Bogiem, w modlitwie 

dążącej do bycia wysłuchanym zgodnie z obietnicą Bożą.  

Po tych kilku wstępnych słowach, spróbujmy przyjrzeć się kwestii modlitwy w sposób nieco 

bardziej praktyczny.  

Jeszcze raz wróćmy do próby zdefiniowania, czym jest modlitwa, czy raczej modlenie się.  

Modlenie się oznacza stawanie przed Bogiem w prawdzie naszego życia. Jest to stawanie jako 

stworzenie przed swoim stwórcą, jako dziecko przed Ojcem. Modlenie się nie jest informowaniem 

Boga o tym, co dzieje się na naszej ziemi, aby Mu mówić co On powinien robić. Jest to mówienie 

Bogu kim jesteśmy i czym żyjemy: nasze pragnienia, nasze walki, nasza radość, nasz bunt w 

różnych sytuacjach życia… Jest to wezwanie Jego obecności w różnych sferach naszego życia.  

Modlenie się jest zatrzymaniem, jest skupieniem, znalezieniem czasu na „stop” w naszym życiu, 

aby uzgodnić go z życiem Ewangelii. Jeżeli modlitwa jest słowem, to jest ona także słuchaniem.  

Czasami to słuchanie jest bolesne, ponieważ poddaje w wątpliwość nasze wyobrażenie o tym, kim 

jesteśmy i jacy jesteśmy.  

Modlitwa nas tworzy, pozbawiając nas naszych fałszywych ambicji, wyzbywając nas naszych 

fałszywych bogactw, zmieniając nas.  

Modlenie się jest aktem „darmowym”. W naszym świecie naznaczonym przez różnego rodzaju 

niepokoje i stałą troskę o jak największą efektywność w produkcji, modlitwa poddaje w 

wątpliwość wszelkie nasze ludzkie gwarancje bezpieczeństwa. Przypomina nam ona, że Bóg stoi 

wyżej niż wszystkie ludzkie kategorie użyteczności i bezużyteczności. Modlitwa, modlenie się, 

pozwala nam mieć dystans do naszych niepokojów i naszych nadmiernych trosk, ucząc nas 

bezinteresowności i wolności.  

Zauważmy, jak Pismo Święte wzmacnia odwagę modlących się, poprzez przykłady i rady.  

W Ewangelii Jezus zwraca się do swoich uczniów: Módlcie się, aby nie upaść w pokusie (Mateusza 

26,41), a Apostoł Paweł naciska: Módlcie się bez ustanku (1 Tesaloniczan 5,17).  

Modlitwa jest przykazaniem wyposażonym w obietnicę: Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa 

moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam (Jana 15,7).  

Te słowa są słowami mocnymi, zachęcają nas do trwania, aby wzmocnić nasze zakorzenienie w 

Chrystusie.  

Podobnie jak wiara jest przezwyciężonym zwątpieniem, modlitwa jest przezwyciężonym 

niepowodzeniem. Modlitwa jest czasem zderzeniem się z pustką, z suchością, z niepokojem… a 

pomimo tego modleniem się. Zdarza się, że słowo, światło lub jakieś szczególne inne źródło, 

rozjaśni nasze ciemności i nawodni nasze pustynie. Niemniej, poczucie obecności lub wysłuchania 

jakiejś prośby nie są dowodem wspaniałości naszej modlitwy, ale wyłącznie objawem łaski Boga.  
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Wobec próby, choroby, niepowodzenia, jesteśmy wezwani do modlenia się i do walki. Modlić się  

jest niezbędnym dla nas, aby mieć odwagę w boju. Jesteśmy wezwani do modlenia się, kiedy już 
nie można nic innego zrobić.  

Modlitwa nigdy nie jest stracona. Nie zmazuje ran, ale pozwala nam żyć nasze niepowodzenia 
przed i z Bogiem, i przyjąć Jego obecność pomimo pozornej nieobecności, przyjąć słowo, pomimo 
pozornej ciszy…  

Czy jest jakieś ryzyko związane z modlitwą? Na przykład, że stanie się ona rodzajem dialogu 
wewnętrznego, pomiędzy mną samym a moją duszą, w sposób szukający mojego komfortu, nie 
motywując mnie do wysiłku poprawy niektórych z moich poczynań.  Dlatego też może być 
użytecznym czas ciszy: prawdziwy czas ciszy trwającej szereg minut, zanim rozpocznie się 
modlitwę, by przedłożyć przed Panem swoje niepokoje i oddać się słuchaniu Go.  

Jest także rzeczą ważną wezwanie obecności Ducha, by wypełnił naszą modlitwę, mówiąc Mu, jak 
mówił młody Samuel: Mów, Panie, twój sługa słucha! (1 Samuela 3,10).  

Kiedy modlimy się, stajemy przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy, z naszym ciałem i jego 
napięciami. Między Bogiem i nami może pojawić się bariera nerwów, jak bariera ze stali. Bez 
przydawania zbytniej wagi różnym „szkołom modlitwy”, które nierzadko ryzykują zastąpienie 
Ducha Świętego jakąś techniką, nie można lekceważyć niektórych porad relaksacji i  oddychania 

        

 

WIELKI PIĄTEK  

14 kwietnia 2017r. odbyło się wieczorne 

nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z 

sakramentem Wieczerzy Pańskiej,  które 

poprowadził ks. bp. Marek Izdebski. Hasłem tego 

dnia były znane słowa zapisane u ewangelisty Jana 

3,16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 

swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń 

wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Teksty 

biblijne przeznaczone na ten dzień zapisane były Iz 

53, 1-12 i 2 Kor 5,14-21. Kazanie wielkopiątkowe 

oparte było na fragmencie z Łk 23,33;42;43. To 

znany obraz w Golgoty rozmowy "dobrego łotra" z 

Jezusem. Ks. bp Izdebski w swoim kazaniu zwrócił 

uwagę na trzy obrazy: krzyż, Golgotę i słowa Jezusa: 

"Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju". Wielki Piątek 

to dzień, kiedy nasz wzrok powinien kierować się na 

krzyż Chrystusa. To krzyż jest symbolem naszej 

wiary i nadziei. To symbol żywy, który nigdy się nie 

starzeje.  

 

 

Kontynuacja ze strony nr. 4 ... 

które pozwoliłyby nam pozbyć się napięć i wzmocnić jakość naszej obecności w modlitwie i 

naszego słuchania.  

Z powodu niepokojów, które są tak obecne w naszym świecie, możemy zawsze znaleźć w ciągu 

dnia zajęcia ważniejsze - w naszym rozumieniu - niż modlitwa. Trzeba dużej dyscypliny, aby 

znaleźć czas na zatrzymanie się w wirze zajęć.  

Ewangelia Mateusza mówi nam: Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy 

drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu… (6,6).  

Jeżeli chcemy budować siebie w modlitwie, musimy rozpocząć przez zarezerwowanie jakiegoś 

bardzo konkretnego czasu, zgodnie z określonym programem oraz zarezerwować miejsce, w 

którym moglibyśmy oddalić się, by znaleźć Boga, który jest w ukryciu i intymności naszego życia.  

Na zakończenie proponuję krótką – zasłyszaną gdzieś – opowieść ludową, która dobrze obrazuje 

szereg powiedzianych wyżej rzeczy:  

Był sobie drwal wyczerpany pracą, ale który z dziwną konsekwencją - i zajadle - trwał przy 

marnowaniu swojego czasu i swojej energii rąbiąc drewno za pomocą tępej siekiery, ponieważ – 

jak mówił – nigdy nie ma czasu, żeby naostrzyć swoje narzędzie.  

Wielu z nas, nierzadko, przyjmuje postawę takiego drwala, zawzięcie borykając się naszymi 

stępionymi narzędziami życia tam, gdzie czujemy się coraz bardziej samotnymi i słabymi. A 

przecież Pan jest tak blisko! I On może dać nam w rękę prawdziwie wspaniałe narzędzie – bliską 

relację z Nim samym, która buduje się i kształtuje w modlitwie; więcej – ta relacja w modlitwie 

buduje i kształtuje nas samych, do życia, w którym już nie jesteśmy samotni…  

 

     Z życia zboru - Bełchatów 

  ks. Tomasz Pieczko 

Kontynuacja strona nr. 21 



 Z życia zboru - Zelów                    Z życia zboru - Bełchatów 

20   5 

Fragment przytoczonej ewangelii pokazuje nam trzy krzyże. Pierwszy to krzyż Jezusa, krzyż, na 

którym dokonało się zbawienie. Pozostałe dwa krzyże to cała ludzkość. Na jednym z nich to ci, 

którzy potrafią zwrócić uwagę na krzyż Chrystusa i szukają ratunku i zbawienia. Drugi krzyż, to ci, 

którzy „patrzą, ale nie widzą, słuchają, ale nie rozumieją”. Przypominają ludzi witających Jezusa 

podczas wjazdu do Jerozolimy, a kiedy stał przed Piłatem – wołali: „ukrzyżuj Go”. Drugi obraz to 

Jezusowe „dziś”. Droga zbawienia jest otwarta zawsze, dla wszystkich i do końca. Dobry łotr 

dostrzega, że zbawienie jest darowane przez Boga w ukrzyżowanym Jezusie. Drugi ze złoczyńców 

do samego końca pozostaje zatwardziałym. Trzeci obraz to Golgota. Scena, która tam się 

wydarzyła to nie widowisko. To nauka jak mamy żyć ewangelią. Krzyż Golgoty ma być dla nas 

drogowskazem. Krzyż to miejsce nowego stworzenia. Na koniec kaznodzieja pytał: „Czego my dziś, 

w Wielki Piątek, szukamy u stóp krzyża na Golgocie? Czego oczekujemy od Jezusa 

ukrzyżowanego?”. 

WIELKANOC 2017  

16 kwietnia 2017r. ks. bp Marek Izdebski powitał wszystkich zebranych na nabożeństwie z 

Wieczerzą Pańską w pierwsze święto Zmartwychwstania Pańskiego słowami z Objawienia św. 

Jana: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. Teksty lekcji 

biblijnych odczytał z przekładu ekumenicznego Witold Brodziński – Prezes Konsystorza. Tekst z 

ewangelii Marka 16, 1-8 był podstawą świątecznego rozważania. Jezusowe słowa z krzyża: 

„wykonało się” mogłyby zamknąć historię 

a wraz z Golgotą skończyłaby się nadzieja. 

Jednak dzisiejszy tekst ewangelii pokazuje 

nam, że historia trwa dalej. Oto w 

wielkanocny poranek do grobu Jezusa 

udają się Maria Magdalena i druga Maria, 

aby dopełnić pogrzebowych rytuałów. 

Jednak przed grobem okazuje się, że 

Jezusa tam nie ma, zmartwychwstał. 

Słysząc od boskiego posłańca radosną 

wieść szybko idą ją oznajmić. Historia 

trwa dalej, powraca nadzieja, krzyż i grób 

nie zabierają wszystkiego. Czasem i my 

sami stajemy przed takim grobem, 

naszym grobem. To nasze słabości i zwątpienia, to brak nadziei w ludzi, brak nadziei na 

rozwiązanie problemu, to brak nadziei dla nas samych i dla świata. Wtedy symbolicznie stajemy 

przed grobem Jezusa niczego od Niego nie oczekując. Stajemy bezradni, bez nadziei na 

jakiekolwiek rozwiązanie. Jednak Boże plany są inne. Cudu, który dokonał się w nocy nie można 

zobaczyć a jedynie o nim usłyszeć. Kobiety usłyszały i czym prędzej poszły tą wieść oznajmiać 

innym. „Nie ma Go tutaj, idzie przed wami do Galilei”. On także staje na naszej drodze i idzie przed 

nami, abyśmy mogli kroczyć po jego śladach. Dziś, kiedy zbieramy się na modlitwie i wokół stołu 

Pańskiego wierzymy, że On jest także pośród nas.  Grób został pusty nie lękajcie się On zmartwych 

 

ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W soboty, prowadzone są dwugodzinne zbiórki naszych Skautów - Royal Rangers. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie dzieci do udziału we wspólnych grach i zabawach oraz do przeżycia 
harcerskiej przygody. Czuwaj! 
 

MODLITWA PRZYPISYWANA BENEDYKTOWI Z NURSJI  
 

Dobry i święty Ojcze, racz mnie obdarzyć 
Inteligencją, która Cię pojmuje, 
Uczuciem, które Cię odczuwa, 

Duszą, która ma w Tobie upodobanie, 
Umiłowaniem, które Cię poszukuje, 

Mądrością,  która Cię znajduje, 

Duchem, który Cię zna, 
Sercem, które Cię kocha, 
Myślą zwróconą ku Tobie, 

Działaniem, które głosi Twą chwałę, 
Słuchem, który Cię usłyszy, 

Oczyma, które na Ciebie patrzą, 
Językiem, który Cię wyznaje, 
Słowem, które Ci się podoba, 

Cierpliwością, która Cię naśladuje,  
Wytrwałością, która Cię oczekuje, 

Szczęśliwą śmiercią 
I Twą świętą obecnością,  

Zmartwychwstaniem,  
Nagrodą i życiem wiecznym. Amen. 

 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 
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—wstał. Alleluja. – zakończył swoje 

rozważania ks. Izdebski. Tradycją 

nabożeństw jest także odczytywanie 

osób, które w najbliższym tygodniu 

obchodzić będą swoje urodziny. Wśród 

jubilatów znalazł się także Prezes 

Kolegium Kościelnego – Władysław 

Gola, który w tym roku w Wielkanoc 

obchodzi swoje urodziny. Ks. bp 

I z d e b s k i  ż y c z y ł  j u b i l a t o m 

błogosławieństwa Bożego a wszystkim 

wiele radości z przeżywania 

Zmartwychwstania Pańskiego, 

przekazał także życzenia od pani 

Prezydent Bełchatowa Marioli 

Czechowskiej i Prezydenta Polski – Andrzeja Dudy. Wszystkich i zaprosił wszystkich na 

nabożeństwo w Wielkanocny Poniedziałek. 

 

CHRZEST FILIPA POSPISZYŁA 

W 2 Niedzielę po Wielkanocy - Misericordias Domini - 30.04.2017, w bełchatowskiej parafii ewang.

-ref. odbyło się nabożeństwo połączone z sakramentem Chrztu Św., który przyjął Filip Pospiszył. 

Nabożeństwo poprowadził i kazanie wygłosił ks. bp 

Marek Izdebski. Tekst fragmentu z Księgi Ezechiela 

(rozdz. 34) był podstawą niedzielnego rozważania. 

Kaznodzieja przedstawił kim powinien być biblijny 

prorok i jakie są jego zadania. To przede wszystkim 

ktoś, kto przekazuje wolę Boga. Jest on "ustami 

Pana". Obecność proroków wśród ludu to 

przypomnienie, ze Bóg jest spragniony 

przemawiania do swojego ludu i poszukuje owiec, 

które zeszły z Jego drogi. Miłość Boża i pasterska 

służba najpełniej objawiła się w osobie Jezusa 

Chrystusa. On to oddał swoje życie za owce swoje. Ale jako pasterz idzie przed swoimi owcami, 

wyznaczając im drogę, po której powinni kroczyć Jego naśladowcy. Dziś każdy z nas potrzebuje 

pasterskiej posługi Jezusa, aby realizować Boże postanowienie względem nas. - zakończył 

kaznodzieja. Natomiast w słowie przedchrzcielnym kaznodzieja nawiązał do słów Jana Kalwina o 

chrzcie a także wypowiedzi ks. kard. Józefa Glempa oraz dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu 

przez Kościół rzym.-kat,. i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Uczestnikami 

nabożeństwa była społeczność zarówno katolicka jak i ewangelicka, stąd akcent ekumeniczny. 

cena wywoławcza wzrastała wielokrotnie. Wśród uczestników wyróżnił się swoim 

zaangażowaniem najmłodszy 

uczestnik aukcji  Julek Watson. 

Wydarzenie, które mnie 

szczególnie ujęło, to zakup 

rękodzieła jednej z naszych 

zborowniczek przez jej męża. 

Ogółem, ze sprzedaży zebranych 

fantów, uzyskano kwotę 2234 

zł. 

Zebrane środki w całości 

zostaną przekazane, jako dar na 

rzecz świątecznych upominków 

dla dzieci ze zborów czesko-

braterskich na Ukrainie tj. 

zborów we wsiach: Veselinowka i Bohemka.  

Wszystkim organizatorom, ofiarodawcom i uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INFORMACJE 

Chrzty: 
 
29 października: Nikola Bazan, córka Pauliny Bazan, z d. Jersak i Rafała Bazana.  
05 listopada: Stanisław Jarosław Pospiszył, syn Renaty Pospiszył z d. Wiesiołek i 

Jarosława Pospiszyła.  
 
Śluby: 

 
22 kwietnia: Daria Iwona Nowak, wyzn. ewang.-ref. i Michał Jakub Tworo, wyzn. 

rzym.-kat. (obecnie ewang.-ref.).  
05 sierpnia: Liliana Małgorzata Czyżyk, wyzn. rzym.-kat. i Mariusz Prowaźnik, wyzn. 

ewang.-ref. 
 
Pogrzeby: 

 
11 października: Marta Wolska z d. Rajchert, zm. 07 października.  

 
 

 
    Tekst i foto: Mariusz Gosławski 

    Tekst i foto: Mariusz Gosławski 

Bożena Prajzendanc 
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UROCZYSTOŚCI 3 MAJA 

3 maja odbyły się obchody narodowego 

święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 

Bełchatowie w uroczystościach miejsko-

kościelnych wziął udział ks. Krzysztof Góral z 

parafii ewang.-ref. w Kleszczowie. 

Natomiast ks. bp Marek Izdebski brał udział 

w państwowych uroczystościach na Placu 

Zamkowym w Warszawie. 

 

 
 

 

KONCERT CHÓRU  

GOSPEL 

28 maja z okazji Święta Rodziny w 

kościele ewang.-ref. w Bechatowie 

zaśpiewał bełchatowski Chór 

Gospel Schola Cantorum im. Piotra 

Kudyby. Chór działa w naszym 

mieście od ponad 16 lat, a jego 

członkami było dotychczas wielu 

bełchatowian, którzy kształcili swój 

śpiew występując na scenach 

krajowych i zagranicznych m.in. w 

Danii, Francji, na Węgrzech. 

 
 

ŚWIĘTO RODZINY 2017 

W niedzielę (28.05.) w naszej parafii obchodzimy Święto Rodziny. Nabożeństwo prowadził ksiądz 

biskup Marek Izdebski. Teksty czytane: Psalm 27, 1.7-14 ; Księga Jeremiasza 31, 31-34 ; List do 

Efezjan 3,14-21. Kazanie oparte było na Liście Pawła do Galacjan 4,1-7. W tekście tym pojawia się 

wezwanie "Abba, Ojcze!" , pochodzące z aramejskiego języka, oznaczające „tato, tatusiu”. Jak 

mówił ksiądz biskup w kazaniu, to Bóg pragnie abyśmy się do Niego zwracali jak do kochającego 

rodzica. Kiedy świadomie powierzamy swoje życie Bogu, stajemy się dziedzicami Bożego 

dziedzictwa. Przez łaskę wiary jesteśmy dziećmi Boga, więc możemy się w każdej sytuacji zwrócić 

bezpośrednio do Niego, wypłakać a także podzielić radościami, być blisko kochającego Boga. On 

chce nam dawać poczucie bezpieczeństwa, dodawać sił, kiedy czujemy się słabi. Z Jego strony 

mamy pewność stałej, nieprzerwanej miłości. W kazaniu pastor podkreśla, że Bóg troszczy się  

 

     Z życia zboru  -  Bełchatów 

Tych samych partytur. Każdy nawet 
najmniejszy błąd powodował ponowne 
wykonywanie całego utworu. Biorąc 
pod uwagę specyfikę tych 
instrumentów, ich ilość i techniki 
uderzania oraz liczbę grających, 
możemy sobie tylko wyobrazić ile 
nerwów i wysiłku to wszystko 
kosztowało.  

Dziękujemy dyrygentowi, opiekunom 
oraz naszym młodym parafianom za ich 
pracę na chwałę Pana.  W najbliższym 

czasie, jeśli Pan pozwoli, będziemy mogli cieszyć się razem z nimi podczas słuchania kolejnych 
pięknych kompozycji znajdujących się na trzeciej płycie zespołu.  

KIERMASZ W MUZEUM  

Zbiórka środków na pomoc dla dzieci z Ukrainy. 

Słowa Pana Jezusa: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie 

uczyniliście” (Mat. 25. 40) oraz pamięć o 

pomocy jaką sami kiedyś otrzymaliśmy była 

motorem do zorganizowania akcji zbierania 

środków na paczki świąteczne dla dzieci z 

Ukrainy.   

Od października w zborze zelowskim trwała 

zbiórka przedmiotów, które miały stać się 

fantami w loterii. Wśród darów znalazły się 

rzeczy, które można by nazwać, 

„wartościowymi materialnie” takie jak: 

Kombiwar halogenowy, Expres do kawy, 

zestaw filiżanek marki Veronia, zegarek marki 

Naviforce, narzuta na duże łóżko.  Obok tego typu przedmiotów znajdowały się fanty, które miały 

„duszę”. Były to np. butelki ozdobione techniką „decoupage”, szydełkowe ozdoby choinkowe, 

serwetki wykonane haftem „richelieu”, seria biżuterii ze szkła, uroczy kubeczek z siteczkiem do 

zaparzania, cebulki tulipanowe .  

W niedzielne popołudnie, 5 listopada, około 30 osób spotkało się, aby wziąć udział w kiermaszu.    

W rolę prowadzącego aukcję wcielił się p. Karol Pospiszył, a  p. Bożena Gwiazdowska  prowadziła 

„księgowość” przedsięwzięcia.   

Aby oddać „ducha” kiermaszu trzeba powiedzieć,  że na sali panowała prawdziwie  aukcyjna atmo- 

- sfera – przy licytacji niektórych przedmiotów sumy padały jak piłeczki w meczu ping-pongowym, a  

zdjęcie z http://belchatow.naszemiasto.pl/ 

    Tekst i foto: Marian Wójcik 

  Renata Kimmer 
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O nas w tych najtrudniejszych 

momentach możemy być pewni, 

że nas przytuli. A my zawsze 

możemy zwrócić się Abba = tato. 

Po zaśpiewaniu ostatniej pieśni 

nabożeństwa, przeszliśmy do 

części artystycznej, dedykowanej 

mamom i tatom. Dzieci recytowały 

wiersze, wyszukane przez p. Jolę 

Izdebską oraz śpiewały piosenki, 

przy akompaniamencie p. 

Krzysztofa Wodzyńskiego. Mamy 

otrzymały w prezencie piękne 

róże. 

 

 WALNE ZEBRANIE OPIRO 

6 czerwca odbyło się walne zebranie Ośrodka 

Profilaktyki i Rozwoju Osobowości. 

Podsumowano miniony rok działalności 

stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdania 

merytoryczne, finansowe, komisji rewizyjnej i 

rady nadzorczej. Podsumowano 5 programów 

profilaktycznych, jakie realizowane były w 

minionym roku w ośrodku. 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO  

W niedzielę (18.06) odbyło się w naszej parafii uroczyste zakończenie roku nauczania religii oraz 

Szkoły Niedzielnej. Nabożeństwo poprowadził ksiądz biskup Marek Izdebski. Kazanie oparte było na 

Ewangelii Jana 5, 39-47.  Ksiądz przypomniał jedno z historycznych haseł odświeżonych przez 

reformatorów 500 lat temu: "Sola Scriptura" - tylko Słowo, że tylko w Słowie Bożym jest poznanie 

Boga, obietnica życia wiecznego i społeczność z Bogiem. Niewłaściwie zrozumienie Biblii, czytanie 

jako książki historycznej, odpowiadającej o ludziach: Mojżeszu czy Łazarzu, będzie jedynie 

świadectwem o życiu ludzi. Ale Pismo Święte jest świadectwem Bożej miłości. Dlatego dzisiaj na 

nabożeństwie śpiewaliśmy pieśń " Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz".  

 

Pomimo odbywających się w tym samym czasie imprez w centrum miasta, publiczność dopisała. 

Późnym wieczorem autokar ze zmęczonymi podróżnikami zawitał na placu parafialnym.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZWONKI W DZIĘGIELOWIE                                                       

Zespół Dzwonków koncertował w Dzięgielowie, ale nietypowo, ponieważ bez obecności 

publiczności. Koncert bez 

widzów? Jedynym odbiorcą 

trzynastogodzinnego występu 

był pan Marcin Iskrzycki, 

realizator dźwięku Centrum 

Misji i Ewangelizacji , dzięki 

któremu już niedługo 

będziemy mogli cieszyć się 

kolejna płytą naszych 

dzwonków.  Dzwonki spędziły  

intensywny weekend w 

profesjonalnym studiu CME, w 

którym nagrywały trzeci już 

krążek muzyczny zespołu. (Poprzednie płyty: „Bogu na chwałę” i „ Zelowskie Dzwonki Świątecznie” 

nagrane zostały w budynku naszego kościoła w Zelowie, nocą podczas tygodni ewangelizacyjnych). 

Praca w studiu wiązała się z mnóstwem prób, wieloma godzinami spędzonymi na powtarzaniu 

Z  życia zboru  - Bełchatów 

Tekst i foto: Joanna Dudzic 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 

  Renata Kimmer 
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Tylko poznanie prawdy o Bogu, przyjęcie Jezusa Chrystusa 

jako Boga, naszej Drogi i Zbawiciela sprawi, że czytanie Pisma 

Świętego nie stanie się daremne. Minęło 500 lat od 

rozpoczęcia reformacji, odnowy Kościoła, której jednym z 

założeń był powrót do źródła w nauczaniu, do Pisma 

Świętego, SOLA SCRIPTURA.  

Pastor Marek Izdebski podziękował nauczycielom za ich czas, 

serce i wkład w przybliżeniu dzieciom Pisma Świętego. 

Wszystkim życzył bezpiecznych wakacji i powrotu do 

nauczania we wrześniu. Pani Jola Izdebska rozdała 

ś w i a d e c t w a  u ko ń c z e n i a  n a u c z a n i a  r e l i g i i .  

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie "na herbatce" 

uczciliśmy lodami oraz pysznymi babeczkami od Pani Marii 

Matys. 

 

 

WYCIECZKA DO ZOO SAFARI W              

BORYSEWIE                                                

W sobotę (17.06) odbyła się wycieczka dla 

dzieci z Parafii w Kleszczowie i Bełchatowie 

do Zoo Safari w Borysewie. Pogoda nie 

dopisała, był to najchłodniejszy dzień 

czerwca, ale zwierzęta i ich opiekunowie 

zapewnili niezapomniane przeżycia. W 

harmonogramie wycieczki było zwiedzanie 

Zoo kolejką z lektorem, który ciekawie 

opowiadał o każdym mijanym zwierzaku. 

Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach 

edukacyjnych, po raz pierwszy w życiu wielu 

z nas mogło pogłaskać węża dusiciela oraz 

żółwia lądowego. Później była przejażdżka na 

kucyku oraz dzieci karmiły kozy i dużą alpakę 

w mini zoo. Ostatnim punktem wycieczki 

była wizyta w figlarni i szaleństwo na 

dmuchanych zjeżdżalniach. Wszystkim tak 

się podobały zwierzęta, że poszliśmy jeszcze 

poobserwować pieszo niektóre z nich. Udało 

nam się podpatrzeć karmienie lwów, foki, 

surykatek i tapira.  Dzieciom tak się podobała wspólna wycieczka, że pytały już o kolejny 

integracyjny i ciekawy wyjazd.  Serdecznie dziękujemy Konsystorzowi oraz Kolegium 

Kościelnemu Parafii w Kleszczowie i Bełchatowie, za pomoc finansowa przy organizacji wycieczki.                                                                             

. 

Cmentarz w Orzeszkowie, jak wszystkie cmentarze, nie jest miejscem 

radosnym. Jednak może  on uświadomić nam, że jak roślina  pokonuje 

kamień, tak życie pokonuje śmierć prawdę iż  Jezus to: 

„zmartwychwstanie i żywot; kto w Niego wierzy choćby i umarł żyć 

będzie” (Jan: 11, 25) 

Więcej informacji o  historii cmentarza w Orzeszkowie można przeczytać 

na stronie www.zelandia.pl w zakładce CMENTARZE. 

 

 

DZWONKI W PSTRĄŻNEJ I STRZELINIE 

W dniach 15-19 września młodzież z naszej parafii wraz z dyrygentem oraz opiekunami spędzili 

intensywny weekend w miejscach związanych z osadnictwem czeskim na Dolnym Śląsku: w 

Pstrążnej oraz w Strzelinie. 

 W piątek późnym 

popołudniem autokar z 

drzwonkarzami  wyruszył 

do Pstrążnej. Sobotni 

poranek w „Kalwince” 

rozpoczął się intensywnie, 

po szybkim śniadaniu 

a u t o k a r  p o zo s t a w i ł 

pasażerów na parkingu, z 

którego wszyscy ruszyli na 

spacer szlakiem Błędnych 

Skał. Po powrocie był już 

czas tylko na sprawną 

zmianę garderoby i 

w y c i s z e n i e  p r z e d 

koncertem. Dzwonki 

zagrały przy licznie zebranej publiczności w pięknie odnowionym wnętrzu Kościoła Ewangelicko - 

Reformowanego w Pstrążnej. Koncert prowadziły panie: Eva Pumrová oraz Wioletta Suzańska - 

członkini tutejszej parafii. Gościem specjalnym był wirtuoz organowy Jiří Tymel.  

Wieczór, po udanym koncercie, upłynął w miłej i radosnej atmosferze przy wspólnym posiłku oraz 

grach integracyjnych. 

Wczesnym rankiem, tuż po śniadaniu, rozpoczęło się sprzątanie parafialnej Kalwinki i  pakowanie  

bagaży do autokaru. Kolejnym przystankiem na drodze muzyków była świetlica czeska w Gęsińcu

(Husincu).  Po obiedzie w pobliskiej miejscowości ostatnim już punktem podróży był Strzelin oraz 

planowany koncert w tutejszym  Kościele Rzymsko- Katolickim ( dawniej Kościele  Reformowanym).  

Tekst i foto: Joanna Dudzic 

Bożena Prajzendanc 

http://www.zelandia.pl
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NABOŻEŃSTWA W   

KAPLICY SZPITALA W 

BEŁCHATOWIE                  
                                       

 W Szpitalu Wojewódzkim w 

Bełchatowie działa Ewangelickie 

Duszpasterstwo Chorych. W 1 i 3 

wtorek miesiąca o godz. 18.00 w 

kaplicy szpitalnej odbywa się 

nabożeństwo ze szczególną 

modlitwą za chorych i personel 

szpitalny. Nabożeństwa prowadzi 

ks. Tomasz Pieczko. Jest do 

dyspozycji osób chcących spotkać 

się i porozmawiać od godz. 17.10 

do 18.00 w/w wtorki. 

 

WYJAZD DO ORZESZKOWA 
Ze względu na  obowiązek wynikający z 
własności oraz potrzebę wyrażenia pamięci o 
„przodkach w wierze”, zelowskie Kolegium 
Kościelnego podjęło decyzję o zorganizowaniu 
prac porządkowych na cmentarzu Ewangelicko 
– Reformowanym w Orzeszkowie. Wykonanie 
tego zadania, dnia 14 października ( tydzień 
wcześniej było to niemożliwe ze względu na 
pogodę), podjęło się dziewięć osób z parafii 
zelowskiej – w tym nasz kierowca H. Kimmer 
(s. Jarosława).  

Oczywiście najcięższe prace,  przy 
porządkowaniu cmentarza, wzięli na swoje 
barki mężczyźni. Między innymi usunęli oni 
dziko rosnące krzewy przed frontem 
cmentarza. Jest on teraz widoczny z drogi, 
która tam przebiega. 

Ponadto panowie wycięli także krzewy z terenu cmentarza, usunęli odrosty wokół drzew i 
naprawili ogrodzenie. Rezultatem prac mężczyzn była wielka 
hałda gałęzi – jej rozmiary oszacowaliśmy na przyczepę  
rozdrobnionego drewna.  

Panie podjęły takie działania jak: znoszenie leżących gałęzi na 
wyznaczone miejsce, usuwanie roślinności z grobów i wokół 
nich, grabienie liści. Uprzątnięta roślinność napełniła 
dwanaście stulitrowych worków.  

Nasza wspólna praca sprawiła, że zaczęły być widoczne nie 
tylko okazałe pomniki znanych rodów szlacheckich np. 
Bronikowskich, Kurnatowskich, ale także wydobyte zostały z 
roślinności mniejsze groby, często o oryginalnym wyglądzie. 
Dzięki naszemu wysiłkowi  ujawnił się specyficzny dla 

cmentarza charakter  (do tej pory raczej 
przypominał on knieję). 

W trakcie naszej pracy odwiedzili nas p. 
Nowak – sołtys Orzeszkowa , p. Prętki – 
radny gminy Kwilicz. P. Kiełbasa 
(właściciel budynku byłego kościoła E-R) 
podzielił się, zebranymi przez siebie, 
informacjami budynku,  oprowadził nas 
po terenie przylegającym do kościoła i 
umożliwił obejrzenie jego wnętrza; 
ponadto wspólnie z nami pracował.  

     Z życia zboru  - Bełchatów 

Tekst i foto: Joanna Dudzic 

Tekst i foto: Mariusz Gosławski 
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JUBILEUSZOWY KONCERT NASZYCH „DZWONKÓW”  

Tegoroczny jubileusz cieszył się dużym zainteresowaniem. Przybyli słuchacze, zostali wprowadzeni 

w koncert mocnym brzmieniem dzwonkowej „Fanfary”, wykonanej przez grupę starszą. Oprócz 

utworów nawiązujących do minionych Świąt Wielkanocnych, zaprezentowano również dobrze 

znane kompozycje m.in. ścieżki dźwiękowe z filmów animowanych: Pocahontas - „Colors of the 

Wind", Shreka – „Alleluja"( Leonadra Cohena), czy klasyki rocka – „Let it be” słynnego zespołu The 

Beatles. Poza grupą starszą( koncertującą) zaprezentowały się również grupa średnia i młodsza, 

przyczyniając się do dostarczenia słuchaczom wyjątkowej przyjemności słuchania tych 

interesujących instrumentów. W ciągu osiemnastu lat dzwonki zagrały 313 koncertów w kraju i 

poza jego granicami. Skład zespołu z roku na rok ulegał zmianie. Obecnie,łącznie w trzech grupach 

występuje ponad trzydziestu dzwonkarzy, w poczet absolwentów wpisało się ok 67. 

Dziękujemy Bogu za służbę tych młodych ludzi oraz całokształt pracy dyrygenta zespołu. 

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce pani Anny Kimmer, za wysiłek włożony w 

przygotowanie trzech grup do pięknego występu oraz dla ks.Tomasza Pieczko, za poprowadzenie 

całości koncertu.  Mamy nadzieję, że te minione osiemnaście lat, to tylko kropla w morzu tego co 

przed nimi. Życzymy grania i występów  na Bożą chwałę przez długie,długie lata…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNY OBÓZ SKAUTÓW  

4 sierpnia rozpoczął się dziewięciodniowy obóz naszych Rangerów w Kurnędzu (ośrodku YMCA 

„Pilica”), gm. Sulejów.  W tym roku oprócz skautów regularnie uczęszczających na zbiórki, 

możliwość przeżycia harcerskiej przygody mieli również członkowie naszych parafii spoza  

 

WYCIECZKA PARAFIALNA  

2 września, naprawdę wczesnym rankiem, pełny autobus (50 osób!) z Zelowa ruszył na wycieczkę 
do Krakowa. Była to już kolejna wycieczka organizowana w ramach naszych aktywności 
parafialnych, kolejny raz ciesząc się dużym zainteresowaniem. Nasz parafialny wyjazd odbył się 
dzięki zaangażowaniu Państwa Gwiazdowskich, Karola i Bożeny.  

Było to spore wyzwanie czasowe, ponieważ do Krakowa sama droga to 3 godziny w jedną stronę. 
Jeśli do tego doliczyć czas planowany na zwiedzanie, to można łatwo domyślić się dynamiki 
przedsięwzięcia. Niemniej, wszystko poszło wspaniale. Przede wszystkim dzięki Pani Bożenie 
Gwiazdowskiej, która perfekcyjnie potrafiła zadbać o płynność i właściwy czas wszystkich 
zaplanowanych aktywności. A było ich sporo. Od spaceru po bulwarach i pod Wawel, po wejście na 
wzgórze zamkowe, zwiedzenie katedry, przejście Traktem Królewskim, rynek, wizytę w Collegium 
Maius i muzeum podziemnym, pod Sukiennicami.  

Wrażeń mnóstwo, nawet dla tych, którzy w Krakowie byli już wielokrotnie, dzięki naprawdę 
przesympatycznemu klimatowi wycieczki: dużo dobrego luzu, radości, odpoczynku.  

Czuło się klimat Psalmu 133: O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają! (2) Jest to jak 
cenny olejek na głowie, Który spływa na brodę, Na brodę Aarona, Sięgającą brzegu jego 
szaty. (3) Jest to jak rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła 
błogosławieństwo, Życie na wieki wieczne. 

Jak powiedziano już wyżej: kolejny udany wyjazd i po raz kolejny, już dzisiaj, motywacja do 
zastanowienia: dokąd pojedziemy następnym razem? 
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  ks. Tomasz Pieczko 

  Renata Kimmer 



 Z życia zboru - Zelów 

12 
13 

organizacji. Program poszczególnych dni był 

napięty i pełen ciekawych aktywności. 

Oprócz zajęć typowo harcerskich w terenie, 

gier i zabaw zespołowych, kąpieli w Pilicy, 

dzieci mogły nauczyć się strzelać z łuku oraz 

próbować swoich sił podczas spływu 

kajakowego po Pilicy i Zalewie Sulejowskim.  

Wieczory były czasem wyciszenia i refleksji z 

Biblią. W programie znalazły się również 

dwie wycieczki autokarowe. Podczas jednej z 

nich skauci dzielnie przełamywali swoje lęki 

pokonując przeszkody parku linowego w 

Tomaszowie Mazowieckim. Kolejną 

wycieczką było zwiedzanie Jaskini Raj w 

Chęcinach oraz zabawy w sali laserów w 

Kielcach.  Obóz minął w miłej i przyjaznej 

atmosferze, wszyscy uczestnicy wrócili 

zdrowi i pełni dobrych wspomnień do swoich 

domów .  

Pragniemy podziękować odpowiedzialnym: ks. Tomaszowi Pieczko – komendantowi obozu, 

druhnom Annie Matejce i Renacie Kimmer oraz panu Michałowi Koktyszowi za ich służbę i 

zaangażowanie w pracę z dziećmi.  

KOLORY POLSKI 
5 sierpnia, jak już chce rodzaj uformowanej w ciągu kilku lat tradycji, odbył się w naszym 

zelowskim kościele koncert w 

ramach wędrownego festiwalu 

Filharmonii Łódzkiej – „Kolory 

Polski”. Jest to festiwal, który 

gromadząc od lat stałą, dużą 

grupę wędrujących - koncert za 

koncertem – fanów, jest 

ciekawą serią wydarzeń, 

tworzących więzi muzyki w 

różnych gminach (często bardzo 

niewielkich) województwa 

łódzkiego. Dzięki tej inicjatywie 

muzycy wysokiej klasy mogą zagrać i być wysłuchani w miejscach, które nie należą do stałej mapy 

życia kulturalnego naszego województwa. To ciekawy czas i ciekawe doświadczenie.  

Nasz kościół w Zelowie, jak okazuje się - opierając się o liczne zasłyszane opinie - budzi bardzo 

pozytywne emocje i przyciąga już bez mała stałych wielbicieli koncertów muzycznych w tak 

interesującym wnętrzu.  Powiedzenie, że podczas koncertu kościół pękał w szwach nie jest żadną  
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przesadą. Po raz pierwszy, jeszcze przed koncertem, zapraszaliśmy przybyłych melomanów na 

odwiedzenie ciekawych wystaw (na balkonach w kościele i w muzeum), w związku z obchodami 

500 lat Reformacji, a także do wysłuchania wykładu o początkach Reformacji europejskiej, który 

wygłosił ks. Tomasz Pieczko. Rzecz, która nas samych zaskoczyła, to niemała liczba zwiedzających 

wystawy i aktywnie uczestniczących w wykładzie.  

Jeśli chodzi o sam koncert, to w tym roku zagrała go grupa El Greco (grająca bardzo zróżnicowaną 

w typie muzykę jazzową), składająca się z muzyków- w większości – ze środowiska krakowskiego. 

Muzyka przez wielu oceniana jako niełatwa w odbiorze, stworzyła jednak niezwykły klimat 

koncertu. Po koncercie wspólne spotkanie – już na Plebanii - z muzykami i dyrektorem Filharmonii, 

mogło tylko utwierdzić o dużej sympatii, jaką wzbudzali grający podczas ich występu.  

W roku przyszłym także myślimy (jeśli środki finansowe na to pozwolą) w zorganizowaniu 

kolejnego koncertu, a dodatkową motywacją  może być obietnica Dyrektora Filharmonii Łódzkiej, 

że wspólnie możemy zastanowić się i podjąć decyzję co do rodzaju muzyki i wykonawców, którzy 

zagrają u nas, w Zelowie.  

 

WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z PITTSBURGHA 
Przez trzy dni, od 21- 23 sierpnia, tradycyjnie już gościliśmy w zelowskiej parafii naszych przyjaciół 

z Kościoła Prezbiteriańskiego w Pittsburghu. Dwoje młodych dzwonkarzy z zespołu Southminster 

Ringers, wraz ze swoim dyrygentem Richardem Pinkertonem, prowadzili z naszą młodzieżą 

intensywne warsztaty muzyczne. Spotkania odbywały się dwa razy dziennie, próby trwały po 2-3 

godziny. Wieczory mijały na integracji i wspólnych posiłkach.  

Dziękujemy naszym gościom za coroczne przyjazdy, które są dla nas czasem miłym i konstruktywne 

spędzonym. Mamy nadzieję na jeszcze wiele lat owocnej współpracy.  

 

 

 

 

  Renata Kimmer 

  ks. Tomasz Pieczko 

  Renata Kimmer 




