Józef OSTASZEWSKI
Drodzy bracia i siostry, chcielibyśmy przybliżyć Wam sylwetkę Męża Bożego Józefa
Ostaszewskiego, który był pierwszym przełożonym (pastorem) naszego zaboru. Historia naszej społeczności to tak naprawdę historia ludzi, którzy ją tworzyli i których Pan Bóg użył do
tworzenia Swojego Królestwa. Artykuł ten powstał w oparciu o wspomnienie pośmiertne o
bracie Józefie opublikowane w „Chrześcijaninie” z 1976 r. Nr 11 i kronikę zborową. Zdjęcia
rodzinne udostępniła Pani Monika Ostaszewska-Symonowicz – wnuczka br. Józefa, za co w
tym miejscu serdecznie Jej dziękujemy.
Brat Józef Ostaszewski urodził się 1 marca 1902 r. w Zarębach,
pow. Pułtusk, w rodzinie katolickiej. Po ukończeniu szkół pracował
jako nauczyciel publicznych szkół powszechnych, pełniąc również – z
upoważnienia władz kościelnych - funkcję katechety. Swoją nauczycielską drogę rozpoczął w szkole w Winnicy (od 1922 r.).
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W 1927 roku poznał Olgę Weiss, również nauczycielkę, która
była nawróconą chrześcijanką ewangeliczną. Jej gorące modlitwy i wytrwałe posty za swego kolegę doprowadziły Józefa Ostaszewskiego do
poznania Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Po nawróceniu
się uczestniczył w nabożeństwach odbywanych w języku niemieckim
(w ówczesnych zborach niemieckich w Polsce), gdzie też pewnego razu
spotkał brata Stanisława Krakiewicza z Warszawy i po raz pierwszy
usłyszał ewangeliczną służbę Słowa Bożego w języku polskim.

Chrzest wiary brat Józef Ostaszewski przyjął w 1930 r. i krótko po chrzcie wstąpił w związek małżeński właśnie z siostrą w Panu Olgą Weiss, swoją koleżanką z pracy.
Po przyjęciu chrztu Józef Ostaszewski spotkał się z przejawami nietolerancji religijnej. Władze szkolne ciągle przenosiły go z jednej placówki
szkolnej na drugą i często musiał pracować w oddaleniu od rodziny. Pracował m.in. w szkołach w
Domosławiu, Serocku i Pieściorogach gm. Nasielsk. Wszystko to znosił cierpliwie, składając
wszędzie gdzie był świadectwo o Chrystusie.
Józef i Olga Ostaszewscy mieli dwóch synów: Zdzisława i Sławomira. Pan odwołał Sławomira w wieku dziecięcym. Zdzisław poszedł w
ślady rodziców i został nauczycielem.
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W czasie okupcaji Józef Ostaszewski przebywał w
rozłące z żoną i synkiem, a po wojnie znalazł się za
granicą – w Anglii. Tam zetknął się ze zborami
zielonoświątkowymi, gdzie na krótko przed powrotem
do kraju przeżył chrzest w Duchu Świętym. Do Polski
wrócił w grudniu 1945 r. i wraz z rodziną osiedlił się w
Szczytnie. Tutaj także oboje małżonkowie rozpoczęli
pracę w zawodzie nauczycielskim. Byli świetnymi
pedagogami.
Braterswto Ostaszewscy znależli w Szczytnie nie
tylko przystań życiową, ale spotkali tu też swoją rodzinę
duchową. Byli to miejscowi wierzący pochodzenia
Zdzisław i Sławomir Ostaszewscy
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autochtonicznego: bracia Czaplicki i Kurtz, siostry:
Maślanko, Oleś i Pawełek.

W początkowym okresie wszyscy uczęszczali na nabożeństwa do zboru
baptystycznego. Tutaj też już w 1947 r. odbył się wspólny chrzest wodny, który przyjęły
siostry Warczak i Szmyt. Szybko jednak różnice doktrynalne doprowadziły do
wyodrębnienia się grupy, której przewodził brat Ostaszewski. Ze względu na brak domu
modlitwy nabożeństwa odbywały się początkowo w mieszkaniach braterstwa
Ostaszewskich, br. Matwiejczuka, a modlitwy wieczorne u br. Szmyta.
Bóg błogosławił podjętej pracy i
już w 1948 r. chrzest wodny przyjęło
9 osób. Przez cały ten czas trwały
starania o budynek, gdzie mogłyby
odbywać się nabożeństwa. Sięgając do
historii Szczytna br. Ostaszewski
dowiedział się o byłym domu
modlitwy jednego z ugrupowań ludzi
wierzących
tzw.
Gromadek
Ewangelicznych.
Budynek ten był bardzo zrujnowany, bez podłóg, drzwi i okien. Dzięki pomocy
materialnej braci: Fugowskiego z USA, Maksymowicza, Smolanka i Jankowicza, który
wykonał całą stolarkę, oraz pracy wszystkich zborowników, już w styczniu 1949 r.
nastąpiło otwarcie kaplicy, połączone z chrztem wodnym.
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Zbory w tym okresie stanowiły oddzielne jednostki organizacyjne. Pomimo tego bardzo
dobrze rozwijała się współpraca między nimi. W 1953 r. powstał Zjednoczony Kościół
Ewangeliczny, którego trzon tworzyli wyznawcy, którzy w okresie przedwojennym i krótko
po wojnie byli zgrupowani w pięciu samodzielnych związkach wyznaniowych. W tym też
roku do ZKE przystąpił nasz zbór. Józef Ostaszewski był jego przełożonym (pastorem) do
1965 r. i od 1969 do swojej śmierci.
W 1962 r. odeszła do wieczności siostra Olga Ostaszewska, która była wierną pomocnicą swego męża w jego pracy zwiastowania Ewangelii łaski Bożej. Odeszła do Pana w pokoju i wierze. Wszyscy którzy ją znali podkreślają, że była to wyjątkowa niewiasta, obdarzona
pełnią Bożej miłości i Bożego Ducha.
W 1964 r. brat Józef
Ostaszewski wstąpił w
związek małżeński z siostrą
Janiną Dziemiańczyk, pochodzącą z Nowogródzkiego, członkinią Zboru
Zjednoczonego Kościoła
Ewangelicznego w Krępsku, woj. słupskie. Mieli
jedną córkę – Alicję.
W pierwszym rzędzie od lewej: Alicja, Józef i Janina Ostaszewscy.
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Druga małżonka brata Ostaszewskiego również była Jego wierną pomocnicą w pracy
duchowej. Siostra Janina była i jest dla nas wzorem wytrwałości w podążaniu drogą Pańską.
Niech Bóg dalej Jej błogosławi.
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Brat Józef Ostaszewski przeszedł na emeryturę w 1962 r. i od
tego momentu cały swój czas zaczął poświęcać pracy w Winnicy
Pańskiej. Pracował wytrwale dla Pana, który dał mu dar wiary,
szczególnie gdy chodziło o uzdrowienie własnego ciała. Wiele w
tej dziedzinie korzystał z łaski Bożej. Codziennie czytał Słowo
Boże, rozdział po rozdziale. Dużo pościł i modlił się. W ostatnim
okresie życia rzadziej już wyjeżdżał do innych zborów. Przebywał
głównie w Szczytnie, gdzie odwiedzał przybliżonych i zainteresowanych Słowem Bożym, modlił się o Zbór i najbliższą rodzinę. Pisał bardzo dużo listów o tematyce duchowej. Jego prace były też
publikowane w naszym „Chrześcijaninie”.

W dniu 14 lipca 1976 r., po napisaniu dwóch długich listów i daniu dyspozycji żonie
odnośnie do swego pogrzebu – jakby przeczuwał co ma się stać – w późnych godzinach
wieczornych odszedł do wieczności.
Uroczystość żałobna z powodu odejścia brata Józefa Ostaszewskiego odbyła się w sobotę 17 lipca 1976 r. Główną służbę Słowa Bożego sprawowali bracia: Stanisław Krakiewicz
(przełożony I Zboru warszawskiego) i Mieczysław Suski (przełożony Zboru II w Krakowie).
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Zmarły brat pozostawił żonę, córkę, syna, synową i wnuczkę oraz siostrę z rodziną.
Dziękujemy Bogu za życie i pracę duchową naszego brata Józefa Ostaszewskiego, który
położył podwaliny pod nasz Zbór i przez wiele lat był jego Pasterzem.
Obyśmy wszyscy u kresu naszych dni mogli powiedzieć za apostołem Pawłem: „ Dobry
Bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy” (2 Tym. 4, 7-8).

