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Jubileusz 30-lecia Społeczności Chrześ cijańskiej 
w Katowicach połączono z dorocznym Świętem 
Dziękczynienia oraz oficjalnym wprowadzeniem 
w urząd pastora przełożo-

nego Mirosława Ko zie ła. Uro-
czystość miała miejsce 24 i 25 
października. W sobotni wieczór 
aula Miejskiego Domu Kultury 
Koszutka – w którym katowicki 
zbór wynajmuje pomieszczenia 
na swoje nabożeństwa – wypeł-
niła się po brzegi. Pastor Kozieł 
rozpoczął jubileuszową uroczy-
stość powitaniem zgromadzo-
nych i odczytaniem fragmentu 
Psalmu 78: „Słuchaj, ludu mój, 
nauki mojej, nakłońcie uszu na 
słowa ust moich! Do przypowie-
ści otworzę usta moje, opowiem 
zagadkowe dzieje starodawne. 
Cośmy słyszeli i poznali, i co 
nam opowiadali ojcowie nasi, 
tego nie zataimy przed synami 
ich, lecz opowiemy przyszłemu 
pokoleniu: Chwa lebne czyny 
Pana i moc jego oraz cudowne 
dzieła, których dokonał. Związał 
Jakuba przykazaniami i ustano-

wił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby 
głosili go synom swoim, aby poznało go następne poko-
lenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go 

dzieciom swoim: Że mają po-
kładać nadzieję w Bogu i nie 
zapominać o dziełach Bożych, 
lecz strzec przykazań Jego” 
(Ps 78,1-7).

Radosna muzyka, śpiew, 
modlitwy wdzięczności i uwiel-
bienia popłynęły z serc i ust 
uczestników zgromadzenia. Por-
cję Bożego Słowa w piosence 
przygotowała Joanna Rzyczniok. 

Na uroczystość przybył wice-
prezydent Katowic Mariusz 
Skiba i Lidia Gałęziowska – 
Dyrektor MDK Koszutka oraz 
liczni goście z okolicznych zbo-
rów i Kościołów: prezbiter Ry-
szard Wółkiewicz i pastor senior 
Ferdynand Karel z Kościoła 
Zielonoświątkowego „Betania” 
w Katowicach, pastor Ireneusz 
Górczyński z Kościoła Bap tys-
tów, pastor Waldemar Dąbrowski 
z Kościoła Ewangelicko-Meto-
dystycznego, Zbigniew Folwar-

30-lecie w Katowicach

Pastor Mirosław Kozieł
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czny z Kościoła Wolnych Chrześ-
cijan, pastor W. Andrzej Bajeński – 
Prezbiter Naczelny Kościoła Chrys-
tusowego w RP oraz pastorzy 
oko licznych zborów naszego Koś-
cioła: Jarosław Ściwiarski z Dąbrowy 
Górniczej, Daniel Masarczyk z Sos-
nowca, Robert Kozłowski z Ja worz-
na. Były więc tradycyjne życzenia, 
wspomnienia i spoglądanie w przy-
szłość. Dzieje minionego 30-lecia 
przedstawił pastor Mirosław Pieszka 
– jeden ze Starszych Zboru. 

Niedzielne nabożeństwo to Świę-
to Dziękczynienia i oficjalne wprowa-
dzenie Mirosława Kozieła w urząd 
pastora przełożonego. Pastor W. 
Andrzej Bajeński w swojej usłudze 
przypomniał, że w świetle Biblii Bóg 
oczekuje od nas wdzięczności, ale 
także wierności. Wierności w trwa-
niu w społeczności z Nim, wierności 
w słuchaniu tego, czego naucza 
Boże Słowo, wierności w stawaniu 
się podobnym do Jezusa, w uciele-
śnianiu prawdy, którą Boże Słowo 
objawia. Motto „Wierni Bogu, przy-
jaźni ludziom” odnosi się właśnie do 
tego Bożego pragnienia. Wierni 
Bogu, czyli wierni Jego Osobie, 
Jego celom i Jego Słowu. Z wierno-
ści Bogu i naśladowania Go wynika 
także życzliwość, okazywana na 
wiele sposobów, wobec ludzi, nieza-
leżnie jakimi są, jak dalecy są nam 
kulturowo. Bóg bowiem kocha 
wszystkich ludzi i pragnie zbawienia 
każdego.
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Przystępując do aktu wprowadzenia Mirosława 
Kozieła w urząd pastora, Prezbiter Naczelny przypo-
mniał, że w naszym Kościele przyjęta jest zasada dwu-
letniego okresu próbnego dla podejmujących służbę 
pastorską po raz pierwszy. Ten dwuletni okres w przy-
padku Mirosława Kozieła właśnie się kończy i przyszedł 

czas na potwierdzenie 
jego powołania pas-
torskiego. Przywołana 
zo stała również zmia-
na przywódcy narodu, 
gdy Mojżesz był w po-
deszłym wieku. Inicja-
torem tej zmiany był 
sam Bóg, ale Mojżesz 
rozumiał, że naród nie 
może obyć się bez ko-
goś, kto w jego wę-
drówce do Ziemi Obie-
canej pójdzie przodem 
(4 M 27:12-23). Tak 
więc Mojżesz stawił 
Jozuego przed ludem 
i włożył nie niego swo-
ją rękę na znak prze-

kazania mu części swojego dostojeństwa, wynikającego 
z pełnionej roli przywódcy, i ustanowił go wodzem, jak 
Pan nakazał.

W uroczystej modlitwie Starszych Zboru i Prezbitera 
Naczelnego, pastor Mirosław Kozieł został powierzony 
Bożemu prowadzeniu, a całe zgromadzenie modliło się, 

aby namaszczenie Ducha Świętego, mądrość i wszelkie 
Boże obdarowanie spoczęło na pastorze i Starszych 
Zboru, aby przez ich służbę przelewało się Boże błogo-
sławieństwo na cały zbór.

Tekst i zdjęcia BRONISŁAW HURY
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Pierwsi chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa 
Jezusa spotykali się po domach. Dzieje Apo-
stolskie kończą się na dwudziestym ósmym 
rozdziale, ale kolejne niepisane rozdziały doda-

je historia Kościoła. Jeden z tych rozdziałów przenosi 
nas do katowickiej dzielnicy Podlesie. Tam, w roku 
1985, w domu Ryszarda i Renaty Pruszkowskich kilka-
naście osób spotyka się na wspólne studiowanie Biblii, 
co szybko przekształca się w cotygodniowe nabożeń-
stwa. Wkrótce też zostaje, nawiązana współpraca ze 
zborem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego 
w Sos nowcu. Jarosław Ściwiarski, obecnie pastor, był 
częstym gościem tych spotkań i nabożeństw, aktywnie 
włączając się w życie tej społeczności. W roku 1986 
przy ul. Kaktusów 5 zostaje zakupiony budynek – siedzi-
ba Społeczności Chrześcijańskiej w Katowicach, która 
staje się oficjalnym zborem ZKE. Pastorem tego zboru 
zostaje Kazimierz Barczuk, który z rodziną przeprowa-

dza się do Katowic z Warszawy. Po zmianie systemu 
politycznego w naszym kraju następuje reorganizacja 
ZKE i wyodrębnia się Kościół Zborów Chrystusowych 
(dziś Kościół Chrystusowy w RP). Społeczność Chrześ-
cijańska w Katowicach staje się zborem tego Kościoła. 
Oprócz cotygodniowych niedzielnych nabożeństw i śro-
dowych spotkań biblijnych pojawiają się nowe aktywno-
ści budujące nowe relacje. Zarówno latem jak i zimą 
organizowane są rodzinne wyjazdy do Wisły i Ostródy. 
Z czasem do pastora Kazimierza Barczuka dołącza 
Mirosław Bednarz i służy społeczności jako pastor po-
mocniczy. Jego żona Beata – znana dziś chrześcijańska 
wokalistka – angażuje się w służbę muzyczną w czasie 
nabożeństw. W roku 1991 prowadzenie zboru obejmuje 
pastor Roman Chmielewski i pełni tę służbę ponad dwie 
dekady. Następuje dalszy rozwój zboru, powstaje regu-
larna praca wśród młodzieży i dzieci, z czasem w ra-

mach oficjalnie zarejestrowanego punktu katechetycz-
nego. Prowadzona jest również praca wśród kobiet po-
przez cykliczne spotkania i konferencje. Prowadzona 
jest działalność ewangelizacyjna, Kościół wzrasta li-
czebnie, regularnie organizowane są chrzty wiary, kilka-
krotnie w ramach weekendowych wspólnych wyjazdów 
poza Katowice. W duchowym wzroście Kościoła poma-
gają grupy domowe, których celem jest wspólne studio-
wanie Pisma Świętego i wzajemne zachęcanie do życia 
wiary. Powstaje poradnia chrześcijańska jako agenda 
zboru, prowadzona przez żonę pastora Chmielewskiego 
Joannę. Oprócz działalności ewangelizacyjnej i duszpa-
sterskiej zbór angażuje się w pomoc socjalną dla dzieci 
z ubogich rodzin, m.in. poprzez „Gwiazdkową Niespo-
dziankę”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Organizowane jest też wsparcie dla Kościoła 
i Domu Dziecka w Drohobyczu na Ukrainie. Na pewien 
czas do zespołu liderów zboru dołącza jako pastor po-
mocniczy Bogumił Bednarczyk, wspomagając służbę 
duszpasterską. Spośród wielu aktywności w trzydzie-
stoletniej historii warto wymienić kilkutygodniowe ewan-
gelizacyjne kursy Alfa oraz Family English Camp, któ-
rych głównym celem jest poznawanie Biblii i odkrywanie 
celu w życiu – głoszenie Ewangelii. 

Społeczność Chrześcijańska w Katowicach była też 
inicjatorem i przez szereg lat organizatorem Święta 
Paschy. Te spotkania, celebrujące dziedzictwo Izraela 
jako Narodu Wybranego, również w kontekście historii 
zbawienia, mogły się odbywać dzięki zaangażowaniu 
Kazimierza i Marioli Strojeckich oraz Adama i Beaty 
Dylusów. Spotkania te odbywały się w gronie ludzi re-
prezentujących różne Kościoły i wspólnoty regionu. 
Społeczność Chrześcijańska w Katowicach aktywnie 
uczestniczy w budowaniu relacji z innymi Kościołami 
w mieście. Przykładem mogą być wielkopiątkowe nabo-
żeństwa, organizowane wspólnie z kilkoma Kościołami 
protestanckimi, udział w akcjach ewangelizacyjnych 
Misja Luisa Palau w Katowicach i innych miastach re-
gionu, ProChrist w katowickim Spodku. Bardzo aktyw-
nie zbór wspierał również inne inicjatywy, szczególnie 
ogólnokrajową działalność Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Akademickiego i Wydawnictwa Credo. 

Znaczące zmiany przynosi rok 2011. Do współpracy 
zostaje zaproszony pastor Mirosław Kozieł. Niedzielne 
nabożeństwa zaczynają odbywać się w wynajmowanej 
sali w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ul. 
Grażyńskiego 47. W październiku 2013 roku obowiązki 
pastora przełożonego przejmuje Mirosław Kozieł. Bu-
dynek przy ul. Kaktusów, za mały już na potrzeby zboru, 
zostaje sprzedany. Społeczność Chrześcijańska w Ka-
towicach zabiega o nową własną siedzibę. 

Oprac. red. na podstawie wystąpienia Mirosława Pieszki  
podczas Jubileuszu 30-lecia zboru.

Trochę historii

Pastor Roman Chmielewski z żoną Joanną


