
 

 

 

„ Aby byli jedno w Twoim ręku”  
  

DEKANALNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE  

DEKANATU ŚLĄSKIEGO KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO 

W STRZYŻOWICACH 

 
 W sobotę, dnia 24 stycznia 2009 r. w polskokatolickim kościele pw. Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w Strzyżowicach odbyło się dekanalne nabożeństwo ekumeniczne, w któ-

rym wzięli udział księża dekanatu śląskiego Kościoła Polskkatolickiego pod przewodnictwem 

dziekana ks. infułata Eugeniusza Stelmacha. Liturgii ekumenicznej przewodniczył wikariusz 

biskupi ks. Adam Stelmach, proboszcz w Sosnowcu, który w wypełnionym po brzegi kościele 

przywitał ekumenicznych gości: nowego przewodniczącego Śląskiego Oddziału PRE ks. bi-

skupa Pawła Anweilera, ewangelicko-augsburskiego biskupa diecezjalnego miejscowej Die-

cezji Katowickiej ks. biskupa Tadeusza Szurmana, honorowego przewodniczącego Śląskiego 

Oddziału PRE ks. radcę Jana Grossa, członków Zarządu: ks. radcę Andrzeja Malickiego z 

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Tadeusza M. Ładysława Ratajczyka z Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów, oraz ks. prezbitera Jerzego Rogaczewskiego prezbitera okrę-
gowego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Serdecznie powitany został także przedstawiciel 

Rzymskokatolickiej Kurii Diecezjalnej w  Sosnowcu ks. dr Mariusz Karaś, diecezjalny refe-

rent ekumeniczny, który też wygłosił kazanie. 

Po kazaniu zabrał głos nowy przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE ks. biskup Paweł 

Anweler, który pozdrowił licznie zgromadzonych, a następnie podziekował ks. radcy Janowi 

Grossowi i ks. infułatowi Eugeniuszowi Stelmachowi za 27 letnią pracę w Śląskim Oddziałe 

PRE, prosił o dalszą współpracę i przekazał pamiątkowe albumy o Ziemi Świętej, jak też 
dziękczynne adresy dla obydwu księży. Następnie głos zabrał ks. radca Jan Gross, który po-

dziękował wszystkim za długoletnią współpracę, zwłaszcza zaś ks. infułatowi Eugeniuszowi 

Stelmachowi, który aż do końca był duszą tej dobrej współpracy, wiele poświęcał dla ruchu 

ekumenicznego na naszym terenie. Obydwaj odchodzący z Zarządu; ks. Jan Gross i ks. Euge-

niusz Stelmach życzyli dwom nowym członkom Zarządu: ks. biskupowi Pawłowi Anweile-

rowi (przewodniczący)  i ks. Adamowi Stelmachowi (I wiceprzewodniczący) wiele Bożego 

blogosławieństwa. W modlitwie powszechnej brali udział przedstawiciele wszystkich Kościo-

łów, do której włączał się lud w prawosławnym: „Kyrie elison!” 

Półtoragodzinne podniosłe nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem, którego udzielił 

przewodniczący Oddziału, wraz z przedstawicielami wszystkich Kościołów.    

 Druga część ekumenicznego spotkania odbyła się w specjalnie na ten cel odnowionej 

sali parafialnej pod kościołem. Tu jak zwsze gościnny proboszcz i dziekna ks. infułat Euge-

niusz Stelmach wraz z parafiankami przyjmował nas na wspaniałej „agapie”, podczas której 

można było porozmawiać i wymienic poglądy. W imieniu licznie zgromadzonych pragnę ser-

decznie podziękować ks. infułatowi Eugeniuszowi Stelmachowi i całej jego parafii, w której 

służy blisko 50 lat, za wspaniale zorganizowane nabożeństwo, jak i za przyjęcie 

 

„O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. (…)  

Bo wtedy zsyła PAN błogosławieństwo i życie na wieki.”  
(Psalm 133,1.3b)   

 

(Ks. Jan Gross) 


