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Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja!

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, 
że może z niej uczynić Betlejem. 

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, 
że może przyjąć nowonarodzoną 
miłość... do tego wystarczy tylko 

wiara i nadzieja, a miłość przyjdzie 
sama... Radosnych Świąt!

życzy Redakcja
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Bóg się rodzi!
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy 

chwałę jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od ojca, pełne Łaski 
i prawdy.”    J.1,14

Święta Bożego Narodzenia mają w naszych domach mocno ugruntowa-
ną i bogatą tradycję. Szczególnych przeżyć doznajemy w wieczór wigilijny, 
kiedy dzielimy się opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia, pusz-
czając w niepamięć urazy i spory.

Jest to wieczór spędzony najczęściej z najbliższymi, w uroczej atmosfe-
rze, przy odświętnie nakrytym stole, w pobliżu bajecznie kolorowej choin-
ki. Wieczór obdarowywania się prezentami i wspólnego kolędowania.

Narodzenie Boga w ludzkiej postaci jest jednym z najbardziej tajemni-
czych wydarzeń. O tę tajemnicę nasz rozum rozbija się jak bańka mydlana. 
Narodziny Jezusa są początkiem cudownych zdarzeń o decydującym zna-
czeniu dla całego naszego życia.

To co ma do zaoferowania chrześcijaństwo, bierze swój początek w 
dniu, w którym „Słowo stało się ciałem”. I to pamiątkę tego właśnie dnia 
obchodzimy 25 i 26 grudnia!

Czas Adwentu, który poprzedza Święta Bożego Narodzenia jest prze-
znaczony na refleksję, związaną z tym wyjątkowym i niepowtarzalnym 
wydarzeniem. Oczekiwanie to powinno być okresem modlitwy, wejrzenia 
w siebie, poszukiwania we własnym sercu odpowiedzi na miłość Boga, 
która nie ma granic. Celem tych świąt jest roztopienie się w nastrojowej 
atmosferze. 

Nie możemy też zamknąć ich w kręgu rodziny, choć chcemy je przeży-
wać z najbliższymi – sens tych niezwykłych dni polega na dziękczynieniu 
bogu za Jego zbawcze działanie. Wszystko, cokolwiek robimy wokół tych 
świąt, musi mieć ten punkt odniesienia i z niego wynikać.

Święta Bożego Narodzenia są pamiątką przyjścia na świat Boga, który 
nas bezgranicznie ukochał, ale który również wymaga od nas wiele. To Bóg 
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miłosierny, łaskawy i wybaczający, ale również Bóg który ustanowił prawa 
i dał je ludziom do przestrzegania.

W Bożym Narodzeniu wypełniło się słowo proroka Izajasza: „Lud, któ-
ry chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy 
mroków zabłyśnie światłość”. To proroctwo jest ciągle aktualne dla każde-
go, kto dotąd jeszcze chodzi w ciemności. Jest dla nas jednak jednocześnie 
wezwaniem, byśmy jako chrześcijanie nieśli światłość Chrystusa do wielu 
zatroskanych, potrzebujących serc. Bądźmy dla innych, światłością nie-
biańską, którą przyniósł nasz Pan. Bądźmy świadkami słowa Bożego i jego 
wykonawcami. Bądźmy orędownikami jego miłości i Jego pokoju. Tam 
bowiem, gdzie dotrze Słowo Boże, tam jako dar Ducha Świętego rodzą się 
wiara i nadzieja.

Dziś Święta Bożego Narodzenia stają się dla wielu ludzi, coraz więk-
szym problemem psychicznym. Jeśli bowiem wyruguje się z nich religij-
ną treść cudownej Bożej ewangelii, wówczas pozostaje tylko pusta forma, 
która przeszkadza i denerwuje. Odsuńmy więc na chwilę nasze świąteczne 
dekoracje, zapomnijmy o świecidełkach i namiastkach naszego szczęścia, 
aby przeżyć całym naszym sercem spotkanie z Bogiem, wtedy jak pasterze 
usłyszymy słowa hymnu anielskiego: „Chwała na wysokościach Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. Bóg ma w nas upodoba-
nie – dziękujmy Mu za to i wielbmy Jego Imię.

Z pokojem wkroczmy też w Nowy Rok pełen Bożej Łaski i niechaj 
towarzyszy nam ufna modlitwa chrześcijan z Indii: „Panie! Gdziekolwiek 
idę, Ty jesteś moją ostoją. Kroczysz przy moim boku. Niesiesz mój ciężar. 
Gdy upadam, Ty mnie podnosisz. Gdy jestem zmęczony, obdarzasz mnie 
siłami. Boże! Ty sprawiasz, że idę dalej.”

ks. Roman Dorda
ks. dr Piotr Sitek
diakon Karina Chwastek

Goleszów, grudzień 2010 r.
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      ...Jeśli troska, to tylko o to, 
             byśmy nigdy nie stracili Boga!

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc 
pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swo-
ją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by 
pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same 
cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, któ-
ry was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych 
cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na 
trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen! 

1P 5,5c–11

I List ap. Piotra skierowany był do chrześcijan żyjących w Małej Azji. 
Jako wyznawcy Chrystusa stanowili oni niewielką społeczność, która żyła 
w rozproszeniu. Chociaż swoim życiem nie dawali powodu do zgorszenia, 
dla swej wiary byli prześladowani przez otoczenie. Jak wiemy, już samo 
podejrzenie o przynależność do młodego wówczas Kościoła, było wystar-
czającym powodem wtrącenia do więzienia, a nawet skazania na śmierć. 
Nastrój, jaki wówczas ogarniał prześladowanych chrześcijan, dobrze odda-
ją słowa ap. Piotra: Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, 
szukając kogo by pochłonąć. W takich to okolicznościach ap. Piotr tworzył 
swój list, aby swoich adresatów podnieść na duchu i umocnić w wierze. 

Mimo że czas, w którym żyjemy nie jest tak ciężki i trudny, jak był dla 
pierwszych chrześcijan, to jednak słowa ap. Piotra nie przestały być aktu-
alne dla nas. Nie są nam obce zmartwienia czy różnego rodzaju niepokoje. 
Zaś dzisiejszy tekst kazalny namawia nas do porzucenia wszelkich życio-
wych trosk. Od razu w naszych sercach rodzi się pierwsza wątpliwość i 
możemy zapytać, czy to jest w ogóle możliwe? Czy możemy sobie w ogóle 
wyobrazić dzień powszedni bez troski? Czy można żyć, nie troszcząc się o 
tak podstawowe rzeczy, jak jedzenie, ubranie, dach nad głową? Nie trosz-
czyć się – łatwiej powiedzieć niż zrealizować w praktyce! 

A zatem, powstaje kolejne pytanie: dlaczego się troskamy? Każdy z nas 
mógłby sporo na ten temat powiedzieć, bo w kwestii trosk jesteśmy – bez 
wyjątku – specjalistami! A życie jest pełne komplikacji: musimy przecież 
zatroszczyć się o najbliższych, bo mamy wobec nich zobowiązania, musimy 
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wywiązywać się z obowiązków, żeby nie zawieść tych, którzy nam zaufali, 
musimy pilnować swojej pracy, żeby ją zachować. Tyle spraw musimy za-
łatwić, ponieważ w przeciwnym razie – jeśli wszystkiego nie dopilnujemy, 
coś się zawali – coś pójdzie źle, ktoś będzie miał kłopoty, a my poniesiemy 
szkodę. Jednym słowem, życie ma swoje wymogi, często surowe. 

Można nawet postawić tezę, że wszelkie troski i pasmo naszego życia to syno-
nimy! A więc życie bez trosk to coś nie do pomyślenia (to oksymoron)! Jak więc 
rozumieć słowa ap. Piotra, który wzywa nas: Wszelką troskę swoją złóżcie na 
Niego [...]! Łatwo zauważyć, słowa te są streszczeniem naszej dzisiejszej Ewan-
gelii, w której słyszeliśmy Jezusa: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie 
jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. 
Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Czyżby ap. 
Piotr i Pan Jezus zachęcali nas do lekkomyślności lub nawet obojętności wobec 
wymogów życia? Czy to znaczy, że człowiek nie powinien w żaden sposób pla-
nować swojej przyszłości, czy przyszłości swojej rodziny? Jakaż prawda zatem 
może się skrywać za jego krótkimi słowami: Nie troszczcie się?! 

Pewne jest, że zarówno słowa Piotra, jak i Jezusa, skierowane były do 
ludzi, którzy nie mieli mniej trosk niż my. Oczywiście, również nie może 
być tutaj mowy o zachęcie do beztroski, która prowadzi donikąd. Ap. Piotr 
powtarza Jezusowe słowa i mówi do nas Wszelką troskę swoją złóżcie na 
Niego, ponieważ wie, że troska jest czymś, co nas obciąża zawsze ponad 
miarę. Apostoł wie, że naturą troski jest pozbawianie nas tych sił, które 
wnoszą w nasze życie radość, ufność i pokój. Troska może być tą pierwszą 
myślą, jaką spotykamy po porannym przebudzeniu i ostatnią myślą, gdy 
kładziemy się spać. Takie troski stają się czymś, co po części determinuje 
nasze codzienne poczynania. Troski mogą wywoływać w nas często zwy-
kły strach, co prowadzi z kolei do tego, że człowiek jest nadpobudliwy, 
nerwowy czy nieufny. (Troski wyniszczają wewnętrznie człowieka).  

Co najważniejsze jednak, przekleństwo troski polega na tym, iż troszcząc 
się wchodzimy w kompetencję samego Pana Boga. Kiedy mimo wszystko 
ulegamy pospolitym troskom, w sposób automatyczny zajmujemy miejsce, 
które w rzeczy samej należy się w naszym życiu Stwórcy. A więc trosz-
czyć się o siebie i np. chcieć zabezpieczyć sobie na 100% przyszłość – tę 
doczesną i wieczną – korzystając w własnych przyrodzonych sił, znaczy 
zaprzeczyć, że dajemy wiarę troskliwemu Bogu Ojcu. 

Spróbujmy więc dokonać najprostszej weryfikacji naszych zmartwień: 
od sumy naszych trosk odejmijmy te, których się obawialiśmy, a które nas 
w praktyce ominęły. Dalej zredukujmy do normalnych rozmiarów te, które 
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powiększyła nasza wyobraźnia. Następnie zauważmy, że są w naszym ży-
ciu sprawy, których się obawiamy, a które w istocie są takim zamasko-
wanym błogosławieństwem. Wreszcie odrzućmy od siebie te zmartwienia, 
które były wytworem naszego strachu i wybujałej wyobraźni. 

Ap. Piotr, wzywa nas: bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Jest to zachęta, byśmy 
skupili się raczej na tym, co właściwie leży w naszej mocy sprawczej, zaś 
sprawy, które nie należą do naszej kompetencji pozostawili Bogu samemu! 
Jezus powiada przecież: wasz niebiański Ojciec najlepiej wie, czego po-
trzebujecie; On przecież najlepiej rozpoznaje nasze życzenia, pytania, czy 
potrzeby. Zauważmy drodzy, że w tym miejscu zostaje przywołany bardzo 
pozytywny i ciepły obraz dobrego Ojca! I właśnie tutaj mamy próbkę Do-
brej Nowiny, Ewangelii: Oto słyszymy o Ojcu, który troszczy się o Ciebie, 
który wiernie strzeże twojego życia. 

Jeśli dzisiaj słyszymy ap. Piotra, który mówi, że Bóg ma o nas staranie, to 
znaczy, że w Nim tkwi źródło, z którego może płynąć do nas pokój pośród nie-
pokojów towarzyszących naszemu życiu. Od Niego pochodzi radość możliwa 
właśnie pośród trosk oraz wewnętrzna lekkość, gdy przeciwności i obowiązki 
próbują nas przygniatać. Wszak Bóg wszelkiej łaski, który was powołał ... w 
Chrystusie ... Sam was ... utwierdzi, umocni, i na trwałym postawi gruncie.

A zatem Jego oferta ciągle brzmi niezmiennie: Ja troszczę się o was! Za-
ufajcie mi! Dokładnie rzecz biorąc, Bóg Ojciec stawia do naszej duchowej 
dyspozycji wciąż nowe możliwości i środki! Warto więc podkreślić, że przeci-
wieństwem troski, antidotum na troskę nie jest jakiś rodzaj optymizmu, który 
sobie wmawia, że nie jest jeszcze tak źle – lekarstwem jest wiara, która wie, jak 
niełatwo zachować pogodę ducha i radosne serce w codziennym życiu. Ale to 
wiara ma odwagę powiedzieć: Panie Boże pozostanę przy Tobie.

Ta wiara – jak mówił niegdyś Martin Luther King – daje nam moc do 
spokojnego przyjmowania na siebie wszystkich rozczarowań i trosk, przy 
jednoczesnym zachowaniu nadziei. A jeśli już troska powinna dominować 
nad naszym życiem – to tylko troska o to, abyśmy nigdy nie stracili Boga! 

Podsumowując warto jeszcze zaakcentować, że w naszym tekście ap. Piotr 
kieruje do nas rodzaj zaproszenia, byśmy bagaż naszych osobistych i prywat-
nych trosk oddali Bogu. Dopiero wtedy możemy trzeźwo i z ufnością pytać 
Stwórcę: jakie są Boże perspektywy dla mojego życia, czyli, gdzie jest miejsce, 
w którym Bóg chce mnie widzieć? Co On chce poprzez mnie uczynić? Czyż 
sprawą człowieka wiary nie jest myślenie o Bogu, a sprawą Bożą myślenie o 
człowieku? Bogu niech będzie chwała. Jego jest moc na wieki wieków. Amen.

diak. Karina Chwastek
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Wyda r z en i a

Spotkanie małżeństw – 25.09.2010
Jesienne spotkanie małżeństw, którego  temat brzmiał „Życie uczy nas 

pokory” miało szczególny charakter, gdyż gośćmi byli Urszula i Bogusław 
Czyżowie. Mieli oni wygłosić swoją prelekcję już na spotkaniu majowym, 
ale ze względu na wylew Bogusława (Sławka),który zagroził jego życiu 
było to niemożliwe. Tym większa była radość zebranych, że już po 4 mie-
siącach mogli stanąć  oni razem i wygłosić poruszający wykład będący 
świadectwem Bożej mocy i opieki . Goście spotkania wychowują niepeł-
nosprawnego syna, wymagającego stałej opieki. Tak jak inni młodzi ludzie, 
młodzi małżonkowie mieli wiele marzeń i oczekiwań a jednym z tych rado-
snych momentów były narodziny 1–szego dziecka, syna Jonaszka. Jednak 
radość ta bardzo szybko zamieniła się w niepokój i troskę o małego synka, 
którego życie było od samego początku zagrożone. W wyniku przeprowa-
dzanych reanimacji  doszło do uszkodzenia mózgu i Jonaszek nie mówi , 
nie chodzi nie potrafi chwytać rękami, teraz ma już 19 lat. Przez cały ten 
czas rodzice otaczają go miłością i opieką. Siłę do codziennego życia ro-
dzinnego ( mają jeszcze jednego syna i córkę) czerpią z wiary i ufności w 
Boże prowadzenie na wszystkich życiowych drogach co tak pięknie ilustro-
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wali wersetami z Pisma Święte-
go, które w trudnych chwilach 
przybliżały ich do Boga.  Na 
początku tego roku, kiedy sy-
tuacja rodziny się ustabilizo-
wała zaczęli  planować swoją 
najbliższą przyszłość, wtedy w 
maju przyszło kolejne ogromne 
doświadczenie. Sławek doznał 
wylewu krwi do mózgu i nie 
było wiadomo czy przeżyje, czy 
będzie mógł jeszcze wrócić do 
tak potrzebujących go bliskich. 
Stan chorego wymagał przepro-
wadzenia operacji w szpitalu w 
Jastrzębiu, pojawił się jednak 
kolejny problem– w wyniku powodzi przerwane zostały drogi z Cieszyna 
do Jastrzębia. Pan Bóg wysłuchał modlitw najbliższych oraz wielkiego gro-
na rodziny, przyjaciół, znajomych i sprawił, że lekarze mogli przeprowadzić 
udaną operację a szybkość powrotu pacjenta do zdrowia można określić 
jako cud. Sławek Czyż opowiedział o swoim życiu, pracy z młodzieżą, o 
tych planach i marzeniach, które udało mu się zrealizować jak i o tych, które 
„czekają” na realizację. W całym wystąpieniu nasi goście zwracali uwagę 
słuchaczy na moc i pociechę płynącą ze Słowa Bożego. Słuchając świadec-
twa Urszuli i Sławka Czyżów większość obecnych mogła skonfrontować 
swoje własne doświadczenia, które wydają się często bardzo ciężkimi z ich 
problemami i stwierdzić, że nasze są bardzo małe. W każdej jednak sytu-
acji w życiu, która uczy nas pokory możemy zdać się na Pana znającego 
wszystkie nasze troski i chcącego nas przez nie przeprowadzić. Żadna relacja 

ze spotkania nie odda 
tego czego można było 
posłuchać, dlatego war-
to wysłuchać wykładu 
dostępnego na stronie 
internetowej naszej pa-
rafii w linku spotkania 
małżeńskie–wykłady.                                                                         

 J.Cz., Fot. Z. Szklorz
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Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu,
jak obrączkę na swoim ramieniu.
Albowiem miłość jest mocna jak śmierć,
namiętność twarda jak Szeol.
Jej żar to żar ognia,
to płomień Pana.

  Wielkie wody nie ugaszą miłości,
 a strumienie nie zaleją jej.
 Jeśliby kto chciał oddać za
 miłość całe swoje mienie,
 To czy zasługuje na pogardę?

                  Pieśni nad Pieśniami 8 6–7

To trzy filary, które powinny łączyć małżonków by móc cieszyć się 
trwałym szczęściem.

Przyjaźń – to radość przebywania ze sobą, dzielenia wspólnych pasji i 
celów. To pełna akceptacja różnic, które nie dzielą, ale dają okazję do wza-
jemnego się w nich uzupełniania.

Oddanie–umiejętność poświęcenia się dla tej drugiej, wybranej prze-
cież osoby. To nieustanna chęć służenia i dawania. Oddanie, nie oczekujące 
rekompensaty.

Intymność–to bliskość myśli, ducha i ciała. To radosne cieszenie się 
sobą jakiego można doświadczać tylko w akcie miłości. By móc przeży-
wać go bez obaw Bóg zarezerwował tę sferę tylko dla małżeństwa.

Czasem odczuwamy braki w którejś z nich, a co za tym idzie – dopusz-
czamy myśli zwątpienia, że to nasze małżeństwo nie jest zbytnio udane. 
Stopniowo, niepostrzeżenie oddalamy się od siebie. Zamiast natychmiast 
podejmować walkę, wycofujemy się, czy też co gorsze szukamy „nowych 
perspektyw” ale niestety, poza naszym związkiem.

Goście wieczoru Tomasz i Cieszka Żółtko poświęcili uwagę tej trzeciej 
swerze, czyli  seksualność–intymność. W bardzo prosty sposób dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i tym jak Bóg patrzy na naszą seksualność. Zachę-
cając nas do praktycznego rozumienia i działania. np.

– zaakceptuj najpierw siebie, pokochaj siebie taką /takim jakim jesteś. 
Przykazanie mówi „miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Jeśli nie 
akceptujemy siebie, nie jesteśmy zdolni do kochania swojego partnera.

PRZYJAŹŃ, INTYMNOŚĆ, ODDANIE
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– ciągle walcz o czas, siły, tą dru-
gą osobę, bądź pomysłowym–wą. 
Tak by rutyna i brutalność codzien-
ności, nie zabiły intymności.

– dbaj o swoje ciało, wygląd, 
kondycje fizyczną, zdrowie itd...

A to wszystko po to, by cieszyć 
się sobą, aż Bóg przez śmierć nas 
rozłączy. Bóg– Stwórca, który nas 
ukształtował, wymyślił również na-
szą potrzebę seksualności. Intymność 
jest pomysłem Boskim nie ludzkim. 

Bóg cieszy się gdy małżonkowie są szczęśliwi, dzielą razem to co trudne 
i umieją się syto kochać. Mamy też pamiętać, że szatanowi zależy na roz-
biciu relacji w małżeństwie. Jeśli tylko pojawi się jakiś brak, luka, często 
wchodzi on w sferę seksualności. Dotyka dziedziny, w której najłatwiej 
nas zranić i to nieodwracalnie. Więc tym mocniej troszczmy się o siebie i 
wzmóżmy naszą czujność. Wyrażajmy sobie miłość w słowach afirmacji, 
gestach, praktycznej pomocy, prezentach. Bądźmy „szaleńcami” w okazy-
waniu miłości. Nasze dzieci będą rosły w poczuciu bezpieczeństwa, bo nie 
ma dla nich nic cenniejszego co możemy im dać, niż wzajemna miłość ro-
dziców. Może nie zawsze spotkamy się ze zrozumieniem innych, może nas 
wyśmieją, że tacy „starzy a głupi”, bo w tym wieku już nie wypada...Bóg 
na pewno przyklaśnie nam z uśmiechem.

Oprócz wykładu, któremu towarzyszyła atmosfera domowej rozmowy. 
Tomek zaprezentował swoją nową płytę „MOŻE OSTATNI TAKI GŁU-
PIEC” mogliśmy wy-
słuchać kilka utwo-
rów na żywo.

Czasu jak zwykle 
było za mało, więc 
rozmowy przy ka-
napkach toczyły się 
jeszcze bardzo długo.

Zapraszamy na 
kolejne spotkanie 12 
marca 2011

A. Sz., Fot. Z. Szklorz
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Święto Biblii w Goleszowie
W dniach 9 i 10 października parafianie mogli uczestniczyć w Święcie 

Biblii przygotowanym przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. 
Gośćmi naszej parafii byli Dyrektor Towarzystwa Pani Małgorzata Platajs 

oraz jej dwoje współpracowników. W sobotę zebrani mogli wysłuchać pre-
lekcji na temat powstania, historii oraz działalności Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce. Pani Dyrektor w bardzo ciekawy sposób potrafiła opowiedzieć o 
kierowanym przez siebie towarzystwie. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest 
organizacją międzykościelną zrzeszającą przedstawicieli jedenastu Kościo-
łów z naszego kraju. Powstało w 1816 roku zaledwie kilka lat po powsta-
niu 1–szego Towarzystwa Biblijnego w Wielkiej Brytanii. Celem działania 
jest tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie Biblii. Cele te symboli-
zuje logo Towarzystwa przedstawiające siewcę. Zebrani mogli dowiedzieć 
się o wielu projektach prowadzonych przez Towarzystwo mających na celu 
rozpowszechnienie Pisma Świętego wśród różnych grup społecznych. Dla 
nas, posiadających wiele egzemplarzy Biblii (czy są one jednak w częstym 
użyciu?!) informacja o tym jak cenny może być własny egzemplarz Pisma 
Świętego dla ludzi z marginesu społecznego nie mających często niczego, 
była może zaskakująca ale przede wszystkim potwierdzała szczególny cha-
rakter tej Księgi, będącej skarbem dla każdego człowieka. W Sali parafialnej 
można było oglądać różne wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego, nawet tak 
nie spotykane jak Nowy Testament dla niewidomych wydrukowany alfabe-
tem Braila. Wystawa ta pokazała jak szeroki jest zakres wydawanych drukiem 
pozycji. Towarzystwo wydało też ekumeniczny przekład Księgi Psalmów w 
postaci audio na 7 płytach CD. Wiele ciekawych pozycji książkowych adreso-
wanych jest do najmłodszych, którzy rozpoczynają dopiero poznawanie Biblii. 
Mała wystawa pokazała jak szerokie jest pole działania Towarzystwa Biblijne-
go. Goście naszej Parafii w niedzielę wzięli udział w nabożeństwie, w czasie 
którego Dyrektor Towarzystwa w wielkim skrócie przedstawiła Towarzystwo 
Biblijne w Polsce , jego zadania a także poprosiła wszystkich o wsparcie dzia-
łalności modlitwami czy w miarę możliwości środkami finansowymi. 

Po nabożeństwie można było oglądać wystawę wydawanych przez To-
warzystwo różnych pozycji, z których większość była do zakupienia na 
małym stoisku. W sobotnim spotkaniu wzięła udział mała grupka parafian, 
ale ci którzy przybyli na pewno byli zadowoleni ze swojego udziału w 
Święcie Biblii a ich wiedza w zakresie rozpowszechniania Pisma Świętego 
została znacząco poszerzona. Więcej ciekawych informacji można uzyskać 
odwiedzając stronę www.tb.org.pl                                                        J.Cz.
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90–lecie Chóru Mieszanego 
W sobotę 23 października w naszym kościele odbył się jubileuszowy 

koncert Chóru Mieszanego. 
Chórowi towarzyszyła orkiestra parafialna występująca z chórem w 

okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia oraz pamiątki poświęcenia 
kościoła. Chór zaprezentował licznie zgromadzonym słuchaczom bogaty 
program, na który złożyły się pieśni takich kompozytorów jak J.F. Haendel, 
St. Moniuszko, Fr. Schubert, G. Verdi, St. Hadyna. Koncert rozpoczął się 
wejściem chóru w czasie którego wykonana została pieśń „Będę śpiewał To-
bie”. Pierwsza część koncertu obejmowała pieśni w samodzielnym wykona-
niu chóru a dyrygowała Pani Anna Stanieczek. Przed drugą częścią występu 
chóru w dwóch utworach („Largo” Józefa Podoli, gdzie solo na flet wyko-
nała Pani Dorota Branny oraz „Arii z Suity D” J.S. Bacha poświęconej 
nieżyjącym dyrygentom oraz chórzystom) przedstawiła się orkiestra, którą 
podobnie jak dalszą częścią koncertu dyrygował Jean– Claude Hauptmann. 
W pieśni „Pochwalny psalm” chórem dyrygował Ernest Pinkas, dyrygent 
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chóru w latach 1949–1982. Miłym akcentem był udział w ostatnich 5–ciu 
pieśniach chórzystów, którzy w minionych latach byli członkami tego ze-
społu, a z okazji 90–lecia zostali zaproszeni do wspólnego śpiewu i stwo-
rzenia chóru jubileuszowego. Koncert był jednocześnie promocją płyty 
CD zatytułowanej „Ujmij mą dłoń” nagranej z okazji jubileuszu, na której 
wśród 20 utworów znalazło się kilka wykonanych w czasie sobotniego wie-
czoru. Płytę można zakupić w kancelarii parafialnej. Koncert prowadzili: 
opiekun chóru a jednocześnie członek orkiestry ks. Roman Dorda oraz ks. 
Piotr Sitek. Na koncercie obecni byli Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Pa-
weł Anweiler, ks. Prałat Adam Drożdż–Proboszcz Parafii Rzymsko– Kato-
lickiej w Goleszowie oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta 
Cieszyński– Czesław Gluza, wójt Gminy Goleszów – Zbigniew Wacławik, 
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego–Alfred Brudny ,Przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego–Jan Sztwiertnia oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Goleszów – Jerzy Szalbot. Chór został odznaczony Złotą Odzna-
ką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Koncert zakończył 
bardzo mocny akcent , „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” J.F. Haendla.

J.Cz., Fot. M. Czudek
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Krótka historia chóru mieszanego 
przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie

 W tym roku mija 90 lat działalności chóru mieszanego przy Parafii 
Ewangelicko –Augsburskiej w Goleszowie. Pierwsze wzmianki o tej dzia-
łalności znajdziemy już tylko na pożółkłych nieraz kartach kronik , wybla-
kłych zapiskach wśród czarnobiałych zdjęć, mimo to historia ta jest nadal 
żywa. Według informacji zamieszczonej w „Historii Ewangelickiego Zbo-
ru w Goleszowie” ks. Pawła Badury już w 1898r. powstało Stowarzyszenie 
Młodzieńców Ewangelickich. Na czas pierwszej wojny światowej musia-
no zawiesić działalność, ale już w 1919 koło reaktywowało się i w 1920 
powołano pierwsze oficjalne władze, powstał Związek Młodzieży Ewan-
gelickiej. Dzięki tej decyzji rozpoczęła się też praca chórowa .Pierwszym 
dyrygentem został Józef Pelar, później kierował chórem Paweł Pustówka, a 
od roku 1923 do 1933 Wilhelm Pustówka. Od samego początku swej dzia-
łalności chór ubogacał  nabożeństwa w parafii goleszowskiej. Rozszerzył 
swoją działalność biorąc udział w wystawianych przez koło ZME,  sztuk 
teatralnych, partie solowe i chórowe ćwiczył Ludwik Feruga, a orkiestrę 
przygotowywali bracia Karol i Gustaw Stecowie. Śpiewogry i wodewi-
le przyciągały liczną rzeszę widzów i cieszyły się ogromnym uznaniem. 
Działalność chóru na tak szeroką skalę przerwała wojna, wielu aktywnych 
działaczy nie wróciło do swoich bliskich, wielu nie potrafiło otrząsnąć się 
z wojennych koszmarów. Jednak znaleźli się ludzie, którzy podjęli się na 
nowo prowadzenia chóru, był to Karol Bruk, który już w  roku 1945 wzno-
wił tę pracę,  a później Ernest Pinkas, który prowadził go od 1949 do1982, 
przez 33 lata! Szczególne związki łączą chórzystów z parafiami mazurski-
mi, dokąd wyjeżdżali w latach 1959–1965 corocznie, mając na celu pod-
trzymywanie na duchu naszych współwyznawców w diasporze, jaką powo-
li stawały się parafie mazurskie. W roku 1950, na czas służby wojskowej 
Ernesta Pinkasa, dyrygenturę przejął Jan Czudek. 

 Od 1951 roku chórowi zaczęła towarzyszyć orkiestra, początkowo 
nieliczna z czasem powiększana, współpracuje z nim do dziś. Wtedy to 
sięgnięto po repertuar klasycznej muzyki oratoryjnej i orkiestra niezwykle 
wzbogaciła brzmienie chóru, co bardzo spodobało się słuchaczom, na kon-
certy z orkiestrą przychodziła zawsze wierna publiczność i czyni to nadal. 
Po wyjeździe Ernesta. Pinkasa, chórem zaczął dyrygować Gustaw Pinkas 
i nieprzerwanie pracował aż do roku 2006 r. Część działalności chórowej 
przypadała w tym czasie na wyjazdy zagraniczne. Goleszowskiego chó-
ru, pod  dyrekcją Gustawa. Pinkasa mogli słuchać parafianie w byłej Ju-
gosławii, trzykrotnie w Niemczech, także we  Francji, Holandii, Szwecji. 
Po jego śmierci, na krótko chór wraz z orkiestrą przejął ponownie Ernest 
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Zielone wzgórza i oddani ludzie
Kraj wielokrotnie wymieniany w Biblii, zwykle pozytywnie, od wie-

ków pobudza umysły i serca Europejczyków. Kraj, w którym panowało 
chrześcijaństwo już w czasach kiedy większość naszego kontynentu była 
dzika i niezbadana. Wszyscy pamiętamy też historię Filipa i jego spotkania 
z dostojnikiem (Dz.Ap 8:26–40). 

Etiopia – kraj jakże różnorodny i bogaty. Dziesiątki języków, wiele lu-
dów i stref klimatycznych. Państwo o który można by pisać bez końca.

Odrobinę z tego bogactwa mieliśmy przyjemność doświadczyć 13 listo-
pada na spotkaniu w naszym kościele. Stało sie to za sprawą Izy i Tamyru, 
którzy są małżeństwem i pracują razem w ramach Misji Wycliffe’a nad pro-

Pinkas, a obecnie jest prowadzony przez Annę Stanieczek i Jean– Clauda 
Hauptmanna. Już pod ich kierownictwem, chór nagrał płytę kompaktową 
i koncertował w wielu miejscach w Polsce i w Czechach, a także na Sło-
wacji. W ciągu swej  90. letniej działalności, chór urządzał poranki pie-
śni i muzyki religijnej, wieczory kolęd, wieczory pieśni pasyjnej, swoim 
śpiewem służył w czasie świąt kościelnych i w czasie dożynek gminnych,  
starał się również odwiedzać  inne zbory, śpiewał w parafiach na Górnym 
i Dolnym Śląsku, w Warszawie, Krakowie i w innych dużych miastach na-
szego kraju. Występował prawie we wszystkich kościołach ewangelickich 
na Śląsku Cieszyńskim i wiele razy brali  udział w koncertach o charakterze 
ekumenicznym w Goleszowie i na terenie powiatu cieszyńskiego, a także w 
Bielsku– Białej, gdzie gościł kilkakrotnie na zaproszenie Klubu Inteligen-
cji Katolickiej. Uczestniczył w nagraniach nabożeństw dla TVP i polskiego 
radia. Nagrał kasetę magnetofonową.  Repertuar chóru obejmuje około 450 
utworów o charakterze religijnym są to utwory zarówno kompozytorów 
zachodnioeuropejskich: J.F. Haendla, J. Haydna, J. S. Bacha, W. A. Mozar-
ta jak i twórców naszej ziemi: Jana Gawlasa, Jana Sztwiertni, Stanisława 
Hadyny, Ryszarda Gabrysia, Józefa Świdra. 

Dyrygenci chóru goleszowskiego
1920–1939: Józef Pelar, Paweł Pustówka, Wilhelm Pustówka, Ludwik Feruga
1945–1949: Karol Bruk
1949–1982: Ernest Pinkas
1982–2007:  Gustaw Pinkas
2007–nadal: Anna Stanieczek, Jean–Clode Hauptmann
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jektem związanym z alfabetyzacją 
(nauką pisania i czytania) w języku 
Gamo. Oprócz tego koordynują też 
inne, podobne projekty w językach 
Zaise i Aari.

Na co dzień przygotowują odpo-
wiednie materiały edukacyjne (np. 
elementarze – często po raz pierw-
szy w danym języku!), prowadzą 
szkolenia dla nauczycieli i starają 
się przekazywać innym jak, dzię-
ki umiejętności czytania i pisania, 
umożliwiać innym zakosztowanie 
bogactwa Bożego Słowa.

Oglądaliśmy niezwykłe zdjęcia z zielonymi wzgórzami porośnięty-
mi trawą, bezkresnymi pustyniami gdzie wiatr nieustannie unosi pył i 
nieco chaotycznymi miastami. Miastami, w których ludzie spragnieni są 
Bożego Słowa w ojczystym języku.

Miło też było posłuchać o tym, że lokalny kościół luterański „Mykane 
Yesus” jest dla wielu wzorem tego jak docierać z Ewangelią w najdalsze 
zakątki kraju. Jak łączyć troskę o socjalny dobrobyt z jasnym i jednoznacz-
nym przedstawieniem Dobrej Nowiny.

W indywidualnych rozmowach mogliśmy posłuchać o prostych ludziach 
– ewangelistach, którzy przemierzają górskie wioski, aby zanieść bezcenne 
Słowo do każdego, kto tylko chce słuchać. Opowiadano nam też o chrze-
ścijanach, którzy często pracując 
ponad siły i borykając się czasem 
z głodem, szczodrze dzielą się z 
innymi, mającymi jeszcze mniej.

Pozytywnie zachęcony infor-
macjami przekazanymi przez Izę i 
Tamyru, musiałem przyznać, że ze 
spotkania wyszedłem też w pew-
nym stopniu zawstydzony pasją 
etiopskich chrześcijan dla Boga.

Możemy się wiele nauczyć od 
naszych braci z tego starożytnego 
kraju! Uczestnik,  Fot. Z. Szklorz
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40–LECIE ORDYNACJI
W popołudnie Niedzieli Wieczności 21.11.2010  w naszym Koście-

le  40–lecie swojej ordynacji obchodzili ks. bp Janusz Jagucki, ks. Emil 
Gajdacz – ordynowani w Goleszowie oraz ks. Jan Kozieł ordynowany w 
Pszczynie. Nabożeństwo dziękczynne z udziałem Księży Biskupów Pawła 
Anweilera, Michała Warczyńskiego oraz Rudolfa Pastuchy  zgromadziło 

grupę współpracowników, przyjaciół oraz para-
fian z miejsc, gdzie służyli i służą aktualnie jubi-
laci a także chóry: mieszane z Cisownicy, Dzię-
gielowa  i Wisły oraz męski Cantus z Goleszowa. 
Proboszcz ks. Roman Dorda  przywitał księży 
jubilatów oraz wszystkich przybyłych do nasze-
go kościoła. W czasie tego nabożeństwa, wszyscy 
mogli przystąpić do Spowiedzi i Komunii Świę-
tej oraz wysłuchać kazania wygłoszonego przez  
ks. bpa Janusza Jaguckiego, w którym mówca 
nawiązał do dróg w służbie dla kościoła księży 
jubilatów, zwracając uwagę na widoczne efekty 
w postaci  nowo wznoszonych oraz rozbudowy-
wanych obiektów w Warszawie, Dzięgielowie, 
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Karpaczu oraz Cisownicy. Wybrane pieśni, które śpiewał zbór podkreślały 
dziękczynny charakter nabożeństwa oraz ufność w opiekę Wszechmogące-
go Stwórcy w czasie  całych 40–tu lat służby jubilatów. Podniosły charakter  
uroczystości podkreślały pieśni chórów. Ks. bp Janusz Jagucki zaśpiewał w 
dwóch chórach, wiślańskim i Cantusie, które aktualnie wspiera swoim gło-
sem. Podobnie ks. Jan Kozieł usłużył swoim głosem w chórze mieszanym  
cisownickiej  parafii. Nabożeństwo zakończyła pieśń „Dziękujmy Bogu 
wraz”, która  była podsumowaniem całej uroczystości.

Fot. Z. Szklorz

Podz iękowanie
Parafii w Goleszowie, Duchowieństwu, Chórom mieszanym: z Cisow-

nicy, Dzięgielowa, Wisły i męskiemu z Goleszowa, Przedstawicielom 
gremiów kościelnych i Gminy Goleszów, oraz wszystkim Uczestnikom 
uroczystości dziękczynnej z okazji 40–lecia naszej ordynacji – za udzie-
lenie gościny i organizację, za dobre słowa, modlitwy, śpiewy, szczere 
życzenia (także poprzez korespondencję), życzliwość oraz przychylenie 
się do prośby, by zamiast kwiatów i ewentualnych upominków złożyć 
ofiarę na cele charytatywne – z głębi serc bardzo dziękujemy.

ks.bp Janusz Jagucki, ks. Emil Gajdacz, ks. Jan Kozieł
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Spotkanie adwentowe dla dzieci
Stało się już tradycją, że od kilku lat ADWENT rozpoczynamy spotka-

niem zorganizowanym dla dzieci z całej parafii, więc jak co roku,najmłodsi 
ze wszystkich filiałów, wraz z prowadzącymi szkółki niedzielne zjechały 
się do Goleszowa, do salki 
parafialnej i tam wspólnie 
śpiewem i modlitwą roz-
poczęli czas ADWENTU. 
Ksiądz Roman Dorda przy-
witał wszystkich tak licznie 
zgromadzonych (w sumie 
było 107 dzieci) w listopa-
dowy, niedzielny poranek.

Dzieci z Lesznej Górnej 
przedstawiły ciekawą scenkę. 
Nawiązywała ona między in-
nymi do tego, że Adwent jest czasem wielkiego oczekiwania na powtórne 
przyjście PANA JEZUSA jako Króla, lecz czy zastanie nas wierzącymi i czy-
niącymi dobrze?

Na to pytanie pomogła wszystkim odpowiedzieć ciocia Grażyna,a potem 
dzieci wspólnie uczyły się wersetu z Ewangelii Jana 1/10–12. Nie zabrakło 



Nasza Gazetka                                                                   21

„NA ŚWIECIE BYŁ I ŚWIAT PRZEZEŃ POWSTAŁ,
LECZ ŚWIAT GO NIE POZNAŁ.
DO SWEJ WŁASNOSCI PRZYSZEDŁ, 
ALE SWOI GO NIE PRZYJĘLI,
TYM ZAŚ, KTÓRZY GO PRZYJĘLI, 
DAŁ PRAWO STAĆ SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI TYM,
KTÓRZY WIERZĄ W IMIĘ JEGO”.
      EW. JANA 1;10–12

też czasu na wspólną zabawę. Razem z „Elfikiem”, który zadawał pytania 
dotyczące historii Bożego Narodzenia wszyscy uczestniczyli w konkursie i 
dzielnie odpowiadali na pytania do końca, zasługując na nagrodę.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały obiecaną niespodziankę w 
postaci kalendarza adwentowego z czekoladkami.

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili 
się do tego, aby spotkanie 
Adwentowe dla dzieci się 
odbyło. Kolejne już za rok, 
a w tym czasie zapraszamy 
wszystkie dzieci na szkółki 
niedzielne w całej naszej 
parafii.

L. Podżorska
Fot. Z. Szklorz
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Coś o grupie młodzieżowej
Młodzieżówkowe spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.00
Spotykamy się w miłej atmosferze, by wielbić Boga pieśnią i modlitwą. W 

tym miesiącu odwiedził nas ks. Mirosław Czyż, który przeprowadził z nami 
interesującą debatę na temat wprowadzania zmian w Kościele i tego jak powin-
ny wyglądać nabożeństwa oraz spotkania młodzieżowe. Następnym naszym 
gościem był Jerzy Marcol, przedstawił pokrótce historię zasypanych górników 
w Chile. Opowiadał o tych bardzo dla nich trudnych chwilach, spędzonych 
głęboko pod ziemią, pod kątem silnej wiary i wytrwałości. Poruszyliśmy także 
wiele trudnych tematów dotyczących naszego życia chrześcijańskiego. 

Zbliża się nowy 2011 rok z jego nadejściem chcielibyśmy rozpocząć na 
naszych spotkaniach następujące cykle tematyczne:
– wiara= ryzyko, a nie stagnacja,
– niezwykli królowie Izraela,
– przypowieści Pana Jezusa,
– eutanazja, aborcja, homoseksualizm

 W najbliższym czasie mamy w 
planach wyjazd na zimowy obóz do 
Istebnej, chcielibyśmy także pojechać 
na Międzynarodowe Święto Kościoła 
„Kirchentag” w Dreznie. 

Mamy również nadzieję, że uda 
nam się nawiązać kontakty z innymi 
grupami młodzieżowymi spoza granic 
Polski (Niemcy, Holandia).

Raz w miesiącu staramy się  umi-
lić sobie czas i organizujemy różne, 
ciekawe wycieczki i wyjazdy np. do 
kina, na łyżwy czy narty.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych gimnazjalistów oraz liceali-
stów na nasze piątkowe spotkanie o 
godzinie 18.00 do sali parafialnej w 
Goleszowie ☺

A.M., Fot. K. Ch.
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Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej

W dniach 24–26 września br uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskim Zjeź-
dzie Młodzieży Ewangelickiej, który odbył się tym razem w Chorzowie. 
Było fantastycznie. Zaraz po przyjeździe każda z nas otrzymała swój identy-
fikator. Bardzo nam sie podobały wieczorne koncerty uwielbiajace. W sobotę 
zespół CME obchodził swoje 10 urodziny, dlatego razem z nimi śpiewaliśmy 
na chwałę Pana. Ten wyjatkowy koncert odbył się w Wiosce Rybackiej, co 
stanowiło dodatkową atrakcję i sprawiło, że poczuliśmy się tam wyjątkowo. 
Bazą noclegową było 1 Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackie-
go. Tam spotkałyśmy wielu wspaniałych ludzi. Ogólnie na Zjeździe bardzo 
nam się podobało i mamy nadzieję, że w przyszłym roku także wybierzemy 
się większa grupą, zwłaszcza, że zaplanowany jest w Wiśle. Bawiliśmy się 
wspaniale i wiemy, że i w Wiśle będzie równie wyjątkowo.

Wiola Szklorz, Julia Zubek, Dominika Sztwiertnia, Natalia Szklorz

Pakowanie paczek
W dwie soboty – 20 i 27 listopada, kilka osób z naszej młodzieżówki, 

wybrało się do Dzięgielowa, by pakować paczki dla Afryki i Ukrainy.
Pakowanie miało miejsce w Strażnicy OSP Dzięgielów. Nasza praca 

polegała na rozpakowywaniu paczki i sprawdzaniu jakości rzeczy znajdu-
jących się w pudełku. Jedzenie musiało być ważne do kwietnia 2011 roku. 
Poza pracą, mieliśmy wiele zabawy. Było wesoło i zimno, ale to, że mogli-
śmy robić prezent dla kogoś, rozgrzewało nas od środka.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej sprawie. Na samą myśl, że 
dzieci w Afryce i Ukrainie dostaną takie piękne paczki, jesteśmy szczęśliwi. 
Mamy chęć jechać także w przyszłym roku. Atmosfera było fantastyczna! 

W świąteczne dni magiczna jest miłości moc
Gdy dzielimy ją wśród ludzi wokół nas
Najlepsze prezenty ukryte są w sercach
Największy dar ukryty w sercu masz!

Wiola Sz.
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TTeatr  im. A. Mickiewicza 
 

Towarzystwo Ewangelickie 
zaprasza na 

KONCERT KOLĘD 
„Dzieci śpiewają kolędy” 

 

z udziałem chórów dziecięcych i młodzieżowych 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

 

 

29.12.2010 (środa), godz. 1700 
gospodarzem koncertu jest SPTE oraz PTE 

wystąpią chórki dziecięce z Cieszyna, Bażanowic, Cisownicy, Zamarsk, Pruchnej, 

Jaworza, Wisły Malinki, a także chór SPTE oraz przedszkolaki z PTE 

 

 

30.12.2010 (czwartek), godz. 1700 
gospodarzem koncertu jest LOTE oraz GTE 

wystąpią chórki dziecięce z Goleszowa, Skoczowa, Hażlacha, Dębowca, 

Jastrzębia, Dzięgielowa, Wisły Centrum, Starego Bielska 

oraz chór szkolny LOTE/GTE 

 
Smaczny bufet przygotowują Rodzice uczniów 

szkół Towarzystwa Ewangelickiego 

 
 

 

 

ORGANIZATORZY: 

LOTE GTE SPTE PTE 
Liceum Ogólnokształcące 

Towarzystwa 

Ewangelickiego 

Gimnazjum 
Towarzystwa 

Ewangelickiego 

Szkoła Podstawowa 
Towarzystwa 

Ewangelickiego 

Przedszkole 
Towarzystwa 

Ewangelickiego 

 

Bilety w cenie 14 zł do nabycia w sekretariatach 

szkół lub w kancelariach parafialnych Kościoła E-A. 
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Koło robótek ręcznych
Nasze koło robótek reprezentowało naszą parafię na II Goleszowskich 

Dniach Pasji i Talentu „Bzik” (Baza zainteresowań i kultury) w dniach 
15–21.03.2010 r. Panie prezentowały swoje różnorakie robótki, które za-
chwycały pięknem i precyzją wykonania. 

Pracujemy, ale też chętnie odpoczywamy i poznajemy zakątki naszej 
cieszyńskiej ziemi.  W dniu 8 czerwca br. zwiedziłyśmy skocznię narciar-
ską im. Adama Małysza w Wiśle Malince i zatrzymałyśmy się w Zajeździe 
„U Heli”, gdzie na świeżym powietrzu spędziłyśmy przyjemnie czas na 
rozmowach i delektowaniu się swojskimi potrawami.

Zaś 18 października nasze koło zostało zaproszone przez panie z zaprzy-
jaźnionego koła robótek do parafii w Cieszynie. Tam wspólnie obchodziły-
śmy kolejną rocznicę powołania do życia tego koła, jak i 80–lecie urodzin 
pastorowej Ireny Terlik, która pełni funkcję opiekuna koła w Cieszynie i 
od 32 lat jest uczestniczką i założycielką wraz z śp.Tadeuszem Terlikiem 
naszego koła w Goleszowie.                                                            Z. Broda
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Dzwony w goleszowskim 
kościele ewangelickim  cz. IV

Z HISTORII PARAFII

1 maja 1976 konstruktor Jan Czudek przychodzi na parafię obejrzeć 
przywiezione dzwony i rozpoczyna pracę nad konstrukcją, na której mają 
być zawieszone dzwony. Po dwóch tygodniach gotowe są rysunki na pod-
stawie których ma być wykonana konstrukcja pod dzwony. 17 maja bryga-
da ślusarzy w składzie Rucki Gustaw i Macura Paweł oraz spawacze Sikora 
Jerzy i Kamieniorz Paweł przystępują do demontażu starej konstrukcji no-
śnej i budują nową. Prace te trwają przez 7 dni. Chcąc upewnić się czy pra-
widłowo są wykonane obliczenia statyczne wieży postanowiono zważyć 
poszczególne dzwony wraz z zawieszeniami, pojedynczo na wagę prze-
woził ich pan Jerzy Sikora. Dzwon największy waży 2191kg, średni 1008 
kg i mały 590kg. Problemem była sprawa transportu dzwonów  na wieżę 
kościoła. Załatwiono dźwig i dnia 29 maja 1976r o godz. 9.30 rozpoczęto 
wyciąganie dzwonów na wieżę. Operacja ta trwała godzinę, a potem grupa 
mechaników w składzie Gustaw Rucki, Jan Pieszka, Karol Gibiec, Adam 
Mizia, Paweł Kamieniorz, Jan Sikora przystępuje do zawieszenia dzwo-
nów  na przygotowaną konstrukcję nośną. Ciasnota wieży bardzo utrudnia 
pracę ale w niedzielę 30 maja dźwięk najmniejszego dzwonu napędzanego 
ręcznie zaprasza konfirmantów i zborowników na uroczystość Konfirmacji 
wyciskając łzy wzruszenia i radości z niejednych oczu. Prace montażowe 
trwają nadal i na Święta Zesłania Ducha rozbrzmiewa już głos wszystkich 
dzwonów ale jeszcze napędzanych ręcznie. Równolegle z montażem Czu-
dek rozpracowuje napędy mechaniczne na każdy dzwon a potem mecha-
nicy Rucki Gustaw, Pieszka Jan i Fober Adolf przystępują do wykonania 
napędu dużego dzwonu a następnie średniego i małego. Te wymagające 
dużej precyzji prace wykonano w przeciągu zaledwie 3 tygodni.

W pamiątkę założenia i poświęcenia naszego kościoła, w 9 niedzielę po 
Trójcy Św. W dniu 15 sierpnia 1976r. dokonano uroczystego poświęcenia 
zainstalowanych dzwonów. Poświęcenia i nadania imion poszczególnym 
dzwonom dokonują senior diecezji Wrocławskiej ks. Waldemar Lucer w asy-
ście ks. konseniorów Józefa Pośpiecha i Tadeusza Terlika. Dzwony otrzymują 
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Dlaczego biegniesz... ?
– Bartku, czy widziałeś dzisiaj rano niebo?
– Nie, Mistrzu.
– A drogę, Bartek? Czy widziałeś dzisiaj rano drogę?.
– Tak, Mistrzu.
– A teraz, czy widzisz ją jeszcze?
– Tak, Mistrzu, widzę.
– A powiedz mi, co widzisz?
– Ludzie, konie, powozy, wymachujących rękoma kopców, wieśnia-

ków, którzy coś krzyczą, mężczyzn i kobiety, którzy chodzą tam i z 
powrotem. Oto wszystko, co widzę.

– Bartek, Bartek – napomniał go wielkodusznie Mistrz – za pięć-
dziesiąt lat, za dwa razy po pięćdziesiąt lat ta droga wciąż jeszcze bę-
dzie istniała. Inne pojazdy będą przewoziły innych kupców, aby kupo-
wali i sprzedawali swoje konie. Ale mnie już nie będzie i ciebie też już 
nie będzie. Dlatego pytam ciebie, Bartek, po co ty tak biegniesz, jeśli 
nie masz nawet czasu spojrzeć niebo?

imiona: Wiara–Nadzieja–Miłość. Do rozwiązania pozostał jeszcze problem 
załączania i wyłączania dzwonów. W tej sprawie zwrócono się do pana Ada-
ma Stanieczka. W grudniu 1976r. pan Adam instaluje w zakrystii kościoła 
mechanizm czasowy automatycznego włączania i wyłączania dzwonów. 
Święta Bożego Narodzenia wieńczą dzieło sprowadzenia i instalowania 
dzwonów w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za wysłuchane modlitwy, 
za mądrość i ręce ochotne, którymi obdarzył ludzi realizujących to trudne 
przedsięwzięcie. Prawie wszystkie prace przy dzwonach wykonywane były 
w czynie społecznym a ich  wartość oszacowano na 50 tysięcy zł. 

Jan Pieszka Goleszów. 7 luty 1977r
Ps. To były ważne i głęboko przeżywane chwile w życiu naszej parafii, 

a szczególnie dla ludzi, którzy byli bezpośrednio w to dzieło zaangażowani. 
Jak głębokie były to przeżycia niech świadczy prośba z jaką się zwrócił do 
młodego wówczas wikarego ks. Dordy jeden z uczestników wyprawy po 
dzwony: „Księże– choć nie jestem z tej parafii miałbym takie życzenie, aby 
w dniu mojej śmierci chociaż jeden z tych dzwonów się odezwał”.

Opracowanie całości: Władysław Pasterny
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Kącik kulinarny

Biesiadowanie i kolędowanie
Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań. Zasiadamy wówczas 

przy pięknie nakrytym stole, na którym nie może zabraknąć tradycyjnych i 
smacznych potraw.

Ze świętami obchodzonymi  w porze zimowej przypadającymi na czas 
niedostatku pożywienia, od wieków kojarzono wiele płodów ziemi i potraw 
z nich przyrządzonych.

I tak np.jabłka to symbol  miłości, zdrowia, spokoju, zgody, nieśmiertel-
ności, wiecznej młodości i odkupienia. Od wieków wieszano je na drzewach 
(w Polsce do dziś zdobi się nimi świąteczną choinkę), aby symbolizowały 
płodność ziemi, a ich zapach odrodził siły fizyczne i pomagał zachować 
długowieczność. Śliwki, jak wierzono mają także zapewnić długowiecz-
ność, dlatego często dodaje się je do świątecznych potraw. Gruszki ucho-
dziły za magiczne lekarstwo na przedłużenie życia i szczęście, miały też 
przyciągać pieniądze. Kapusta zaś według starych wierzeń chroni od złego, 
a potrawy z niej są znakomitym środkiem przyciągającym dostatek.

Świętujemy więc duchowo i kulinarnie w ten czas odpoczynku i wy-
tchnienia od codzienności. Niech to będą prawdziwie pachnące domową 
atmosferą i najwspanialszymi smakołykami święta.

Wieczerza wigilijna
Wigilijna kapusta z grzybami i śliwkami
Składniki: 50 g suszonych grzybów, 50 g suszonych śliwek z pestkami,  1 kg 

kiszonej kapusty, 3–4 ząbki czosnku, 1 kostka bulionu warzywnego, 2–3 liście 
laurowe, po kilka ziaren ziela angielskiego, jagód jałowca i czarnego pieprzu.  
250 g pieczarek lub grzybów leśnych mrożonych, 2 cebule, 4–5 łyżek oliwy.

Przygotowanie: Suszone grzyby oraz śliwki oddzielnie umyć, włożyć 
do miseczki i zalać zimną wodą ta aby były przykryte. Odstawić na kilka 
godzin. Następnie grzyby pokroić na paseczki, a śliwki na połówki usuwa-
jąc przy tym pestki. Płyn z moczenia śliwek i gzybów zachować. Kapustę 
kiszoną poszatkować, włożyć do garnka z suszonymi  grzybami i śliwkami. 
Wlać wodę z moczenia, włożyć obrane i pokrojone ząbki czosnku, pokru-
szoną kostkę bulionową, liście laurowe, ziele angielskie, jagody jałowca i 
pieprz. Grzyby (pieczarki) podsmażyć na oliwie razem z posiekaną cebulą. 
Dodać do gotującej się kapusty, zamieszać i gotować na wolnym ogniu ok. 
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1 godziny. W czasie gotowania kapusty często mieszać i w razie potrzeby 
podlewać wodą, uważając aby się nie przypaliła. Najlepiej smakuje pod-
grzewana następnego dnia po przyrządzeniu.

Śledzie w różowej śmietanie
Składniki:  1 cebula, 1 szklanka gęstej kwaśnej śmietany, 1 konserwowy bu-

raczek, 1 jabłko, 300 g matiasów( opakowanie filetów śledziowych w zalewie z 
oliwą) do dekoracji perłowe cebulki i piórka czerwonej cebuli, sól, pieprz.

Przygotowanie: obrana cebule posiekać, sparzyć na sicie, śmietanę wy-
mieszać z drobno startym buraczkiem konserwowym, posiekanym jabł-
kiem i sparzoną cebulą.  Matiasy pokroić na porcje, ułożyć na półmisku, 
zalać różową śmietaną, udekorować.

Zupa rybna z grzankami
Składniki:  1 i ½ l wody, głowa i podroby z karpia (głów może być 

więcej)  150 g włoszczyzny bez pora, 50 g masła, 50 g mąki, 1 żółtko, 1/8 l 
śmietany, pieprz, gałka muszkatołowa, zielona pietruszka

Przygotowanie:  Do naczynia wlewamy wodę dodajemy głowę i podro-
by z karpia gotując do miękości. Następnie przecedzić zupę i do odcedzo-
nego wywaru dodać pokrojone w cienkie paseczki podduszone na maśle 
warzywa. Rybę oczyścić z ości i wrzucić do zupy. Zupę można doprawić  
żółtkiem podduszonym w śmietanie, do smaku dodać ziołowych przypraw. 
Podawać z grzankami i zieloną pietruszką. 

Kutia pszeniczno – makowa
Składniki: 200 g pszenicy, 300 g maku, 200 g miodu, po 50 g rodzynek, mig-

dałów, orzechów, kandyzowanych wiśni, skórki pomarańczowej i cytrynowej, su-
szonych fig i śliwek, cukier waniliowy, sok z jednej cytryny i kruche ciasteczka.

Przygotowanie:  Pszenicę umyć namoczyć na noc, ugotować do mię-
kości, osączyć. Mak sparzyć zemleć dwukrotnie, wymieszać z ugotowaną 
pszenicą, miodem i bakaliami. Doprawić sokiem z cytryny i cukrem wani-
liowym. Podawać z ciasteczkami.

Sałatka śledziowa
Składniki:  4 płaty śledziowe, 4 ziemniaki, cebula, 100 g orzechów wło-

skich, 100 g suszonych śliwek, sok z cytryny, majonez dekoracyjny, pieprz, 
sól, natka pietruszki lub szczypiorek.

Przygotowanie: Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Śledzie, cebulę, śliwki i 
obrane ze skórki ziemniaki kroimy w kostkę, orzechy drobno siekamy. Wszyst-
kie składniki dokładnie mieszamy. Całość doprawiamy pieprzem, solą, sokiem z 
cytryny i majonezem. Sałatkę dekorujemy natką pietruszki lub szczypiorkiem.

Życzę smacznych, zdrowych i spokojnych świąt.                             H.F.
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Wybory do władz parafialnych
6 stycznia 2011 roku minie pięć lat od wprowadzenia w urzędowanie 

Rady Parafialnej. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czekają nas 
zatem wybory do wybieralnych, kolegialnych władz parafialnych, tj. 
Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Parafialnego. Ze 
względu na fakt, że zdarzenie to występuje co pięć lat chciałbym przypo-
mnieć kilka, moim zdaniem najważniejszych, informacji o samej procedu-
rze wyborczej, jak i wybieranych władzach parafialnych.

Wybór Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Komitetu Parafialnego 
leży w kompetencjach Zgromadzenia Parafialnego, czyli ogółu członków 
Parafii, posiadających czynne prawo wyborcze. Termin wyborów ustala 
i przygotowuje ustępująca Rada Parafialna w porozumieniu z Biskupem 
Diecezjalnym. Czynne prawo wyborcze mają ci parafianie, którzy ukoń-
czyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili 
składkę kościelną za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę 
Parafialną. Bierne prawo wyborcze przysługuje natomiast tym parafianom, 
którzy mają czynne prawo wyborcze oraz ukończone w dniu wyborów 
lat 21, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego. 
Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Komitetu Parafial-
nego zgłaszają w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza parafianie 
posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed 
wyborami. Osoba zgłaszająca kandydata winna dostarczyć jego pisemną 
zgodę na kandydowanie. Listy kandydatów weryfikuje, uzupełnia w razie 
potrzeby oraz układa w porządku alfabetycznym Rada Parafialna i ogła-
sza w niedzielę, na tydzień przed wyborami. Lista kandydatów powinna 
zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych członków władz parafial-
nych. Kandydat, który nie został umieszczony na liście lub osoba, która go 
zgłosiła, mogą się odwołać od decyzji Rady Parafialnej, drogą służbową 
do Rady Diecezjalnej, nie później niż w ciągu trzech dni od ogłoszenia 
listy kandydatów. Rada Diecezjalna zobowiązana jest rozpatrzyć odwoła-
nie przed terminem wyborów. Decyzja Rady Diecezjalnej jest ostateczna. 
Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym i są one ważne bez wzglę-
du na liczbę wyborców biorących w nich udział. Przewodniczącym zebra-
nia wyborczego jest Biskup Diecezjalny, bądź upoważniona przez niego 
osoba. Spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się sekretarza 
i komisję skrutacyjną. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyj-
na dokonuje obliczenia głosów, ustala wynik głosowania i spisuje protokół 
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z dokonanych czynności. Do władz parafialnych wybrani zostają ci kan-
dydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, do wyczerpania 
liczby członków władz parafialnych. Następni, w kolejności otrzymanych 
głosów, zostają zastępcami członków władz parafialnych. W przypadku 
otrzymania jednakowej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandyda-
tów kolejność wśród nich zostaje ułożona według starszeństwa wiekiem. 
Przewodniczący zebrania ogłasza na zebraniu wyniki wyborów. Sprzeci-
wy w sprawach wyboru powinny być zgłoszone do protokołu przed za-
kończeniem zebrania wyborczego i w ciągu 7 dni złożone na piśmie, wraz 
z uzasadnieniem Radzie Diecezjalnej, poprzez Radę Parafialną. Rada Pa-
rafialna przekazuje protokoły wyborcze do Rady Diecezjalnej do zatwier-
dzenia. W terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyborów 
przez Radę Diecezjalną wybrani członkowie Rady Parafialnej składają 
podczas nabożeństwa przed Biskupem Diecezjalnym ślubowanie i zosta-
ją w ten sposób wprowadzeni w urząd członka Rady Parafialnej. Dzień 
ten jest początkiem kadencji Rady Parafialnej i innych wybranych z nią 
władz parafialnych, która trwa pięć lat i ustaje z dniem wprowadzenia w 
urzędowanie nowych władz.

Rada Parafialna zarządza Parafią. W jej skład wchodzą:
a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni Parafii,
b) 6–25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględ-

nieniem podziału na okręgi mandatowe,
c) przedstawiciel zatrudnionych w Parafii katechetek i katechetów.

Do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:
1) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i kar-

ności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,
2) wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w ducho-

wym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
3) dawanie dobrego przykładu innym,
4) zabieganie o dobre święcenie niedziel i świat, troska o zewnętrzny po-

rządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie pa-
rafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych 
urządzeń kościelnych,

5) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
6) prowadzenie działalności charytatywno–opiekuńczej, organizowanie 

pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczyn-
ności w Parafii i w Kościele,

7) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady 
Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
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8) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przy-
gotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodat-
kowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,

9) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych 
i opracowywanie projektu budżetu, podejmowanie decyzji w sprawach 
przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń,

10) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz doko-
nywanie podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

11) powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie 
warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników Parafii,

12) powoływanie komisji parafialnych,
13) przedstawianie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogól-

nych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii. W jej skład wcho-

dzi od 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Parafialne.
Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola, co najmniej raz do roku, księgowości parafialnej, ksiąg metry-

kalnych i działalności kancelarii parafialnej,
2) sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z preliminarzem budże-

towym, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Parafialne i z uchwałami 
Rady Parafialnej,

3) ocenianie działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Pa-
rafialnym wniosku w sprawie udzielenia Radzie Parafialnej absolutorium,

4) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom parafialnym,
5) przekazywanie wniosków pokontrolnych Radzie Diecezjalnej, w wy-

padku, gdy władze parafialne pozostawią je bez uwzględnienia i wyja-
śnienia dłużej niż przez dwa miesiące.

W skład Komitetu Parafialnego wchodzą wybrani przez Zgromadzenie Para-
fialne członkowie parafii oraz dodatkowo, z urzędu, członkowie Rady Parafialnej 
i ich zastępcy. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Pa-
rafialne w stosunku trzykrotnym do liczby członków Rady Parafialnej.
Do właściwości Komitetu Parafialnego należy podejmowanie uchwał 
w sprawach:
1) zatwierdzenia rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej,
2) zatwierdzenia sprawozdań finansowych i uchwalenia budżetu Parafii,
3) udzielenia absolutorium Radzie Parafialnej,
4) prowadzenia działalności gospodarczej,
5) zakładania lub udziału w fundacji,
6) zaciągania pożyczek, jeżeli nie znajdują one pokrycia w stałych przy-

chodach roku budżetowego.



Nasza Gazetka                                                                   35

Prócz wymienionych powy-
żej wybieranych władz para-
fialnych, w naszej Parafii funk-
cjonują Rady Filiału. Tworzą je 
członkowie Rady Parafialnej i 
Komitetu Parafialnego, mieszka-
jący na terenie danego Filiału.

Do właściwości Rady Filiału 
należy w szczególności:

1) rozstrzyganie i załatwianie 
bieżących spraw Filiału,

2) opieka nad obiektami kultu 
i innymi nieruchomościami 
parafialnymi, znajdującymi 
się na terenie Filiału,

3) przygotowywanie właści-
wych warunków do odby-
wania nabożeństw, naucza-
nia kościelnego i imprez pa-
rafialnych na terenie Filiału,

4) składanie wniosków do 
Rady Parafialnej w sprawie 
potrzeb Filiału,

5) współdziałanie z Probosz-
czem i Radą Parafialną w re-
alizacji zadań Parafii.

Jeśli w czasie trwania ka-
dencji zawakuje we władzach 
parafialnych miejsce członka, 
zajmuje je zastępca, wybrany 
w okręgu wyborczym, w któ-
rym to miejsce zawakowało, 
zgodnie z kolejnością na liście 
zastępców. Składa on ślubowa-
nie na pierwszym posiedzeniu 
Rady, w którym uczestniczy i 
piastuje swój mandat do końca 
kadencji danej władzy.

Jerzy Stanieczek
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Pogrzeby

Ślub

Chrzty Amelia Anna Laszczak c.Marcina i Sylwii zd. Drozd  – Goleszów
Maja Beata Binek c. Romana i Beaty zd. Lanc – Goleszów
Zuzanna Anna Mrowiec c. Marcina i Justyny zd.Sedenko – Goleszów
Barbara Chodubska  c.Bogdana i Ewy Brudna – Goleszów
Julia Justyna Maryanek c.Marcela i Justyny Niedoba – Goleszów
Błażej Lorc s. Mateusza i Marceliny Mazur – Goleszów
Jan Zbigniew Kobiela s.Piotra i Katarzyny zd.Junczewska – Godziszów
Kamil El Azzabi s. Ala i Marzeny zd.Nowak – Goleszów
Marek El Azzabi s. Ala i Marzeny zd. Nowak
Przemysław El Azzabi s. Ala i Marzeny zd.Nowak
Maja Śliwka c.Marka i Marty zd. Kohut – Goleszów
Filip Andrzej Pasko s.Andrzeja i Krystyny zd. Czyż – Kozakowice G
Marlena Magdalena Szczepańska c. Janusza i Iwony zd. Bażanowska 
– Goleszów
Lidia Michalik c.Jacka i Urszuli zd.Hławiczka – Goleszów

Grzegorz Cis – Katarzyna Bojda

Marta Niedoba zd.Grycz l. 77 – Goleszów
Adrian Pasterny  3 m–ce  – Kozakowice
Henryk Starzyk l. 49 – Goleszów
Paweł Wantulok l. 79 – Goleszów
Henryk Niedoba l. 56 – Goleszów
Helena Kafka zd. Brudny l. 86 – Leszna G
Helena Cieślar zd. Białoń l. 87 – Goleszów
Jan Gomola l. 52 – Goleszów
Jan Kulig l. 68 – Goleszów

Zaproszenie 
Zapraszamy na comiesięczne spotkania dla kobiet, które odbywać

się będą od marca 2011 roku w kościele w Lesznej Górnej. 
O szczegółach poinformujemy w następnym numerze Naszej Gazetki.

 komitet parafialny filiału w Lesznej G.
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Spotkanie adwentowe dla dzieci

Fot. Z. Szklorz
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Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Błażej Lorc
chrzest: 6.11.2010 r. 

Jan Zbigniew Kobiela
chrzest: 14.11.2010 r. 

Amelia Anna Laszczak
chrzest: 26.09.2010 r. 

Julia Justyna Maryanek
chrzest: 17.10.2010 r. 



„Oto dzieci są darem Pana, 
Podarunkiem jest owoc łona”  Ps. 127/3

Zuzanna Anna Mrowiec 
chrzest: 23.10.2010 r. 

Lidia Michalik
chrzest: 5.12.2010 r. 

Maja Beata Binek
chrzest: 3.10.2010 r. 

Szymon Raszka
chrzest: 1.08.2010 r. 



Jerzy Sztwiertnia – Anna Molek
ślub: 18.09.2010 r.

 Marek Mitręga – Daria Komor
ślub: 5.09.2010 r.

Andrzej Gawlas – Aleksandra Rychlik
ślub: 21.08.2010 r.

Krzysztof Haduch  –  Aneta Broda
ślub: 18.09.2010 r.



  Piotr Polok –  Jolanta Roik
ślub: 25.09.2010 r.

Sławomir Puczek – Monika Ryszka
ślub: 11.09.2010 r.

Grzegorz Cis – Katarzyna Bojda
ślub: 9.10.2010 r.


