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C I E S Z Y N

Drogi Przyjacielu!

Na Twoje  ręce  jako  wieloletniego Prezesa  Oddziału  Śląskiego PRE składam serdeczne 
podziękowania za życzenia złożone mi na posiedzeniu Zarządu Oddziału z okazji moich 75 – tych 
urodzin, dziękuje za pozytywną ocenę i uznanie mojej długoletniej pracy ekumenicznej zarówno w 
Oddziale  jak  i  za  blisko  25  letnią  pracę  w   Zarządzie  Śląskiego  Oddziału  PRE.  Za  Twoim 
pośrednictwem  składam  stokrotne  Bóg  zapłać  wielce  czcigodnym  Braciom  w  posługiwaniu 
Kościoła  księżom:  ks.  pastorowi  Andrzejowi  MALICKIEMU,  ks.  mitratowi  Sergiuszowi 
DZIEWIATOWSKIEMU,  ks.  proboszczowi  Tadeuszowi  M.  Ładysławowi  RATAJCZYKOWI 
oraz  ks.  prezbiterowi  Okręgowemu  Jerzemu  ROGACZEWSKIEMU  za  ich  szczere  słowa 
skierowane do mnie. Cenię sobie wielce czcigodnych Braci w Urzędzie, Wasze uznanie i życzenia 
przepełnione Duchem Modlitwy.

Obowiązkiem nas wszystkich jest walka ze złem i niedopuszczanie do niszczenia oddanych 
Bogu  i  Kościołowi  autorytetów,  zwłaszcza  wtedy  gdy  szerzy  się  pycha  i  niegodziwe  osądy 
połączone z radością szatana naszych czasów. Taką niegodziwość potępiam, gdyż niszczy ona 
fundament  Kościoła.  Jest  niestety  wielu  „uzdrowicieli” Kościoła,  którzy  tak naprawdę  ulegają 
złym mocom niszczącym Kościół  Jezusa  Chrystusa.  Z tego radują  się  dzisiaj  tylko ci,  którzy 
swojego planu nie zdołali zrealizować w minionych i trudnych dla Kościoła czasach, kiedy praca 
duszpasterska  nie  była  tak  łatwa jak dziś.  Dzisiaj  kiedy odwaga  staniała,  pewni  ludzie  swoją 
wiedzę czerpią z zapisanych świstkach papieru wymierzonych zarówno przeciw Kościołowi jak i 
tym, którzy  w tamtych czasach wiernie służyli temu Kościołowi, a w naszym przypadku ruchowi 
ekumenicznemu w Polsce. 

Jako długoletni wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału PRE, gdy po wielu latach służby 
chcemy  tę  pracę  oddać  w  „młodsze  ręce”  nie  mogę  pozwolić  na  to,  aby  na  końcu  naszej 
ćwierćwiekowej  służby  dla  dobra  ruchu  ekumenicznego  na  śląskiej,  zagłębiowskiej  i 
częstochowskiej  Ziemi,  ktokolwiek  lekceważył  tę   solidnie  wykonywaną  służbę  dla  dobra 
Kościołów Oddziału Śląskiego PRE,  której  przewodniczy ksiądz Jan GROSS,  były prezes  XI 
Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i  od 26 lat prezes naszego Oddziału,  aby 
niszczono  jego  dobre  imię,  jakie  zapisał  przez  swoją  służbę  na  kartach  historii  wszystkich 
Kościołów Śląskiego Oddziału PRE. 

Drogi Bracie: byłeś, jesteś i wiem, że do końca będziesz oddany Słowu Bożemu, służbie 
Kościoła Powszechnego na polskiej ziemi, zawsze pełnym miłości i zrozumienia dla innych, a 
przede wszystkim dla ich potrzeb, dalekim od dzielenia i sądzenia. Słowa Jezusa Chrystusa : „Nie 

1



sądźcie, a nie będziecie sądzeni” są w praktyce Twojego życia realizowane, chociaż niestety nieraz 
nie przez wszystkich w stosunku do Twojej osoby. Wiem jak trudna jest walka z zakłamaniem i 
fałszem,  ponieważ  dziś  w  czasach  wolności  usprawiedliwia  się  i  daje  wolną  drogę  naszym 
oprawcom,  lekceważąc  i  nie  słuchając  poszkodowanych  i  Bogu  ducha  winnych  ludzi.  Masz 
odwagę mówić prawdę i bronić słusznych spraw dla dobra Słowa Bożego i Kościoła. I niech tak 
pozostanie!

Składając jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać dziękuje za słowa św. Pawła z hymnu o miłości 
skierowane  do  mnie  podczas  wspólnego  świętowania  moich  75  urodzin.  Niech  te  słowa, 
najpiękniejsze ze wszystkich słów jakie człowiek mógł wypowiedzieć, będą dla każdego z nas 
wsparciem w głoszeniu Prawdy, dobroci i miłosierdzia Bożego w dalszej pracy dla chwały Bożej i 
dobra Kościoła Jezusa Chrystusa.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem 
w Jezusie Chrystusie Panu naszym

/- / ks. Eugeniusz Stelmach
Dziekan Dekanatu Śląskiego
Kościoła Polskokatolickiego 
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