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Pójdź do Jezusa, dziś jesze as!
Usłysz głos Jego nie bądź jak głaz.
Pójdź o me dziecię, usłuchać chciej
Daj Mu swe serce, w sercu Go miej.

Słowa tej pieśni wyśpiewane pez około  
180 osób zebranych na dziękynnym nabo-
żeństwie w „Leśnym kościele” były wyrazem 
wdzięności Bogu, za to, że kolejny raz dał 
osobność i możliwość peżywania tej sze-
gólnej wólnoty wiary w tym miejscu. 

Po raz siódmy, 15 sierpnia odbyło się nabo-
żeństwo w „Leśnym Kościele”, miejscu, gdzie 
w asie kontrreformacji odbywały się nabo-
żeństwa dla ewangelików z okolinych miej-
scowości. Za każdym razem, zanim odbędzie 
się nabożeństwo, grupa ludzi musi to miejsce 
pygotować. W dniu 08.08.2016r. wykonano 
prace poądkowe, polegające na wykoszeniu 
trawy i jej upątnięciu oraz zabraniu śmieci na 
terenie Leśnego Kościoła na zbou Wysokie-
go. W pracach uestniyli panowie: Edward 
Stekla, Edward Podstawny, Ryszard Stanclik, 
Jey Ryrych, Kamil Klima, Marcin Biłek. Do-
wóz na miejsce prac zapewnił p. Edward Stekla 
swoim samochodem. Za te prace, poświęcony 
as i wysiłek pragniemy kolejny raz wyrazić 
szere podziękowanie. 

Dzięki działaniu nadleśnictwa, które sys-
tematynie rozbudowuje drogi, którymi 
zwożone jest dewo, z roku na rok droga do 
„Leśnego Kościoła” staje się łatwiejsza. To już 
nie jest pielgymka w górę wymagająca o-
rego wysiłku i wprawy, ale świąteny acer 
wśród dew i śpiewu ptaków.

Dla wszystkich, któy z racji wieku lub sta-
nu zdrowia nie mogli udać się w to miejsce na 
własnych nogach, został pygotowany trans-
po. Pragniemy podziękować p. Edwardowi 
Golonce z Beskidzkiego Oddziału GOPR i le-
śniemu p. Jackowi Pilchowi, że i w tym roku 
petranoowali w górę wszystkie osoby, 
które takowej pomocy potebowały.

W tym roku myślą pewodnią kazania 
był „słuch”. W oparciu o słowa Ewangelii 
Marka z 7 rozdziału wierszach 31-37, opisują-
cego uzdrowienie głuchoniemego tegorony 
kaznodzieja ks. Andej Kykowski , wskazał 
na wółesny problem głuchoty na Słowo 
Ewangelii. Człowiek nie słyszy Ewangelii 
z powodu hałasu tego świata. Jest ona w róż-
ny osób zagłuszona. Z każdej strony, z wiel-
kim natężeniem, serce i umysł atakowane są 
pez różne poglądy, nauki, style życia, jedynie 
słuszne filozofie. Często łowiek w tym całym 
zgiełku nie próbuje dosłyszeć albo wrę nie 
chce dosłyszeć, bo to, co usłyszy wymagać bę-
dzie zmiany. 

Nabożeństwo w „Leśnym Kościele”
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Prorocka zapowiedź pyjścia Mesjasza złą-
ona była z obietnicą, że wtedy głusi słyszeć 
będą słowa księgi… wtedy otwoą się też 
uszy głuchych. Jezus, uzdrawiając głucho-
niemego, dał znak, że pyszedł, aby uzdrowić 
łowieka z głuchoty serca na Boże Słowo. 

Nabożeństwo  w tej szególnej atmosfee, 
kiedy odbywa się w góe, ponad hałasem 
świata, w ciszy otaającej pyrody, pozwala, 
aby Syn Boży uzdrowił uszy wiary i pemó-
wił. Jak bmi jedna z pieśni: Otwó me oy, 
chcę widzieć Jezusa, dotknąć się Jego, powie-
dzieć, że kocham, otwó me uszy bym mógł go 
usłyszeć , otwó me uszy chcę słyszeć Jezusa 
– bo, jak mówi apostoł święty Paweł, wiara 
rodzi się ze słuchania, a słuchanie pez słowo 
Chrystusowe.

Tegorone nabożeństwo prowadzili ks. 
Władysław Wantulok i ks. Andej Kykow-
ski. Nabożeństwo pieśniami wzbogacił chór 
kościelny pod kierownictwem p. Krystyny 
Gibiec. Co niezmiernie cieszy, do komunii 

świętej pystąpili prawie wszyscy uestnicy 
nabożeństwa.

Po nabożeństwie wszyscy uestnicy 
ustawili się do wólnego zdjęcia. Pogoda 
i w tym roku dopisała, co pozwoliło dużej 
grupie uestników nabożeństwa wyruszyć na 
górskie szlaki. 

Za każdym razem jesteśmy niezmiernie 
wdzięni Bogu za to, że udało się odnaleźć 
to cenne dla wiary miejsce i za to, że organi-
zując te nabożeństwa, symbolinie łąymy 
się z podkami, któy tylko w taki osób 
mogli w asach kontrreformacji budować się 
w wiee pez Słowo Boże i komunię świętą. 
Bo to dzięki ich wytrwałości w wiee, którą 
pekazali następnym pokoleniom, my dzisiaj 
możemy pygotowywać się 
do obchodów jubileuszu 500 
lat Reformacji.

Ks. Andej Kykowski


