
Informacje stałe

N O W I N Y
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Reformowanych  

Bełchatów-Kleszczów-Zelów
Redaktor: Ewa Jóźwiak
Współpraca: 
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. Roman Lipiński, tel. 696-485-999
                   per@zelandia.pl

Druk: 
Parafie Ewangelicko-Reformowane  
w Bełchatowie, Kleszczowie i Zelowie

Za treść artykułów odpowiadają ich autorzy. 
Czekamy na listy Czytelników.

Parafia Ewangelicko-Reformowana  
w Bełchatowie

Parafia Ewangelicko-Reformowana  
w Kleszczowie

Sponsor N O W I N
97-425 Zelów
tel. +48/44/634-10-53, 634-20-60
www.zelandia pl

Ksiądz administrator: ks. Roman 
Lipiński
e-mail parafii i pastora: per@zelandia.pl

Nabożeństwa niedzielne
rozpoczynają się o godz. 1000

Szkoła Niedzielna - w trakcie nabożeństwa

Lekcje religii odbywają się w terminach ustalonych dla 
poszczególnych grup

Grupa wokalna pod dyrekcją Krzysztofa  
Wodzyńskiego spotyka się w sobotnie popołudnia

Próba zespołu „Zelowskie Dzwonki” - w soboty: - 
młodsza grupa o godz. 930

- starsza grupa o godz. 1430

Spotkania młodzieży - w soboty o godz. 1600

Studium biblijne - w czwartki o godz. 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 Spódzielczy o/Zelów

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

Proboszcz: ks. bp Marek Izdebski
e-mail: marek.izdebski.ref@wp.pl

Nabożeństwa niedzielne 
odbywają się o godz. 930

Szkoła Niedzielna - w trakcie nabożeństwa

Lekcje religii odbywają się we wtorki, czwartki i piątki

Spotkania młodzieży - w piątki godz. 1700

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 1490
PKO BP Bełchatów

Parafia Ewangelicko-Reformowana  
w Zelowie

ul. Sienkiewicza 14a

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

Ksiądz administrator: ks. Krzysztof Góral

Nabożeństwa niedzielne 
odbywają się o godz. 1100

Szkoła Niedzielna - po nabożeństwie

Lekcje religii odbywają się w poniedziałki:
- grupa średnia o godz. 1630

- grupa najmłodsza o godz. 1730 
- grupa najstarsza o godz. 1830 

Spotkania młodzieży - w poniedziałki godz. 1830

Lider młodzieży: Paulina Mundił
e-mail: mlodziez.kleszczow@reformowani.pl

Koło muzyczne - poniedziałki o godz. 1930 

NIP 769-19-63-123 Regon 590347324
Konto bankowe parafii
72 8978 0008 0005 6430 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie

N O W I N Y
Rok IV- Nr 3 (30)                Bełchatów - Kleszczów - Zelów                   Marzec  2012  

Miesięcznik Paraf i i  Ewangelicko-Reformowanych

„Do Jezusa mogę przyjść taki, jaki jestem”.  

Ewangelizacja „ProChrist 2013” 
w Zelowie - s. 10-11
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Kriste, jenž jsi smrt postoupil...

„Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ Mt 2,10
„(…) Upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu (…)“ Mt 27,29a
 „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista (…)“  Ga 6,14

Milé sestry a bratři – církev Kristova se nachází v postní době. Chci se s vámi  podělit 
o sdělení,  jak křesťanství vstoupilo do světa: Ukazují k tomu vybrané texty – ve zname-
ní hvězdy, vyspělo a dozrálo ve znamení trnové koruny a vyvrcholilo  ve znamení kříže. 

Hvězda – symbol naděje vstoupil i do světa biblické víry, myšlení. Když Abraham v 
bezradnosti nad vlastním rodem, který z hlediska lidského spěl spíše k zániku, slyšel 
slovo Hospodina: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. Tak tomu 
bude s tvým potomstvem“. Ale co je důležité! – Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to 
připočetl jako spravedlnost. /Gn.15,5.6/  

Co slyšel Boží lid, když potřeboval světlo naděje? „...vyjde hvězda z Jákoba, povsta-
ne žezlo z Izraele…“ /Lv.24,17 b/  Právě toto proroctví bylo hybnou silou pro Boží lid, 
až se splnilo v Kristu Ježíši, který jak kraličtí přeložili, vypučel z kořene a rodu Davidova  
a poselství knihy Zjevení nám sděluje: „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to 
dosvědčil po všech církvích: Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“ /
Zj 22,16/ 

Legenda o mudrcích vypráví, že pocházeli z různého prostředí. Jeden prý byl z Egyp-
ta, země oplývající velkým bohatstvím. Ovšem ani dary země nenasytily jeho duši, 
která nakonec povznesla zrak k betlémské hvězdě. Druhý prý pocházel z Řecka – to 
byla slunná vlast filosofů, básníků a stavitelů – ovšem ani to ho neuspokojovalo a i 
on pozvedl svůj zrak k nebesům. Třetí prý vyšel z Indie, země stálé touhy a hledání 
vyšších cílů a životních obzorů . Ale ani v myšlenkovém bohatství své země nenalézal 
odpovědi na otázky, které si kladl. Proto se všichni tři sešli u betlémských jeslí: „Když 
spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ 

Co z toho plyne pro nás? Upozornění na to, že dary země, ani poklady ducha nemo-
hou dát plnou radost tomu, kdo hledá. Až u Ježíše Krista lze nalézt životadárný balsám, 
chléb života, vodu záchrany. Světlem betlémské hvězdy naplňuje Bůh naši potřebu 
ponořit se do bohatství, které Kristus přináší. 

Hvězda vyšlá z Jákoba – hvězda jitřní, neztratila nikdy svůj lesk. Září do všech pro-
měn lidských životů a věků. Naše životy, které se tak často zmítají v beznaději, válí se v 
prachu  sobectví, topí se v úzkostech a nevidí východisko z bludného kruhu mohou po-
zvednout svůj zrak k jasné hvězdě. To je vstup křesťanství ve znamení hvězdy. Druhým 
symbolem je koruna. Je-li hvězda obrazem naděje, koruna je obrazem moci! Kristus 
je král, kterému je dána všeliká moc na nebi i na zemi. Kristovo království není králo-
vstvím ústupků, ani slabosti ale síly a moci. Jak příznačné pro myšlení světa – Pilátovi 
žoldnéři si upravili Krále Králů po svém:  hlava s korunou z trní, purpurový šat a křehká 
třtina v ruce. Osten této koruny se zarývá do našich srdcí a přesto je to cosi nadějně 
vítězného – smysl Ježíšova ponížení vystihl apoštol Pavel v epištole Židům : „...všecko 
jsi podrobil pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo 
nic, co by mu nebylo podmaněno. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže 
než andělé, Ježíše jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti 
Boží /možnost čtení... bez Boha/ zakusit smrt za všechny.“ /Žid.2,8-9/ 

Kristovo vítězství je vítězství ducha, myšlenky i lidského určení nad smrtí. Jeho vítěz-
stvím smíme patřit pod moc a do království toho Krále, který svou mocí vládne nad zemí 

Poniedziałek, 1 kwietnia  2013   

Poniedziałek Wielkancny
Hasło dnia: Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy 
się i radujmy się w nim. Ps 118,24
Introit:   Ps 118,14-24
Lekcja NT: I Kor 15,12-20
Ewangelia:  Łk 24,13-35
Kazanie:  Iz 25,8-9 
Propozycja pieśni w Zelowie:
194, 346,191,186,311

1% NA DIAKONIĘ
Jak co roku jest możliwość 

odpisu 1% podatku dochodo-
wego na cele charytatywne 
Diakonii. Zgromadzone w ten 
sposób fundusze pozwalają 
na udzielanie pomocy osobom 
potrzebującym objętym opieką 
Diakonii, a także osobom spo-
za Kościoła.

Dane do zeznania podat-
kowego: Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego 
w RP; KRS 0000253847

Drodzy Czytelnicy  
i Przyjaciele „Jednoty”!
Wysokość rocznej prenumera-
ty za 2013 r. pozostawiliśmy na 
ubiegłorocznym poziomie. Cena 
jednego egzemplarza naszego 
kwartalnika wynosi 10 zł, rocz-
na prenumerata 40 zł. Jednak 
wpływy z tytułu prenumeraty 
pokrywają jedynie nieznaczną 
część kosztu wydania czterech 
numerów „Jednoty” w roku.

W związku z trudną sytuacją fi-
nansową naszego pisma, wzo-
rem lat ubiegłych zwracamy 
się z apelem do wszystkich, 
którym bliski jest los  „Jedno-
ty”, o wsparcie finansowe. 
Dodatkowe wpłaty można prze-
kazywać na konto:  PKO BP 
VIII OM Warszawa, nr 81 1020 
1013 0000 0102 0126 2302 z 
dopiskiem „ofiara na wydaw-
nictwo”.

OGŁOSZENIA
Zelowskie Dzwonki serdecznie zapraszają 

wszystkich sympatyków z Bełchatowa, Kleszczo-
wa, Zelowa i okolic na koncert w zelowskim ko-
ściele w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 16.00.

Walne Zgromadzenie Członków Zboru w Zelo-
wie odbędzie się w sobotę, 23 marca o godz. 15 
00 w sali parafialnej Domu Zborowego. Jest to 
zgromadzenie wyborcze, a więc przypominamy, 
że prawo głosowania mają członkowie Parafii, 
którzy - na bieżąco opłacają składkę kościelną.

Wielkanoc 2013
„A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzące-

go po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały 
się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa 
szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z mar-
twych...” Mk 16, 5-6

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Wszystkim czytelnikom „Nowin” z okazji Świąt 

Wielkanocnych, w których doświadczamy, że miłość 
Boga złamała potęgę śmierci, życzymy wraz z Kole-
giami Kościelnymi głębi Wielkiego Piątku, radości 
Zmartwychwstania i wiele błogosławieństwa Bożego.

ks. bp Marek Izdebski 
ks. Krzysztof  Góral 
ks. Roman Lipiński
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Kalendarium liturgiczne

i nebem, peklem i mořem, propastí, výšinami i hlubinami, nad minulostí, přítomností i bu-
doucností. Jak to viděl Jan  ve svém vidění…“na oblaku sedí jako Syn člověka na hlavě 
má korunu ze zlata…“/Zj.14,14/ Kristův královský majestát v plnosti. Církev jde za tímto 
Kristem-svým králem a pro všechny věrné je připravena  vítězná, neporušitelná koruna,  
připravena  pro všechny,  kteří ho milují a zůstali i navzdory všem ostnům věrni až do smrti. 

Křesťanství vrcholí v třetím symbolu – v kříži. Stal se znakem křesťanství. Židům 
působil pohoršení – oni očekávali Mesiáše v plné slávě a majestátu a ne muže bolesti 
umírajícího na kříži. I Řekům byl kříž pošetilostí a slovo kříže bláznovstvím. A je-li kříž 
vložen i na náš život – také se mu vzpíráme a bráníme s označením,  že se jedná „o 
pud sebezáchovy“! 

Apoštol Pavel však kříž staví před své čtenáře a posluchače z řad Židů i pohanů jako 
Boží moc a moudrost. Dokonce v Kristově kříži vidí nejvyšší důvod své chlouby: „Já 
však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista…“ /Gal.6,14/ 

Kristovo evangelium vrcholí na kříži. Z tohoto kříže rozdává církvi dary nejvyšší ceny. Na 
něm vybojoval zápas s Bohem, který vyvrcholil v okamžiku opuštěnosti „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mne opustil“! Ani  Syn Boží nebyl ušetřen! Výsledkem tohoto zápasu je smíření 
a jednota s Otcem. Byla tímto zápasem v opuštěnosti zacelena trhlina mezi Božím a naším 
světem. Pavel do Efezu napíše:“V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, 
která rozděluje a působí svár.“ /Ef. 2,14/ Tato jednota  odolává času i smrti a je posvěcena 
posledním výkřikem vtěleného Slova:“Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.“ 

Na kříži Kristus vybojoval i posvěcení vzájemných vztahů mezi lidmi. „Ženo, aj syn 
tvůj – aj matka tvá.“ Je možné tomu porozumět tak, že Ježíš i ve vlastní bolesti cítí a 
vnímá bolest druhého a do zjitřených srdcí vlévá naději v beznaději. Pod jeho křížem 
stojí nejen celá církev, ale každý z nás. 

Ale z kříže zaznívají ještě další dvě důležitá slova: Ráj a Dokonáno jest! Ujímá se 
lotra po pravici, který je schopen litovat a uslyší -  ještě dnes budeš se mnou v ráji. Toto 
svědectví také patří celé církvi – vše potřebné pro naši záchranu bylo dokonáno! Z 
kříže nám byl a je nabídnut dar odpuštění i klíč k branám ráje. 

Kříž není katastrofou ani bláznovstvím nebo pohoršením ale Boží mocí. Proto Pavel 
může korintským sdělit:“ Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Je-
žíše Krista a to Krista ukřižovaného.“ /1.Kor.2,2/

Historie „církve pod křížem“ je bohatá na příběhy kladné i záporné. Církev pod 
křížem vítězila a vítězí, ovšem také i prohrávala. I ve jménu kříže bylo uskutečněno 
mnoho nespravedlností, které pramenily z lidského nepochopení, zloby a nenávisti. 
Právě ve jménu kříže bylo uskutečněné mnoho nespravedlivých válek a tažení. Co 
se týká symbolů – kříž nakonec zvítězil nad všemi symboly – nad hvězdou i korunou. 
Pronikl uměním výtvarným, pronikl i teologií.

V tom symbolu kříže jsou ovšem zachyceny i všelijaké naše osobní kříže a nesnáze. 
Zaujalo mne, že když po oznámení odchodu papeže Benedikta XVI se novináři ptali 
sekretáře Vatikánu – kdo po něm nastoupí – odpověděl: Ono není jednoduché být 
papežem – vzít tuto funkci – to je kříž! Náš život, je-li životem podle Krista, je životem 
pod křížem.: „Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden“ /Mt.10,38/  To 
nás vyzývá k tomu, abychom podstatu svých životů a našeho rozhodování hledali pod 
zorným úhlem Kristova evangelia kříže. 

Náš život má být nesen a nadlehčován právě upřeným zrakem ke kříži, který jako 
vztyčený prst ukazuje vzhůru k nebi, k Bohu a Otci. Jen z úhlu takového pohledu máme 
sílu vyjít mezi ploty, mezi choré a neduživé, konat dílo lásky a nadlehčovat břemena a 
to nejen svá.  

Niedziela, 17 marca  2013  

5 Niedziela Pasyjna  
Judica – Bądź sędzią moim, Boże Ps 43,1   

Hasło tygodnia: Syn Człowieczy nie przy-
szedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał 
życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28 
Introit:  Ps  43
Cyztanie ST: I Mż22,1-13
Lekcja NT: Hbr 5,7-9   
Ewangelia i kazanie:  J 11,47-53
Propozycja pieśni w Zelowie: 
857, 346, 146, 719, 623. 

Niedziela, 24 marca  2013   
6 Niedziela Pasyjna  
Niedziela Palmowa 

Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Czło-
wieczy, aby każdy, kto weń wierzy; nie zginął, ale 
miał żywot wieczny. J 3,14-15 
Introit:  Ps 69,2-4.8-10.21b.22.30
Czytanie ST: Iz 50,4-9
Lekcja NT: Flp 2,5-11
Ewangelia i kazanie: J 17,1(2-5)6-8  
Propozycja pieśni w Zelowie: 
594, 346, 166, 9,635 

Czwartek, 28 marca 2013 
Dzień ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
Hasło dnia: Pamiętnymi uczynił cuda swoje; 
łaskawy i litościwy jest Pan. Ps 111,4      

Introit:  Ps 111
Lekcja NT: 1 Kor 11,23-26
Ewangelia: J 13,1-15.34-35
Kazanie:  2 Mż 12,1.3-4.6-7.11-14
Propozycja pieśni w Zelowie: 
163, 346, 429, 138, 413 

PROGRAM NABOŻEŃSTW 
W PARAFII EWANGELICKO-REFORMOWANEJ W ZELOWIE

Piątek, 29 marca 2013  
Wielki Piątek, Pamiątka śmierci  

Pana Jezusa
Hasło dnia: Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale 
miał żywot wieczny.  J 3,16  
Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską o godz. 10 00
Introit:  Ps 22,2-6.12.23-28
Czytanie ST: Iz 52,13-15.53,1-12 
Lekcja NT: 2 Kor 5,18-21
Kazanie:  Mt 27,33-50
Propozycja pieśni w Zelowie: 137, 346, 158, 
123 Zepół:156. 
Nabożeństwo po południu, godz. 17 00
Hasło dnia: Chrystus cierpiał za was, zo-
stawiając wam przykład, abyście wstępo-
wali w Jego ślady. 1P 2,21
Introit:  Ps 6
Czytanie ST: Ez 37,1-14
Lekcja NT: I P 3,18-22
Ewangelia i kazanie: J 19,31-42
Propozycja pieśni w Zelowie:
166, 346, 726, 163, 716

Niedziela, 31 marca  2013   
Niedziela Wielkancna 

Zmartwychwstanie Pańskie
Hasło dnia: Byłem umarły, lecz oto żyję na 
wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. 
Obj 1,18 
Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
Introit:  Ps 118,14-24
Czytanie ST I Sm 2,1.2.6-8a
Lekcja NT I Kor 15,1-11
Ewangelia i kazanie J 20,11-18
Propozycja pieśni w Zelowie: 
369, 346,186, 191,188
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Jsme na začátku postní doby. Je to období, kdy více než kdy jindy máme pozorně na-
slouchat všemu, co směřuje ke Golgotě a prázdnému hrobu. Život Ježíše Krista nerostl 
někam do neznáma, nerozplynul se v nic, ale měl svůj silný klad právě ve svém konci. 
Proto i pro nás může platit: Když se ukáže Kristus, náš život i my se smíme ukázat s 
ním ve slávě. Svá všelijaká břemena, která vlečeme na svých bedrech nás nemusí 
táhnout do temných propastí, nýbrž smíme s nimi vstoupit na cestu s Kristem, cestu 
úzkou ale cestu vedoucí ke slávě. V odlesku hvězdy jitřní, koruny života a Kristova 
kříže se máme čím chlubit. Matka Tereza to shrnuje do myšlenky, kterou bychom mohli 
pro dobu postní a nejen postní přijmout: „Kristus je slovo, které chci vyslovit, je pravda,  
kterou chci zvěstovat, cesta, kterou chci jít, světlo, které chci zažíhat, život, který chci 
žít, láska, kterou chci vyzařovat, radost, kterou chci dávat, pokoj, který chci přinášet.“.

Bože v Ježíši Kristu pod tvým křížem a s tvým křížem se chceme učit žít s nadějí pro 
život pozemský i nebeský. Dej nám odvahu a sílu k tomu, abychom se tvým křížem 
dovedli chlubit. Amen.

ks. Petr Brodsky

Biblia i Ty

Dzieci Boże

„Bo ci, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi”. Rz 8,14

Często nurtowało mnie pytanie: 
Czy Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi? 
Czy wszyscy ludzie są dziećmi Boży-
mi? Wydaje mi się, że Biblia wyraźnie 
odróżnia ogólne ojcostwo Boga obej-
mujące wszystkich, od ojcostwa tylko 
tych, którzy zostali przez Niego odro-
dzeni w Chrystusie. Jest On Stwórcą 
wszystkich ludzi, ale Ojcem jest tylko 
tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystu-
sowi jako swemu Panu i Zbawicielo-
wi. Apostoł Jan wyjaśnia to w prologu 
swojej Ewangelii: „Do swej własności 
przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. 
Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo 
stać się dziećmi Bożymi, tym którzy 
wierzą w imię Jego, którzy narodzili się 
(...) z Boga. (J 1,11-13) Wyraźnie Apo-
stoł Jan tu określa, że dziećmi Bożymi 
są ci, którzy narodzili się z Boga; a na-

rodzonymi z Boga są ci, którzy przyjęli 
do swojego życia Chrystusa i wierzą w 
Jego imię.

Czytałem ostatnio artykuł napisany w 
dziewiętnastym wieku przez J. C. Ryle 
anglikańskiego biskupa Liverpoolu, 
a zatytułowany „Najbogatsi ludzie na 
ziemi”. Przedstawione są w tym arty-
kule dzieci Boże jako prawdziwi chrze-
ścijanie. Autor pisze, że prawdziwi 
chrześcijanie są „dziedzicami Bożymi 
i współdziedzicami Chrystusa”. Słowa 
te mówią o wspaniałych perspekty-
wach, jakie mają dzieci Boże. Jeżeli 
wiele znaczy fakt, że ktoś jest dziec-
kiem bogatego człowieka na ziemi, o 
ile większe znaczenie będzie miało to, 
że ktoś jest synem i dziedzicem Króla 
Królów. Ale chrześcijanie są też współ-
dziedzicami Chrystusa. Będą mieli 

Dla wszystkich chętnych kolorowanka na temat tekstu z poprzedniej strony.
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udział w Jego majestacie i chwale, 
kiedy wraz z Nim zostaną wywyższeni. 
Jest to wielki przywilej dla wszystkich 
dzieci Bożych.

Dzieci Boże mają w swych sumie-
niach przeświadczenie otrzymane 
od Ducha Świętego: „Ten to Duch 
świadczy współ z duchem naszym, że 
dziećmi Bożymi jesteśmy”. (Rz 8,16) 
Dzieci Boże mają w swoich sercach 
coś, co mówi im, że między nimi a Bo-
giem istnieje więź. W Biblii jest bardzo 
wiele prawd o dzieciach Bożych. Oto 
najważniejsze z nich mówiące o życiu 
każdego dziecka Bożego:
- umarłem z Chrystusem i umarłem dla 
mocy panowania grzechu nad moim 
życiem (Rz 6,1-6)
- jestem na zawsze wolny od potępie-
nia (Rz 8,1)
- zostałem umieszczony w Chrystusie 
przez Boga (1 Kor 1,30)
- otrzymałem Ducha Bożego, abym 
mógł poznać rzeczy dane mi darmo 
przez Boga (1 Kor 2,12)
- otrzymałem umysł Chrystusa (1 Kor 
2,16)
- zostałem nabyty za wielką cenę, nie 
należę do siebie, należę do Boga (1 
Kor 6,19-20)
- zostałem umocniony, namaszczony 
i zapieczętowany przez Boga w Chry-
stusie i otrzymałem Ducha Świętego 
jako gwarancję mojego przyszłego 
dziedzictwa (Ef. 1,13-14)
- ponieważ umarłem, nie żyję już dla 
siebie, lecz dla Chrystusa (2 Kor 5,14-
15)
- zostałem uczyniony sprawiedliwym 
(2 Kor 5,21)
- zostałem ukrzyżowany i już dłużej nie 

ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. 
Życie, które obecnie prowadzę, to ży-
cie Chrystusa (Ga2,20)
- zostałem obdarzony wszelkim ducho-
wym błogosławieństwem (Ef 1,3)
- zostałem wybrany w Chrystusie przed 
założeniem świata, aby być świętym i 
nieskalanym przed Nim (Ef 1,4)
- zostałem przeznaczony przez Boga, 
aby zostać zaadoptowanym jako syn 
Boży (Ef 1,5)
- zostałem ożywiony wraz z Chrystu-
sem (Ef 2,5)
- zostałem wskrzeszony wraz z Chrystu-
sem i wraz z Nim posadzony w niebie 
(Ef 2,6)
- mam  bezpośredni dostęp do Boga 
przez Ducha Świętego (Ef 2,18)
- mogę śmiało zbliżać się do Boga w 
wolności i zaufaniu (Ef. 3,12)
- zostałem wyrwany spod władzy sza-
tana i przeniesiony do Królestwa Chry-
stusa (Kol 1,13)
- zostałem odkupiony i otrzymałem 
przebaczenie wszystkich  grzechów  
(Kol1,14)
- jestem kompletny w Chrystusie (Kol 
2,10)
- jestem obrzezany duchowo, moja 
stara, nieodrodzona natura została 
usunięta (Kol 2,11)
- zostałem pogrzebany, wskrzeszony 
i ożywiony wraz z Chrystusem (Kol 
2,12-13)
- umarłem z Chrystusem i zostałem 
wskrzeszony z Nim. Moje życie jest 
obecnie ukryte z Chrystusem w Bogu. 
Chrystus jest teraz moim życiem (Kol 
3,1-4)
- otrzymałem ducha mocy, miłości i sa-
modyscypliny (2 Tm 1,7)

hosanna!
Już niedługo będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, na pamiątkę wjazdu Je-

zusa na oślicy do Jerozolimy. Przypomnijmy sobie pokrótce tę historię. Przypo-
mnijmy sobie dlaczego Pan Jezus użył akurat takiego zwierzęcia, co chciał przez 
to wyrazić, a jak odebrali taki gest ludzie w Jerozolimie. 

Pan Jezus szedł drogą wiodącą do Jerozolimy, szedł On w otoczeniu swoich 
uczniów. Za nimi postępował tłum ludzi, którzy zastanawiali się, czy Jezus kieruje 
się do Jerozolimy po to, by zostać Królem. Na przedmieściach miasta Jezus zwró-
cił się do dwóch swoich uczniów: „Pójdźcie przodem. Na skraju najbliższej wioski 
znajdziecie oślicę, którą mi przyprowadzicie. Jeśliby ktokolwiek pytał, czemu ją 
zabieracie, powiedzcie, że Pan jej potrzebuje” Obaj uczniowie w pierwszej chwili 
bardzo się zdziwili, ale szybko zrozumieli, że Jezus wjeżdżając do Jerozolimy na 
osiołku, a nie na dużym koniu chce pokazać, że zdecydował się zostać królem in-
nego rodzaju, niż władca państwa. Uczniowie znaleźli oślicę, na jej grzbiet zarzucili 
swoje płaszcze i posadzili na nich Jezusa.

Kiedy ludzie dowiedzieli się, że Jezus przyjechał do Jerozolimy, wyszli na uli-
ce i witali go z radością. Niektórzy rzucali mu pod nogi swoje płaszcze, inni zaś 
gałęzie palmowe, gdyż król, ich przyszły król, nie mógł jechać zakurzoną drogą. 
Tłum krzyczał: „Hosanna! Niech żyje nasz król!” „Chwalmy Boga, naszego Pana! 
Błogosławiony Syn Boży!” Ludzie bardzo się cieszyli, gdyż myśleli, że Jezus na-
tychmiast zostanie królem. Nikt jeszcze tego nie rozumiał, nie wyobrażał sobie, co 
nastąpi. Jezus wiedział, że zostanie ich królem ale w inny sposób niż ludzie sobie 
wyobrażali, wiedział, że zostanie władcą serc. Przedtem jednak musiało nastąpić 
wiele strasznych rzeczy.

Po wejściu do Jerozolimy Jezus udał się do świątyni. Zastał w niej jednak sprze-
dawców na targowisku. Wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świą-
tyni. Wyganiał ich słowami; „Dom Ojca mojego, to dom modlitwy! A wy uczyniliście 
z niego jaskinię zbójców!”

Po takim oczyszczeniu nauczał codziennie w świątyni, gdzie słuchało Go wielu 
ludzi. Tymczasem arcykapłan, inni kapłani, faryzeusze, saduceusze, herodianie i 
uczeni w Piśmie szukali sposobności, żeby zabić Jezusa.

Krótka sentymentalna podróż do „języka czeskiego”:
Zimo, už jdi pryč
Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč. 
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- zostałem zbawiony i oddzielony przez 
Boga (2 Tm 1,9; Tt 3,5)
- ponieważ jestem uświęcony i jestem 
jedno z Uświęcającym, On nie wstydzi 
się mnie nazywać bratem (Hbr 2,11)
- mam prawo przychodzić śmiało przed 
tron Boga, aby znajdować miłosierdzie 
i łaskę w potrzebie (Hbr 4,16)

- otrzymałem wielkie i drogocenne 
obietnice Boże, dzięki którym jestem 
uczestnikiem boskiej natury Boga. (2 
Ptr 1,4)

Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, 
mamy szereg przywilejów danych nam 

przez samego Boga, w związku z tym 
winniśmy żyć w sposób godny rodziny 
naszego Ojca. Czcijmy Go swoim ży-
ciem przez posłuszeństwo Jego przy-
kazaniom i miłość do wszystkich Jego 
dzieci. Niech inni widzą, jak dobrze i 
szczęśliwie jest być dzieckiem Bożym. 
Niech nasz wzrok będzie skierowany 
na Jezusa Chrystusa, pamiętając, że 
bez Niego nic nie możemy uczynić, a 
z Nim możemy wszystko (J 15,5 i Flp 
4,13).

Mirosław Gieras

Zenon Niewieczerzał

Na swoim gospodarstwie (2)

W zwierciadle wspomnień

Po trzech tygodniach żona zauważyła rumieńce na twarzy naszej pociechy. W 
nasze serca wstąpiła nowa radość i otucha. Dzięki Bogu nasze dziecko będzie 
żyło. Poszedłem do księdza podzielić się tą radością, że z dnia na dzień stan 
zdrowia naszego Wieńka się poprawia. Bardzo się tą wiadomością ucieszył i po-
wiedział, że dalej będzie się modlił o jego zdrowie. Pani, która przychodziła kąpać 
naszą pociechę też była zadowolona, że jej kąpiele przyniosły efekt .Zostawiła żo-
nie jeszcze trochę tych ziół i wynagrodzona przez nas jak tylko mogliśmy, przestała 
przychodzić.

Zima dawała się we znaki. Mieszkanie gdzie było dziecko, trzeba było grzać. Nie 
było wtedy węgla, a grzało się drewnem i torfem. Wszyscy z utęsknieniem czeka-
liśmy wiosny, bo z opałem robiło się „krucho”. Wieczorami z żoną obmyślaliśmy 
jak należy w czasie wiosny i lata doprowadzić nasze gospodarstwo by można było 
na nim lepiej żyć. Ustaliliśmy, że już wczesną wiosną zabiorę się za dalszy remont 
domu, tak żeby na świętego Michała to jest na 29 września zakończyć prace. 

Po ciężkiej zimie przyszła wreszcie wiosna. W polu zaczęły się wiosenne prace. 
Ja głównie zajmowałem się oprócz prac polowych remontem domu i budynków 

W okresie sprawozdawczym pomiędzy Ogólnymi Zgromadzeniami Członków Zboru Ko-
legium Kościelne spotkało się na posiedzeniach protokołowanych 11 razy, a dodatkowo 
sytuacja bieżąca była omawiana bezpośrednio po nabożeństwach. W okresie tym Kolegium 
Kościelne pracowało dość intensywnie w wymienionych poniżej obszarach:

Remonty, podczas, których zrealizowano wymienione poniżej zadania: wymieniono po-
szycie dachowe na domu zborowym; uzupełniono ocieplenie części dachowej i stropoda-
chowej na budynku zborowym; odbudowano część naddachową pękniętego komina pa-
leniskowego budynku zborowego; skuto część chodników betonowych okalających dom 
zborowy w celu przygotowania terenu pod ocieplenie budynku; ocieplono budynek domu 
zborowego, wymieniając jednocześnie drzwi wejściowe oraz zewnętrzne parapety okien-
ne.; wykonano podbitki dachowe; wymieniono orynnowanie kościoła i zaplecza, przy okazji 
zabezpieczono część przyrynnową dachu przed dostępem dla ptactwa, które przyczynia-
ło się do utraty wartości estetycznych budynku; w budynku zborowym założono instalację 
gazu ziemnego oraz przeprowadzono remont kotłowni, podłączając do centralnego ogrze-
wania podarowany nam przez parafię bełchatowską piec gazowy; zakupiono na przetargu 
gminnym używaną kostkę brukową, która ma posłużyć do poprawy estetyki chodników w 
obejściu naszej parafii. W tym miejscu chcielibyśmy nadmienić, że powyższa lista zadań i 
ogólne stwierdzenia w najmniejszym wymiarze nie obrazują pracy wykonanej przez para-
fian i sympatyków naszej parafii. Bardzo serdeczne podziękowania w imieniu naszej spo-
łeczności kierujemy do wszystkich tych, którzy poświęcili długie godziny swojego cennego 
czasu po to, by czasami nawet bardzo ciężko fizycznie i w trudnych warunkach pracować 
na rzecz naszego wspólnego dobra.  

Finanse i gospodarka zasobami
Konsystorz naszego Kościoła podjął decyzję o tym, by wesprzeć naszą parafię w trudnym 

momencie remontu i przekazał nam na ten cel kwotę 15.000 PLN, kolejne 5.000 PLN zosta-
ło przekazane w styczniu br. Dzięki pomocy Gminnego Zakładu Komunalnego i preferencyj-
nym stawkom wykonano wycięcia części betonowych chodników wokół domu zborowego.
Przez kolejny rok Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przekazała na potrzeby wydawania 
naszego miesięcznika „Nowiny” pulę sprzętu oraz materiałów, które pokrywają nasze rocz-
ne potrzeby związane z wydawnictwem. Została podpisana umowa z Gminą Kleszczów 
na dofinansowanie Punktu Katechetycznego w naszej parafii, wiąże się to z pokrywaniem 
kosztów generowanych przez organizację lekcji religii czy niedzielnych szkółek w naszej 
parafii. Kolegium Kościelne wraz z Komisją Rewizyjną dokonało aktualizacji inwentarza na-
szej parafii. W olbrzymiej części remonty zostały sfinansowane przez dotację w wysokości 
14.000 € uzyskaną przez parafię z organizacji pomocowej Gustav Adolf Werk.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Kole-
gium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej, delegatom na Synod a także osobom spoza tych 
gremiów za ich zaangażowanie i wkład pracy, której jak widać jest niemało, za miłą i ser-
deczną współpracę, za wszystkie pomysły i dobre rady, które udało nam się wcielić w życie, 
a przede wszystkim za chrześcijańskie braterstwo w kontaktach.

W związku z tym, że kadencja Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej dobiega końca 
w imieniu nas wszystkich tworzących społeczność ewangelicko-reformowaną w Kleszczo-
wie pragniemy podziękować za włożony trud i niemałe poświęcenie członkom tych gremiów. 
Szczególnie dziękujemy pp. Bożenie Waleryn i Elżbiecie Frankowskiej, które zdecydowały 
się już nie kandydować, za wieloletnią pracę w Kolegium Kościelnym. Pragniemy także po-
dziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy remoncie domu parafialnego 
oraz delegatom na Synod, którzy w minionym roku obradowali aż czterokrotnie.

      Prezes Kolegium Kościelnego                                        Administrator Parafii                                                                                   
                 Bogusław Buresz                                                 ks. Krzysztof Góral
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gospodarczych. Żenia zajmowała się Wieńkiem i w chwilach wolnych, gdy Wie-
niek spał, pomagała mi. Pomagali mi również teściowie. Tak jak wcześniej z żoną 
zaplanowaliśmy, po ciężkich pracach udało nam się w końcu września remonty 
zakończyć.

Zbliżał się rok 1950. Ludzie o wojnie w większości zapomnieli. Jak mogli odbu-
dowali swoje gospodarstwa. Wszyscy z nadzieją czekaliśmy na lepsze czasy. Ja 
natomiast w wyremontowanych budynkach gospodarczych zwiększyłem ilość in-
wentarza i myślałem o powiększeniu gospodarstwa przez dokupienie ziemi. Ci co 
zaraz po wojnie wyjechali do Czech przyjeżdżali nas odwiedzać. Muszę przyznać, 
że dzięki Bogu żyło nam się coraz lepiej. Rodzina w międzyczasie się powiększy-
ła. Urodziła nam się córka, której daliśmy imię Milatka, a później urodził się syn 
Jarosław. Mieszkaliśmy we wsi Folwark, aż do czasu wywłaszczenia nas przez 
Kopalnię Węgla Brunatnego.

Na tym pragnę swoje wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości zakończyć. Dzię-
kuję wszystkim, którzy moje wspomnienia czytali. Wspomnę w przyszłości o Ro-
dzinie Niewieczerzałów, która nas w naszym kościele prowadziła. Zbieram mate-
riały by opisać powstanie parafii i cmentarza w Kucowie.     Zenon Niewieczerzał

Z życia zborów

„STRACENIEC I WĘDROWNY GRAJEK”  
- KONCERT TOMKA ŻÓŁTKO

9 marca br. w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie odbył 
się koncert Tomasza Żółtko. Mimo zimowej aury w kościele zapełnione były 
prawie wszystkie miejsca. Zebranych powitał gospodarz miejsca - ks. bp Ma-
rek Izdebski, podziękował wszystkim za przybycie i oddał głos muzykowi. 

Tomek Żółtko to barwna i niekonwencjonalna postać współczesnej piosenki au-
torskiej. Trochę autoironii, trochę dowcipu, ale i refleksji i zadumy. Właśnie taki 
obraz pokazał zebranym na 1,5-godzinnym występie. 

„Straceniec i wędrowny grajek” jak 
siebie określił bohater wieczoru, zapro-
sił wszystkich do wspólnego przeżywa-
nia tych kilku chwil przy muzyce i sło-
wach wierszy. Wariacko i zawadiacko 
próbował wciągnąć słuchaczy do dia-
logu. A wszystko ubarwione poetycką 
liryką obrazów codzienności. 

Było o przebaczeniu, walce serca i 
rozumu, miłości, zakochaniu, kochają-
cej żonie i cudownych dzieciakach. Nie 

3 czerwca obchodziliśmy podczas nabożeństwa Święto Mamy i Dzień Dziecka.
16 czerwca miał miejsce wieczór zborowy z występem „Zelowskich Dzwonków”.
17 czerwca nabożeństwem zakończyliśmy rok szkolny, w którym uczestniczyli dyrektorzy 

szkół z terenu Gminy Kleszczów.
22 lipca zostaliśmy zaproszeni do Zelowa na inaugurację VII Tygodnia Ewangelizacyjne-

go w centralnej Polsce, a ks. Krzysztof Góral był współprowadzącym nabożeństwo. 
9 sierpnia odwiedził nas ks. Janusz Grzybek ze Szwajcarii wraz z małżonką. Ze względu 

na zaawansowany remont domu parafialnego goście zostali podjęci obiadem w restauracji 
Prestige w Kleszczowie. Ks. Grzybek złożył dar pieniężny na rzecz prowadzonego remontu 
oraz pozostawił papier kserograficzny do wykorzystania w pracach parafialnych.

2 września nabożeństwem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
9 września odwiedzili naszą parafię przedstawiciele zborów chrześcijańskich partnerskie-

go Kościoła w Stanach Zjednoczonych.
W niedzielę 23 września, podczas nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, zo-

stali aktem konwersji przyjęci do naszego zboru państwo Aleksandra i Michał Mazurowie, a 
ich syn Jakub oficjalnie rozpoczął edukację religijną w ramach lekcji religii i szkoły niedzielnej. 

7 października zorganizowaliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Po nabożeństwie z Wieczerzą 
Pańską, z repertuarem dożynkowym, wystąpiły dzieci i młodzież a zaproszeni na tę uroczy-
stość przedstawiciele administracji samorządowej, prezesi Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
i kompleksu Solpark, a także dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie naszej gminy zostali 
obdarowani miniaturkami bochnów chleba wypiekanego według starej receptury, będącymi jed-
nak przede wszystkim symbolem podzięki za opiekę Boga, który oprócz pokarmu duchowego 
udziela też wsparcia materialnego.

7 października przedstawiciele naszej parafii brali udział w uroczystym nabożeństwie z 
okazji 80-lecia oddania do użytku budynku kościoła parafii łódzkiej.

8 października w auli Solparku koncertował chór ewangelików reformowanych z Holandii 
„Prins Maurits”. Choć sala była nieakustyczna i występ wymagał całkowitej ciszy na widow-
ni, młodzież gimnazjalno-licealna z Kleszczowa została nim „porwana” i przyjęła koncert 
gromkimi brawami. Uczestniczyli w nim także członkowie naszej społeczności. Następnie 
młodzi Holendrzy wraz z opiekunami pojechali do naszej parafii, gdzie w kościele posłuchali 
krótkiej prelekcji ks. K. Górala o historii ewangelicyzmu na ziemi kleszczowskiej.

24 grudnia w czasie nabożeństwa wigilijnego występowały dzieci. Spore ich grono recy-
towało wiersze i zaśpiewało kolędę. Do śpiewu na gitarze przygrywał Mateusz Kacprzyk, a 
na keyboardzie, długo przygotowywany przez mamę, Jakub Mazur, którym za wkład pracy 
serdecznie dziękujemy. Jak co roku wszystkie przybyłe do kościoła dzieci (w rekordowej 
liczbie 28) zostały obdarowane paczkami ze słodyczami przez Mikołaja.

Od kilku lat członkowie Kolegium Kościelnego odwiedzają zborowników – jubilatów o tzw. 
„okrągłych” urodzinach. W roku ubiegłym kontynuowaliśmy to dzieło. 

Na uwagę zasługuje ciągle wysoki wskaźnik odprowadzających w Kleszczowie 1% po-
datku od dochodu na Diakonię KE-R. Dziękujemy w imieniu potrzebujących i prosimy o nie-
ustawanie w przekazywaniu dyspozycji przelania owego 1% w zeznaniu podatkowym PIT. 
Reszty dopełni Urząd Skarbowy. Przy tej okazji warto nadmienić, że wypełniając założenia 
Regulaminu Finansowego, przekazaliśmy na Diakonię dwie niedzielne kolekty: lutową, z 
Niedzieli Diakonii i październikową, z Dziękczynnego Święta Żniw. 

13 czerwca wraz z bełchatowianami porządkowaliśmy cmentarz. 
Ks. Krzysztof Góral kontynuuje administrowanie zborów w Pstrążnej i Strzelinie, do któ-

rych wyrusza raz na dwa miesiące, a czasem raz w miesiącu. Jest także radcą duchownym 
Konsystorza i członkiem Komisji Trójstronnej Kościołów Ewangelickich. Pracy przybywa, 
czasu coraz mniej, ale na szczęście zbór kleszczowski nie maleje, a nawet rośnie. Liczy 111 
członków, oczywiście wraz z dziećmi, co pozwala  wybrać 3-ch delegatów na Synod.
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mogło zabraknąć takich utworów jak: 
„Kochaj mnie, dotykaj” napisanego do-
kładnie 20 lat temu, „Jest taki pejzaż”, 
„Mały chłopiec” czy „Sara”. A puentą 
koncertu były słowa piosenki „Po pro-
stu z Jezusem żyć” i zachęta do odkry-
wania maleńkiego dobra w codziennym 
życiu. Piękna muzyka, piękne słowa, 
ciekawa osobowość - wspaniały kon-
cert, który na długo zapadnie w pamięci 
wielu osób i historii bełchatowskiej parafii. Kto nie dotarł, ma czego żałować. A ci, 
którzy byli, potwierdzą, że warto było znaleźć czas, by miło spędzić wieczór. Oby 
więcej takich inicjatyw.

Mariusz Gosławski

„PYTAM, A BÓG ODPOWIADA”
Pod takim hasłem poprowadzone zostały na terenie naszej parafii kolejne zimo-

we półkolonie dla dzieci. Przebiegający przez pięć kolejnych dni drugiego tygodnia 
ferii cykl spotkań, to przede wszystkim próba odpowiedzenia sobie na pięć waż-
nych pytań. Począwszy od tego, w jaki sposób dowiadujemy się o Bogu, poprzez 
rozważania na temat świadomości potrzeby oceny naszego życia, aż do zastano-
wienia się, co dalej z naszą przyszłością. 

Znalezienie odpowiedzi na pytania zarówno egzystencjalne, jak i duchowe - zwy-
kle - nie jest proste. Przede wszystkim skąd wziąć pewność, że to, w co wierzymy 

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO I DZIAŁALNOŚCI  
KOLEGIUM KOŚCIELNEGO W PARAFII KLESZCZOWSKIEJ W 2012 ROKU.
W roku 2012 odbyło się: 67 nabożeństw ( w tym 2 ekumeniczne) przy średniej frekwencji 35 

osób, 10 nabożeństw z Wieczerzą Pańską z tym 3 domowe, do której przystąpiło 189 osób, co 
daje średnią 19 osób przystępujących do Stołu Pańskiego, 1 chrzest – Leny Anny Pieniążek, 
konfirmacja, w której uczestniczyło 6 osób: Emilia Natalia Frankowska, Andrzej Michał Bresiński-
-Góral, Michał Kacprzyk, Krzysztof Mundił, Bartosz Wiktor Pieniążek i Kamil Mirosław Pieniążek, 
konwersja małżeństwa Aleksandry Marii i Michała Cezarego Mazurów wraz z synem Jakubem, 
nie było w ubiegłym roku ślubów, w minionym roku mieliśmy 4 pogrzeby: 21 stycznia pożegnali-
śmy ŚP Wiktorię Jancyk, 3 czerwca ŚP Józefa Tomesza, 25 września ŚP Mateuszka Kruka a 4 
października ŚP Marię Wolną, odbyły się 3 nabożeństwa domowe. Przy statystyce warto jeszcze 
nadmienić, że liczba prenumerujących „Jednotę” w ubiegłym roku wynosiła pięć osób, a to mało.

W ubiegłorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 15 stycznia 2012 r. odbyło 
się pierwsze, w cyklu, nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym. 
Ks. Andrzej Pękalski, proboszcz kleszczowskiej parafii rzymskokatolickiej, zwiastował Słowo 
Boże na podstawie fragmentu Mk 10,42-45. Tydzień później ks. Krzysztof Góral poprowadził 
rozważanie na podstawie J 20,19-23 w kościele rzymskokatolickim. Po raz kolejny także ks. 
Krzysztof Góral uczestniczył w ekumenicznych nabożeństwach w Bełchatowie i Częstocho-
wie (15, 22 i 25 stycznia 2012 r.), gdzie reprezentował nasz Kościół i naszą Parafię.

Cztery grupy dzieci i młodzieży wciąż podlegają nauczaniu religii. Dzieci chętnie uczestni-
czą w zajęciach, a frekwencja jest bardzo dobra. Dzieci i młodzież udzielają się recytatorsko 
podczas czterech wydarzeń w czasie roku kościelnego: Święta Epifanii, Dnia Matki, Święta 
Żniw i Wigilii Narodzin Pańskich. Dalej także, jak w latach minionych, młodzież z naszego 
Zboru spotyka się z rówieśnikami z Bełchatowa. I przy okazji jeszcze jedno, że dzieci i 
młodzież chętnie brali udział w ubiegłorocznej akcji „Ofiara pasyjna”, zbierając pieniądze 
na pomoc dla swoich rówieśników. Ofiarność była bardzo duża. A przed Wielkanocą wyko-
nali kartki świąteczne, z których dochód został przeznaczony na ich potrzeby. Cała nasza 
społeczność od kilku lat bierze udział w „Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom”, a dochód 
uzyskany ze sprzedaży świec w całości przeznaczany jest na potrzeby najmłodszych.

1 listopada, została zorganizowana kwesta cmentarna. Zebrana kwota to 849,87 zł. Cie-
szy fakt, że w kweście uczestniczy, poza dorosłymi, także młodzież i to w przeważającej 
części. Pieniądze, które udało nam się zebrać posłużą na bieżące zabezpieczenie funkcjo-
nowania cmentarza.

6 stycznia, po raz pierwszy w Święto Epifani, w dzień wolny od pracy, spotkaliśmy się po 
południu w domu parafialnym na wieczór zborowy rozpoczęty modlitwą i wprowadzeniem w 
przesłanie święta, spiewaliśmy kolędy i obejrzeliśmy film o prezydencie Vaclavie Havlu. Jak 
zwykle niezastąpione w tej materii panie przygotowały ciasta.

24 stycznia ks. Krzysztof Góral uczestniczył w spotkaniu delegacji naszego Kościoła z 
Prezydentem RP p. Bronisławem Komorowskim

25 marca naszą społeczność odwiedził ks. Petr Brodsky z p. Mila Zitkiem. Goście zostali 
podjęci śniadaniem, podczas którego zostały przeprowadzone rozmowy o życiu naszych 
Kościołów i parafii. Podczas nabożeństwa, przesuniętego na prośbę Czechow na 10.00, ks. 
Petr Brodsky wygłosił kazanie w języku ojczystym, a ci, którzy w czeskim nie są zbyt biegli 
korzystali z tłumaczeń zamieszczonych na kartkach w ławkach kościelnych.

2 marca ks. Góral reprezentował naszą społeczność na Światowym Dniu Modlitw, przygo-
towanym przez ekumeniczną grupę kobiet z Bełchatowa.

24 czerwca w naszym Zborze, decyzją Konferencji Duchownych, nie odbyło się nabożeństwo (po-
dobnie w Bełchatowie i Łodzi), a parafianie zostali zaproszeni na nabożeństwo synodalne do Zelowa.
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KARTKI WIELKANOCNE
W tym roku, tak jak i w roku poprzednim, młodzież wykonała kartki wielkanocne, 

których sprzedaż zasila finansowo ich budżet. Kolejne zajęcia, w których młodzież 
mogła wykazać się swoim talentem artystycznym odbyły się 8 marca 2013 roku. 

Grupa młodzieży stworzyła 6 kartek. Do prac plastycznych chętnie włączył się 
także ks. Krzysztof Góral, który z niewielką pomocą, sam zrobił kilka kartek. Wspól-

jest prawdziwe? Nieustanne poszukiwania czynią nas odkrywcami, eksploratora-
mi nie tylko własnego wnętrza ale przede wszystkim Pisma Świętego, w którym 
szukamy odpowiedzi. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jako chrześcijanie 
mamy absolutną i niezachwianą pewność. Na tym przecież polega wiara i choć 
wciąż rozważamy poszczególne kwestie, co do tej jednej nie mamy absolutnie 
żadnych wątpliwości: „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma 
żywota”(1 J 5;12). 

Przytoczony werset jest jednym z kilku, za pomocą których mogliśmy przekazy-
wać tę Bożą  Obietnicę tegorocznym młodym Odkrywcom i Wynalazcom. Ale pół-
kolonie to nie tylko przybliżanie dzieciom Boga poprzez lekcje i ciekawe historie. 
Czas ferii to także czas odpoczynku i zabawy, z której chętnie skorzystało również 
około trzydziestu wolontariuszy. Pięć spędzonych wspólnie dni to czas wielu nie-
zwykłych przeżyć, wspólnych radości i świętowania, ponownego odkrywania sie-
bie nawzajem i poznania nowych ludzi. Panu Bogu dziękujemy za tę możliwość a 
wszystkim uczestnikom i pomocnikom mówimy: Do następnych półkolonii! 

Wolontariuszka Żaneta Matejka 

nemu tworzeniu ma-
łych arcydzieł pomagał 
Mariusz Gosławski, 
który udzielał cennych 
wskazówek. Kartki 
można było nabyć w 
niedzielę 10 marca 
2013 roku. Wszystkie 
od razu znalazły swo-
ich właścicieli. Dochód 
zebrany ze sprzedaży 
kartek zostanie prze-
znaczony na zjazdy 
młodzieżowe.

Adrian Matys

WPROWADZENIE W URZĄD  
KOLEGIUM KOŚCIELNEGO W KLESZCZOWIE

Dnia 10 marca bieżącego roku, podczas nabożeństwa z sakramentem Wiecze-
rzy Pańskiej w 4 niedzielę pasyjną - Laetare (Radujcie się!) zostało wprowadzone 
w urząd nowo wybrane Kolegium Kościelne. 

Ks. Krzysztof Góral rozpoczął od odczyta-
nia ogłoszenia o wyborze Kolegium Kościel-
nego (o wynikach możemy przeczytać w in-
nym miejscu tego wydania „Nowin”), po czym 
Starsi zostali napomnieni Słowem Bożym (1 
Kor 12,4-6 i Rz 12,3-5.16-17.21) o swych 
obowiązkach wobec społeczności zborowej 
i po udzieleniu twierdzących odpowiedzi na 
zadane pytania, wprowadzeni w urząd. Cere-
monię zakończyły błogosławieństwo i modli-
twa, w której prezbiterów polecaliśmy Bogu 
w łaskawym prowadzeniu, wspieraniu oraz 
inspirowaniu.

ks. Krzysztof Góral
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EWANGELIZACJA „DLA CHRYSTUSA” W ZELOWIE,  
4-11 MARCA 2013.

Słowa pieśni „Do JEZUSA mogę przyjść taki, jakim jestem”, były stałym 
elementem wieczorów ewangelizacyjnych „ProCrist 2013”, transmitowanych 
z Niemiec, ze Stuttgartu na całą Europę. Także i my w Zelowie mogliśmy 
przez osiem wieczorów uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu, jako 
jedno z ponad 800 miejsc odbioru.

Treści zawarte w rozważaniach ewangelizacyjnych poruszały głęboko ukryte 
„tajniki duszy”. Każdego dania ewangeliści poruszali konkretny temat. Jednym  z 
przykładów był wieczór z przekazem ewangelizacyjnym na temat: „Co pomaga gdy 
cierpienie rodzi gorycz?”. Ulrich Parzany na przykładzie Hioba, wykazał, że Bóg 
nie wyjaśnia przyczyn ludzkiego cierpienia. Jego odpowiedzią , na tę sytuację jest 
coś innego, jest stwierdzenie: „Ja jestem  z Tobą”. To jest obietnica uniwersalna. 
Stanowi rozwiązanie dla wszelkiego typu cierpienia, również w stosunku, do - chy-
ba najsamotniejszego momentu ludzkiego życia - umierania. Innym zwiastowa-
niem, które można zaliczyć do „wody zaczerpniętej z krystalicznego źródła” było 
rozważanie pt.: „A gdy miłość umiera?”. Zwiastujący unaocznił nam, że - wbrew 
pozorom - tęsknota człowieka za „wieczną miłością” ma szansę być zrealizowaną. 
Tą możliwością jest MIŁOŚĆ ukrzyżowana na wzgórzu Golgoty. 

WYBORY W KLESZCZOWIE
W dniu 24 lutego podczas Ogólnego Zebrania Członków Zboru w Kleszczowie 

odbyły się wybory do gremiów parafialnych oraz typowano kandydatów do służby 
w gremiach kościelnych. Wyniki są następujące:

Prezesem Kolegium Kościelnego został p. Bogusław Buresz. Członkami Kole-
gium Kościelnego zostali: p. Mirona Frukacz, ks. Krzysztof Góral (z urzędu), p. 
Lesław Jańczyk, p. Wanda Kacprzyk, p. Lidia Niewieczerzał, p. Alina Sulikowska.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: p. Anna Anszperger, p. Rużena Buresz, p. 
Grażyna Matys.

Delegatami na Synod KE-R zostali: p. Bogusław Buresz (z urzędu jako prezes 
KK), ks. Krzysztof Góral (z urzędu jako duchowny), p. Rużena Buresz, p. Grażyna 
Matys, p. Alina Sulikowska. Zastępcami delegatów na Synod KE-R zostali: p. Lidia 
Niewieczerzał, p. Lesław Jańczyk, p. Anna Pieniążek.

Kandydatem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie do Konsystorza 
KE-R na radcę duchownego został ks. Krzysztof Góral.

Wszystkim wybranym życzymy, aby powierzoną im służbę wypełniali na chwałę 
imienia Pana, wykazali się w niej cierpliwością i miłością oraz zostali obdarzeni 
łaską Bożą.

ks. Krzysztof Góral



Ostatniego wieczoru, gdy (chyba) wszyscy byli już myślami w „JUTRZE” tj. co-
dzienności bez wieczorów ewangelizacyjnych Urlich Parzany nie roztoczył przed 
nami wizji „świetlanej” przyszłości. Wręcz przeciwnie - zacytował słowa z Ewangelii 
Mateusza rozdział 24 „....usłyszycie o wojnach i wieści wojenne.... będzie głód i 
mór, a miejscami trzęsienia ziemi... wtedy wydawać Was będą na udrękę...”. W 
obliczu tego wszystkiego zwiastujący zwrócił uwagę, że „kotwicą” rzuconą nam na 
ratunek to Słowo Boże. Ono pozostanie niewzruszone nawet, gdy Słońce, Księ-
życ, nieboskłon „znikną, jak zwój, który się zwija”. Źródłem wzruszeń i materiału 
do przemyśleń, na „ProCrist 2013” było nie tylko zwiastowanie Ulricha Parzany-
’ego. W czasie programu mieliśmy możliwość odwiedzić różne zakątki Europy i 
podziwiać pomysłowość lokalnych społeczności w Niemczech, Czechach ,na Wę-
grzech, w  Austrii gdzie potrzeba dzielenia się Ewangelią, chęć dotarcia do ludzi 
nieznających Boga inspirowała do organizowania  odbioru przekazu tam, gdzie ci 
ludzie są: w salonie samochodowym, restauracji, na dworcu kolejowym. Pozna-
liśmy także ciekawych ludzi m.in. majętnego człowieka, który także „w Bogu” był 
bogaty; „silną” kobietę, która przepłynęła w „łupince od orzecha” (łódce z wiosłami) 
Atlantyk , a pokonana została „na polu” związku małżeńskiego (jej małżeństwo 
rozpadło się), lekarza z Europy, którego staraniem powstało Centrum Medyczne 
dla Indian w Peru. On po doświadczeniu „cudów” podczas powstawania Centrum 
jest gotowy, we wszystkich miejscach, gdzie wygłasza wykłady, wbiegać na dachy 
i krzyczeć: „Jest nadzieja”.

Dla mnie osobiście wieczory „ProChrist 2013” były: piękne i budujące, niosły 
głęboką treść.                                                                        Bożena Prajzendanc

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU W BEŁCHATOWIE
Nabożeństwem w Niedzielę Laetare – 10 marca rozpoczęło się sprawoz-

dawczo - wyborcze Ogólne Zgromadzenie Zboru w parafii ewangelicko – re-
formowanej w Bełchatowie. 

Kazanie, które wygłosił proboszcz zboru – ks. bp Marek Izdebski oparte było na 
słowach z J 12, 20 – 26. Padało wiele pytań, słów do refleksji i zastanowienia się. 
Kaznodzieja pytał: „Czy przekaz biblijny nie stał się czymś nudnym?, Czy Pamiąt-
ka śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest w stanie głęboko każdego poruszyć i 
doprowadzić do metanoi – przemiany? Czy mamy odwagę powiedzieć: chcemy 
Jezusa widzieć? Czy chrześcijanie, czy my potrafimy obumierać, by wydawać do-
bre owoce? Czy nie mamy zatwardziałych serc i nie odrzucamy Bożego planu, a 
kierujemy się planem własnym? To dobry czas, kiedy powinniśmy zadawać sobie 
takie pytania. A nad nimi wszystkimi powinno być jedno, najważniejsze: czy chcę 
widzieć Jezusa każdego dnia i mieć go w swoim sercu?”

Po nabożeństwie, wszyscy udali się do „sali na górze”, gdzie odbyło się Ogól-
ne Zebranie Zboru. Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Na po-
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stoją w pewnej odległości załamując ręce i bezradnie patrząc, a nigdzie nie widać 
twoich przyjaciół! Uciekli w strachu, żalu  i bezradności, ponieważ kogut już trzy 
razy zapiał.?

Ale tam na dole pod krzyżem dwie osoby rzucają się w oczy. Stoją blisko siebie: 
Twoja matka Maria i Jan, twój najlepszy przyjaciel. Jak matka może patrzeć na to 
bolesne cierpienie? Ona, tak jak inni, dużo się spodziewała po Tobie, po swoim 
Synu. Pamiętasz jeszcze to wesele w Kanie? Wtedy trzymana była trochę na od-
ległość przez słowa Syna: „Kobieto, mój czas jeszcze nie nadszedł!”. Takie małe 
upomnienie, ale jednak powiedziała służącemu „rób wszystko co On ci każe, a 
wtedy wszystko będzie w porządku”. Maria jest więc pełna oczekiwań. Być może 
to jest takie samo oczekiwanie, które my nazywamy oczekiwaniem Mesjasza. Ma 
się na myśli pokój, prawo i nadzieję, że one  wcześniej czy później nadejdą. Maria 
złożyła swoją nadzieje w swoim Synu, Jezusie z Nazaretu. I jest tam jeszcze Jan, 
którego Jezus szczególnie kochał. Miłość obustronna więc! On jako jedyny nie 
uciekł. Jest on właściwie symbolem zaufania, że na koniec i tak wszystko będzie 
dobrze. I miał rację! Razem są oczekiwaniem i zaufaniem, że miłość jest tu silniej-
sza niż śmierć, Jezus łączy ich razem. Znowu: „kobieto”, ale również „matko”, po-
nieważ nadszedł teraz już czas. Jedno będzie się troszczyć o drugie. Oczekiwanie 
i zaufanie razem w jednym domu.

I co dalej? Dalej nastąpił koniec. Umarłeś!
Przedstawienie się skończyło. Koniec snu, jakby bajki, a szkoda, tak ładnie mo-

gło być. Przecież Judasz tez wykrzyczał: „ Dlaczego nie zareagowałeś? Wszystko 
byłoby teraz inaczej”. 

Następnie w grobie kamień z rzymską pieczęcią. Siły ziemskie cię zamknęły. 
Śmierć jest śmiercią. Bez żadnych dyskusji! Kościelni przywódcy mogą być zado-
woleni. Ale wtedy jest jeszcze coś! Przychodzi ten słoneczny Poranek Wielkanoc-
ny. Poranek, jakiego już nigdy nie będzie. Poranek z odgłosem trąb. Ale również z 
aniołami. Może z tymi samymi, co byli przy twoim narodzeniu w Betlejem Efrata. 
Tak. Koło się zamknęło.

Pan naprawdę zmartwychwstał. Teraz rozpoczyna się nowe życie! Zmartwych-
wstanie zawiera w sobie również: Stawanie się aktywnym! Używanie rąk i nóg! 
Więc wyjście do drugiej osoby i dzielenie się z nią lub z nim wszystkim: twoją ra-
dością, twoim smutkiem, twoją chorobą, twoją wdzięcznością! Początek istnienia 
Kościoła! W takim początku zobaczysz wtedy, że potrafisz wyjść poza siebie, że 
potrafisz wszystko lepiej (z)nieść.

Odgłosy trąb, które przebijają się przez głosy tych, którzy mówią, że to nie może 
być prawdą, że to niemożliwe. Ale one brzmią tak głośno, że zaczynają cię poru-
szać w drogę do przyszłości: brzmi wspaniała perspektywa: „Kiedyś nadejdzie to 
Wielkie Lato!”. 

Arie Booman



czątku przedstawiono 
sprawozdania z dzia-
łalności Kolegium Ko-
ścielnego - Władysław 
Gola, z życia parafii – 
ks. bp Marek Izdebski, 
finansowe – Mirosław 
Janczyk i Komisji Re-
wizyjnej – Mirosława 
Kardas -  Wodzyńska. 
Prezes Kolegium – Wł. 
Gola podziękował Ko-
legium za trzyletnią ka-
dencję i wspólną pracę 
na rzecz bełchatow-
skiej parafii. Natomiast 
ks. bp. Izdebski korzy-
stając z okazji podziękował Henrykowi Nowackiemu, który opuszcza bełchatowską 
parafię i zostaje członkiem parafii kleszczowskiej, za wkład i pomoc parafii (szcze-
gólnie informatyczną). Głos zabrał także Prezes Synodu - Witold Brodziński podkre-
ślając wyjątkowość bełchatowskiej parafii z tego względu, że mimo małej liczebności 
posiada własnego proboszcza, który jednocześnie jest biskupem Kościoła. 

Ustalono, że jeśli święta: Konstytucji 3 Maja - 3.05 i Niepodległości Polski -11.11 
wypadną w niedzielę, wówczas nabożeństwo w Kleszczowie odbywać się będzie 
o godz. 9.00 a w Bełchatowie o godz. 11.00. W tym roku w bełchatowskiej parafii 
odbędzie się także konfirmacja - 19.05, a nabożeństwo konfirmacyjne rozpocznie 
się o godz. 11.00 

Odbyły się także wybory prezesa i członków Kolegium Kościelnego, komisji rewi-
zyjnej oraz wybory delegatów na Synod. Prezesem Kolegium Kościelnego na kolejną 
kadencję został Władysław Gola. Do Kolegium wybrani zostali: Zenon Dubielczyk, 
Mirosław Jancyk, Karol Matys, Jan Po-
spiszył i Krzysztof Wodzyński. W skład 
komisji rewizyjnej weszły: Agnieszka 
Wola-Woźniak, Mirosława Kardas-Wo-
dzyńska i Aneta Jancyk-Kruk. Natomiast 
na delegatów na Synod wybrano: Witol-
da Brodzińskiego, Mirosława Jancyka i 
Wandę Niewieczerzał.

Zebranie zakończono modlitwą i sto-
sowną pieśnią. 

Mariusz Gosławski
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O SMUTKU I TRIUMFIE

Wielu ludzi siedzi naprawdę w rogu, gdzie spadają klapsy! To zaczyna się wcze-
śnie w dzieciństwie: urodziłeś się w stajence, w żłobie! Twój ojciec jest zarabiają-
cym minimalną pensję, ciężko pracującym rzemieślnikiem ze zgrubiałymi dłońmi. 
Często sam musiałeś pomagać w zakładzie, ponieważ dla matki, Marii było też za 
ciężko! Znajomi twoich rodziców też nie byli najznakomitsi: pasterze aspołeczni 
ludzie! Kiedy miałeś czternaście lat twoi rodzice już cię nie rozumieli. Znasz to? 
Następnie Twoi późniejsi przyjaciele. Tak, oni byli wierni, ale kiedy pojawiły się 
problemy lub kiedy ich bardzo potrzebowałeś - tak jak w Ogrodzie Getsemane - to 
musiałeś sobie sam poradzić. A jakąż to mieli wielką gębę do gadania! Zobacz na 
Piotra (Skała). Miał cię przed wszystkim chronić, oddać swoje życie. Ale ono zosta-
ło zdradzone! Jak wiele już tylko przez to  wycierpiałeś!

Teraz Łukasz, taki zwariowany lekarz rodzinny, albo Lewi, skorumpowany urzęd-
nik skarbowy, który dużo odkładał do swojej kieszeni. A tak na marginesie to moż-
na zauważyć, że twoi przyjaciele bardzo są podobni do naszych. I jeszcze Judasz, 
twój skarbnik, który cię zdradził pocałunkiem za 30 srebrników! Judasz Iskariota, 
którego imię wywodzi się od „ciągnik nożycowy”. Tak, on później żałował, bardzo 
żałował, jednak nie chciał zatrzymać tych pieniędzy, kiedy zobaczył co zrobił. W 
największym zwątpieniu sam pozbawił się życia (chociaż znaleziono pisma, które 
od 2005 roku są wydawane jako Ewangelia Judasza…).

Byli potrzebni nota bene fałszywi świadkowie, aby udowodnić twoją rzekomą 
winę, ci sami świadkowie, którzy  byli obecni kiedy uzdrawiałeś ślepych, kiedy 
wskrzesiłeś Łazarza i odebrałeś śmierci córkę Jaira. Jednak tłum nie wybrał twojej 
strony, kiedy Piłat dał im do tego okazję! Oni woleli tego kryminalistę Barabasza, 
bo  tak byli podburzeni przez kościelnych przywódców. Zostałeś skazany, na pod-
stawie dziecinnych, fałszywych oskarżeń, skazany na ukrzyżowanie, najbardziej 
hańbiącą i okrutną karę  w twoich czasach. Kara, która często stosowana była w 
stosunku do przestępców i uciekających niewolników.

Znamy dalej tę historię już od tylu lat: skazani sami musieli nieść swój krzyż, tak 
jak wielu w naszych czasach – symbolicznie - musi to robić… ktoś szedł przed 
Tobą z tabliczką na której napisano co zrobiłeś…U ciebie jest napisane: „To jest 
Jezus, król Żydów!” Polityczne dręczenie przez Żydowskich przywódców, którzy 
nie uznali cię jako króla.Przybili cię do krzyża: „Ojcze wybacz im, ponieważ nie 
wiedzą co czynią!”  Ale oni cię pozostawili w palącym słońcu, między niebem a 
ziemią, z których żadne cię nie chciało. Trochę znajomych i członkowie rodziny 


