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Albowiem na naszą wielkanoc
jako baranek został oÞ arowany Chrystus.      

     1 Kor 5,7b
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 Źródło miłości 
   chrześcijańskiej

W niedzielę Paschy Jezusa Chrystusa z samego rana, z kobietami 
niosącymi do grobu wonności i z apostołami Piotrem i Janem zagląda-
my oczyma wiary do pustego grobu.  Czy podzielamy ich zdziwienia? 
Nie bo patrzymy z innej historycznej perspektywy. Pusty grób Jezusa 
nas nie dziwi lecz wypełnia  radością i nadzieją, że Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana zwycięży także w moim życiu, przez zwycięstwo praw-
dy nad fałszem, cnoty nad grzechem, że zechce zmartwychwstać i za-
mieszkać we mnie.

Z odwagą właściwą uczniom Chrystusa, stawialiśmy i stawiamy na-
sze stopy w miejsca śladów jakie Pan pozostawił na ziemi swoimi prze-
bitymi gwoźdźmi stopami, swoimi pełnymi wdzięku stopami głosicie-
la Dobrej Nowiny. Mamy właśnie głosić tę Ewangelię, tę Jezusową Do-
brą Nowinę o obÞ tym zbawieniu przygotowanym przez Boga tym, któ-
rzy umiłowali Jego pojawienie się. Spoglądając w pusty grób Pana, szu-
kamy w nim umocnienia wiary, fundamentu nadziei i niewyczerpanego 
żródła miłości chrześcijańskiej.

Okres Wielkanocny. Co wniesie do naszego życia?

Czas Pasyjny to okazja do oczyszczenia serc, skorzystania z rekolek-
cji, a czas Wielkanocny? Czy będzie powrotem do dawnego życia?

Czas Pasyjny to zaduma głęboka nad cierpiącym Jezusem, a czas 
Wielkanocny to przeżywanie w całej głębi spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem. W nas i z nami jest Zmartwychwstały Jezus. My wszy-
scy,którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do tego, aby być 
świadkami a więc gwarantami, żywymi dowodami tego, że On żyje.

W święto Wielkiej Nocy odchodzimy od pustego grobu z ulgą, że 
śmierć pokonana. Ale tego Jezusa trzeba jeszcze spotkać, doświadczyć 
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Jego potężnej, zbawczej mocy. On, tak jak uczniom idącym do Emaus, 
jest w stanie na nowo otworzyć oczy, pałające serca napełnić radością, 
uskrzydlić nas i pozwolić na nowo odkryć piękno bycia Jezusowy-
mi uczniami. To wszystko przed nami. Po zmartwychwstaniu, Jezus 
przez najbliższe czterdzieści dni będzie ukazywał się swoim uczniom. 
Będzie nie tylko udowadniał, że żyje, ale będzie umacniał ich wiarę, 
tak jak w przypadku Tomasza. Czy pośród grona jego uczniów znajdę 
się również i ja? Czy wyjdę Mu na spotkanie, by cieszyć się, że mam 
takiego Mistrza i Pana, któremu mogę bez reszty zaufać, powierzyć 
swoje życie w całości?

Zmartwychwstanie Jezusa otwiera przed nami nowe wyzwania, 
nowe doświadczenia wiary, nowe spojrzenie na życie, nową jakość ży-
cia. Czy stanę się świadkiem Jego zmartwychwstania?

Oby ta prawda odbiła się na Twoim i moim życiu. Oby tak się stało!

Niech Zmartwychwstały Zbawiciel obÞ cie obdarzy nas wszystkich 
owocami Jego i naszej Paschy: Pokojem, Radością i pełnią Zbawienia.

           tego życzą:
 Ks. radca Roman Dorda
 Ks. dr Piotr Sitek
 Diakon Karina Chwastek�Kamieniorz

    

Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, 
a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, 

tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, 
a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, 

które wychodzi z moich ust. 
      Iz 55,10-11a
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Kazanie

Dobry jet Pan dla tego, 
kto mu ufa. . . 

Nie wyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. 
Każdego poranku objawia sie na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan 
jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry 
jest Pan dla tego kto, mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać 
w milczeniu na zbawienie Pana. . . Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy 
zasmuca, znowu sie lituje, według obÞ tości swojej łaski. 

      Tr. 3, 22�26,31,32

Wszyscy stawiamy ufnie na niezawodność: budzik musi rano zadzwo-
nić, kontakt musi włączyć światło. Polegamy na tym, że odkręcając kran 
poleci woda, że światła na skrzyżowaniach właściwie zafunkcjonują, że ha-
mulce zadziałają... 

Ujmując rzecz zwięźle: polegamy na niezawodności wielu sprzętów 
technicznych. 

A jak to wygląda z niezawodnością ludzi? To nie tak, jak z rzeczami czy 
maszynami, nie da się ich tak łatwo sprawdzić � tej naszej ludzkiej nieza-
wodności, jak i zawodności! A mimo to właśnie tutaj potrzebujemy pewno-
ści, a nawet absolutnej pewności. Ufając komuś czynię to nie tylko na te-
raz, dziś, ale i na jutro. Ludzka niezawodność jest konieczna do życia! Ale 
sami dobrze wiemy, że nie tylko inni w stosunku do nas nieraz potraÞ ą być 
zawodni, ale i my sami nie potraÞ my dotrzymać słowa, czy wywiązać się 
z danych obietnic. Słowem � nie zawieść. Jak trudno po takim zawodzie na 
nowo zaufać, wiemy. Jak ciężko znów odbudować to utracone zaufanie, nie 
trzeba wiele mówić. To są nasze ludzkie doświadczenia. Mają one miejsce 
w naszym życiu od samego początku, bo już małe dzieci wiedzą jak zra-
nić i też jak boli złamana obietnica. Rozczarowanie drugim człowiekiem to 
coś, co niemal na każdym kroku powoduje cierpienie i sprawia, że zamy-
kamy się na drugiego człowieka. Bo któż chce narażać się na odtrącenie? 



Parafi a Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

6                                                         Nasza Gazetka 

Ból ten jest tym większy im bardziej bliscy i drodzy nam ludzie to czynią. 
Ci, na których nam zależy i których kochamy. 

Zapytajmy jednak, co ten temat ma wspólnego z naszym dziesiejszym 
fragmentem Bożego Słowa? Otóż, autorstwo księgi, z której pochodzi ów 
fragment przypisuje się Jeremiaszowi. Prorokowi, który obok Izajasza jest 
nam najlepiej znany. Jego księga zawiera wiele wyznań o charakterze oso-
bistym i autobiograÞ cznym. Z niej dowiadujemy się, jak trudną do spełnie-
nie rolę Bóg powierzył Jeremiaszowi. Czasy trudne, niewola babilońska, 
Jerozolima zniszczona i splądrowana, świątynia w gruzach, ludność upro-
wadzona. Na zgliszczach, zarówno dosłownie i w przenośni prorok Jere-
miasz ma z całą siłą i mocą zwiastować Boga miłości. Zadanie nie do po-
zazdroszczenia. Zwłaszcza, że Jeremiasz uchodził za człowieka o wyjątko-
wej wrażliwości. On, w odróżnieniu od innych proroków, którzy swoje po-
wołanie przyjmowali z uległością, stale pytał Boga, miał wątpliwosi, czuł 
sie niegodnym, nieprzygotowanym. . . �Oto ja nie umiem mówić, bo jestem 
jeszcze młody�. Na to Bóg odpowiadał: �Nie bój sie, bo Ja jestem z tobą�. 
Na tę, Bożą deklarację Jeremiasz podjął się wyzwania i stał się zwiastunem 
Boga wśród pokonanego i zawiedzionego ludu. Z Bożą pomocą i w Bożym 
imieniu zaczął budzić nową nadzieję w sercach tych, którzy dawno ją utra-
cili, nawoływał do podniesienia się, do obrania na nowo Bożej drogi, bo 
choć nie jeden Izraelita pod wpływem trudnych doświadczeń porzucił swą 
ufność do Boga, to Bóg o nim nie zapomniał, bo �niewyczerpane są obja-
wy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranka objawia się 
na nowo. Wielka jest wierność Twoja�. To prawda. Choć słowa te zosta-
ły wypowiedziane setki lat temu, nie straciły na znaczeniu. To Bóg, wkła-
dając je w usta proroka Jeremiasza zapewniał swój lud o swej opiece i ła-
sce. Mimo, iż lud, łamiąc jego nakazy sam ściągnął na siebie to wielkie nie-
szczęście niewoli, Bóg nie pozostał bierny, gdzieś w ukryciu, nie gotowy, 
by pomóc. Dla tych, którzy Go szukali stał się ich działem i w nim odna-
leźli nadzieję. �Dobry jest Pan dla tego kto mu ufa, dla duszy, która go szu-
ka�. Czy i my Go szukamy? Bo nieraz pogubieni w życiu nie widzimy, że 
On jest obok i chce nam towarzyszyć? On jest i ma moc nad wszelkimi po-
tęgami. Choć nieraz dopuszcza smutek, łzy, to Jego ręka nigdy nie jest za 
krótka, aby pomóc. Rzeczy, przedmioty są zawodne. Z biegiem czasu, zu-
żyte wyrzucamy. Ludzie nie zawsze dotrzymują słowa, krzywdzimy i rani-
my się nawzajem, ale Bóg zawsze pozostaje ten sam. �Pan nie odrzuca na 
wieki, gdy zasmuca znowu sie lituje według obÞ tości swej łaski�. Nigdy 
nie złamał swojej obietnicy. Obiecał, że przyjdzie na świat jako Zbawiciel 



Nasza Gazetka                                                         7

i Pan, który wszystkich do siebie pociągnie. Dotrzymał słowa. Obiecany 
Mesjasz to Jezus, który wziął na siebie nasze winy i raz na zawsze, na Gol-
gocie nas usprawiedliwił. Bez naszych zasług i zabiegów, darmo, z łaski 
przez wiarę, nie z nas, ale Boży to dar. 

 Pewien duszpasterz powiedział kiedyś pięknie: 
 ...ludzie, którzy żyją nadzieją, widzą dalej, 
 ludzie, którzy żyją miłością (Bożą) widzą głębiej, 
 a ludzie, którzy żyją wiarą widzą wszystko w innym świetle. 

Czy do takich ludzi należymy? Izraelici uchwycili się tego Słowa, 
w którym ich wiara zyskała nową jakość. Mimo klęski zyskali coś, co 
zmieniło ich sytuację. Na nowo zaufali Bogu i z nim podjęli nowe wy-
zwania. On stał się początkiem ich nowej drogi, którą dotąd być może 
kroczyli samotnie, na własną rękę, ślepo akceptując poczynania ich przy-
wódców. Może nie jeden pytał o sens takiego postępowania? Ale dopie-
ro, kiedy uświadomili sobie znaczenie słów Jeremiasza, że... �Niewyczer-
pane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje�, zobaczyli swo-
je życie w innym świetle. 

Te słowa są ponadczasowe i w nasze życie mogą wnieść nowe światło, 
które będzie zdolne rozjaśnić nie jeden nasz mrok. 

Zdarz to, o Panie
        Amen

Diakon Karina Chwastek�Kamieniorz

Droga łaska to Ewangelia, to dar, o który trzeba zabiegać. 
Jest droga, bo wzywa do naśladowania Jezusa Chrystusa, 

ma swoją cenę, bo zapłacono za nią życiem Syna Człowieczego, 
jest łaską, bowiem w ten sposób dopiero stała się 

źródłem życia.
      ks. Dietrich Bonhoeffer
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Wyda r z en i a

Wieczór kolęd
Tradycja wspólnego kolędowania w naszym zborze sięga sześćdzie-

siątych lat ubiegłego stulecia. Jest ona okazją do zaprezentowania się 
wszystkich chórów działających w goleszowskiej paraÞ i w progra-
mach pieśni bożonarodzeniowych i kolęd. 

W dniu 7 stycznia br. późnym popołudniem odbył się w naszym ko-
ściele kolejny Wieczór Kolęd, który rozpoczął się wspólną pieśnią godową 
�Czas radości �. Po niej ks. Roman Dorda przywitał wszystkich słuchaczy 
i wykonawców i zapowiedział pierwszy z pięciu naszych chórów� dziecię-
ce �Promyki�, które pod dyrekcją diakon Kariny Chwastek i przy akom-
paniamencie zespołu instrumentalnego zaśpiewały trzy utwory: �Śpiewaj-
my Gloria�, �Dzisiaj w Betlejem� i �Przy żłobku Pana w Betlejem�. Jak 
zawsze wdzięczne dziecięce wykonania nagrodzone zostały długimi okla-
skami. Po �Promykach� również w trzech regulaminowych kolędach za-
brzmiał precyzyjnie przygotowany przez Joannę Lipowczan�Stawarz chór 
z Kozakowic, który rozpoczął swój występ ukraińską pieśnią �Radość dziś 
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nastała�, a po niej spokojniej zabrzmiały �Święta godowa noc� i �Cicho na 
ziemię pada śnieg�. Jako trzeci przedstawił swój program chór �Senior� pod 
dyrekcją Renaty Badury�Sikora. Ich pierwsza pastorałka �Grają w szopie� 
zabrzmiała bardzo radośnie. Kontrastowa do niej �Dziecina słodka� wpro-
wadziła natomiast słuchaczy w godowe reß eksje, a po niej nastąpiło moc-
ne zakończenie w pieśni �W dzwony dzwoń�. Po chórze �Senior� wspól-
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nie a`capella odśpiewano ze słuchaczami kolędę �Mędrcy świata�. Kolej-
nym wykonawcą był chór męski �Cantus� prowadzony przez Annę Stanie-
czek. Swój występ rozpoczął gruberowską kolędą �Cicha noc�, a po niej po 
raz pierwszy wykonał pastorałkę �Północ już była� i znaną niemiecką pieśń 
�Dzwony godowe� w tłumaczeniu Tadeusza Sikory. 
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Na każdy Wieczór Kolęd zapraszamy chór z innej paraÞ i. Tym ra-
zem gościnnym zespołem był Kameralny Chór Wyższobramski z Cieszy-
na, legitymujący się ponad pięcioletnim stażem, a prowadzony od zało-
zenia przez Piotra Sikorę, wnuka ks. Tadeusza Terlika. Bogaty repertu-
ar przedstawiony przez gości obejmował profesjonalne wykonania wielu 
nowych utworów takich jak �Bóg się rodzi w zgiełku świata� czy �Świa-
tłość przychodzi na świat�. Wysłuchaliśmy również znane kolędy �O bło-
gosławiony�, �Już noc okryła świat� w zupełnie nowych, ale bardzo cie-
kawych aranżacjach samego dyrygenta. Ten nieliczny, bo zaledwie dwu-
nastoosobowy chór zabrzmiał w naszym kościele donośnie przeplatany 
pięknymi partiami wysublimowanego pianissima. Po długich i zasłużo-
nych oklaskach wystąpiła orkiestra kościelna pod dyrekcją Jean Claude 
Hauptmanna z utworem Józefa Podoli �Pastorale�. Sola ß etowe pięknie 
i dojrzale wykonała Daria Branny. Ostatnim wykonawcą był chór miesza-
ny z orkiestrą pod dyrekcją Jean Claude Hauptmanna, który przedstawił 
w swoim programie hadynowskie �Święta to biele� oraz dwie pozycje: 
�Święta noc� i wiązankę �Siedem kolęd� w opracowaniu dyrygenta. Wie-
czór kolęd zakończono modlitwą oraz wspólną pieśnią chórzystów i słu-
chaczy �O błogosławiony�                                                   A. Stanieczek
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Ekumeniczna Modlitwa o Jedność
W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 19 

stycznia br o godz. 17.00 w goleszowskim kościele ewangelicko�augs-
burskim odbyło się Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa. Tematem dnia 
był tekst z Ew. Mateusza 3, 15 �Przemienienie przez cierpliwe oczeki-
wanie Pana�. 

Słowem Bożym usłużyli: goście z paraÞ  katolickiej ks. prałat Adam 
Drożdż, i ks. Mateusz Kierczak, honorowy przewodniczący Śląskiego Od-
działu Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Jan Gross, z paraÞ i ewangelickiej 
w Cisownicy ks. Marek Twardzik oraz miejscowi księża ks. radca Roman 
Dorda, ks. dr Piotr Sitek i diakon Karina Chwastek. Kazanie wygłosił ks. 
prałat Adam Drożdż. Nabożeństwo uświetniły swoim śpiewem chóry kato-
licki �Gloria� pod dyrekcją p. Ewy Wigezzi�Skałka i ewangelicki �Senior� 
pod dyrekcją p. Renaty Badura�Sikora. Wspólna modlitwa �Ojcze Nasz� 
oraz Apostolskie Wyznanie Wiary, a także przełamanie się opłatkiem na 
znak pokoju podniosły wymowę uroczystości. 
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Po zakończeniu nabożeństwa juz tradycyjnie odbyło się spotkanie w sali 
paraÞ alnej na kolacji. Przy wspólnym stole usiedli księża, władze Gminy oraz 
członkowie obu chórów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze � dyskusje 
na tematy nurtujące obie społeczności przeplatane były śpiewem. 

Uczestniczka
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Chór męski w Katowicach
W poniedziałek 13 lutego, podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskie-

go miała miejsce uroczystość uhonorowania specjalną uchwałą Józefa Kie-
dronia, zasłużonego działacza ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku 
Cieszyńskim w 80�tą rocznicę śmierci. Józef Kiedroń urodził się w 1879 
roku w Błędowicach Dolnych na Zaolziu. W wieku 14 lat został sierotą, ale 
dzięki wielkiej pracowitości i wytrwałości potraÞ ł pracując w kopalniach 
zdobyć środki na dalsze kształcenie. Po ukończeniu  Akademii Górniczej w 
Leoben  powrócił na Śląsk Cieszyński . Pracował jako inżynier w Zagłębiu 
Karwińsko�Ostrawskim angażując się jednocześnie w działalność narodo-
wą. W październiku 1918 roku był jednym z inicjatorów powstania Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego oraz autorem planu przyłączenia Księ-
stwa Cieszyńskiego do Polski. Od 1922 roku pracował w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu, gdzie w latach 1923 do 1925 pełnił obowiązki ministra 
tego resortu w rządzie Władysława Grabskiego. Od 1926 roku do śmierci 
25 stycznia 1932 roku był dyrektorem Górnośląskich Zjednoczonych Hut 
Królewska i Laura w Siemianowicach. Pochowany został na ewangelickim 
cmentarzu w Cieszynie. Inicjatorką uhonorowania Józefa Kiedronia przez 
Sejmik Województwa Śląskiego była pani Władysława Magiera z cieszyń-
skiego Klubu Kobiet Kreatywnych wspierana przez radnego wojewódzkie-
go z okręgu bielskiego, ale związanego z naszym regionem Janusza Buzka. 
W części sesji sejmiku poświęconej przyjęciu specjalnej uchwały oprócz 
przedstawicieli organizacji społecznych z Zaolzia, Cieszyna, Bielska�Bia-
łej, Jaworza i Wisły oraz młodzieży z Gimnazjum Polskiego w Czeskim 
Cieszynie i  ich rówieśników z Cieszyna wziął udział chór męski Cantus. 
Zdecydowana większość chórzystów pierwszy raz mogła podziwiać piękną 
salę posiedzeń sejmiku, pamiętającą jeszcze lata 30�te ubiegłego stulecia. 
Cantus zaśpiewał dwa razy. Pierwszą pieśnią był �Ojcowski dom�, w cza-
sie której wszyscy obecni na sali posiedzeń wstali,  drugą zaś była kantata 
�Za rękę weź mnie Panie�. Mimo, że chór zaśpiewał tylko 2 razy  dla chó-
rzystów było to nowe doświadczenie i przeżycie, dla radnych prawdopo-
dobnie również, gdyż muzyka i śpiew � łagodzi� obyczaje a raczej niezbyt 
często pieśni rozbrzmiewają w sali posiedzeń Sejmiku Województwa.

         J.Cz. 
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Potęga miłości   część �2 
/spotkanie dla małżeństw/

Miłość jest uczuciem, realizującym się w działaniu.
Kolejne spotkanie i kontynuacja cyklu pt. �Potęga miłości� oparta na 

podstawie 2 listu do Koryntian 13 rozdział. Poprowadzili nas w temacie 
Kornelia i Zbigniew Kłapa.

Zabieram z tych spotkań bardzo wiele, nie teoretycznej wiedzy i ale 
konkretnie nazwanych problemów i nie zawsze prostych ale skutecznych 
rozwiązań. No to do rzeczy o czym była mowa.

Osiem elementów czego miłość nie robi:
1. Nie zazdrości. Czego możemy zazdrościć swojemu partnerowi?
� lepszej pracy, zarobków.
� umiejętności porozumiewania się z dziećmi.
� pomysłowości,zaradności,itd
Biblijny przykład małżeństwa które cały czas zmaga się z zazdrością, to 

Jakub i jego dwie żony Lea i Rachela, cierpią wszyscy.
2. Nie jest chełpliwa � nie chwali się sobą, nie próbuje się sama dowar-

tościować kosztem drugiej osoby np:
� Gdyby nie ja to byłbyś biedny.
� Jak umrę to zobaczysz co straciłaś.
� Dzięki mnie dzieci wyszły na ludzi...itd.
3.Nie nadyma się. Partner widzi tylko siebie, wynosi się nad męża/żonę
� partner zostaje zepchnięty na margines
� nie dostrzegamy zalet partnera
� nie przyjmujemy uwag ( nie pouczaj mnie,ja wiem)
� nie liczy się zdanie drugiej osoby
� rola głowy zostaje całkowicie wypaczona
Nadymanie się jest skutecznym powolnym procesem niszczenia współ-

małżonka.
Filipian 2.3 
I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w 

pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
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4. Nie postępuje nieprzystojnie. Czyli niemoralnie,niekulturalnie, nie-
elegancko, niestosownie.

Powody:
� brak kultury osobistej
� brak opanowania,bezwstyd
� nie okazywanie szacunku wzg. partnera
� gorszące dowcipy pod adresem żony/męża
� niestosowny �lepki� stosunek do obcej płci przeciwnej
5. Nie szuka swego, czyli nakierowana na dobro drugiego.
Cytat Zbyszka � �Nie dość, że krótko widzym, to ino swój nos widzym�
Jak to się przejawia.
� daj mi,ja nie mam
� obsłuż mnie, ja jestem zmęczony.
� mi się należy itd..
Jeśli nauczymy się szukać dobra drugiej osoby,działamy w jej kierunku-

,wtedy jesteśmy spełnieni.
Filipian 2.4 
Niechaj każdy baczy nie tylko na to co jego,lecz i na to co  cudze.
6. Nie unosi się. Nie da się wyprowadzić z równowagi.
� podniesiony głos,krzyk, nie kontrolujemy słów.
� obrażamy się, milczymy (ciche unoszenie, nie rozmawiamy nawet 

wiele dni)
7. Nie myśli nic złego.
Pilnuj swoich myśli bo one stają się słowami,pilnuj swoich słów bo one 

stają się czynami.
Co to znaczy?
� budowanie obrazu niezgodnego z rzeczywistością, czyli moja inter-

pretacja słów, mimiki, spojrzenia.( Mąż mówi do żony ale pyszny obiad 
dziś ugotowałaś. W domyśle ,� to co wczorajszy ci nie smakował?)

� uparte szukanie drugiego dna
 Hodowanie złych myśli prowadzi do zgorzknienia,które w efekcie za-

bija nas i naszych bliskich.
Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.
2 Korynt 10.5
Musimy świadomie podjąć walkę ze złymi myślami, słowami działania-

mi. Myślmy o tym co prawdziwe, poczciwe i godne pochwały.
8. Nie raduje się z niesprawiedliwości. To znaczy nie cieszę się z po-

rażki mojego partnera.
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� masz za swoje,chciałeś przecież
� mówiłam ci ,że tak będzie!
� uparłaś się to teraz �wyliż� konsekwencje
Miłość szuka wyjścia i cierpi z powodu upadku,porażki kochanej osoby-

,szuka sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, bierze odpowiedzialność i pono-
si konsekwencje, nawet te które spowodował współmałżonek..

A po co się starać, uczyć, trudzić wystawiać jakieś tam notki, plusiki bądź 
minusiki. (Każdy oceniał siebie wystawiając sobie +lub�) Może po prostu 
wegetować, przecież to łatwiejsze, no i ponarzekać, to takie Polskie.

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

który jest w niebiesiech.

Jako małżeństwo możemy być zachętą dla innych, dobrym bądź złym 
przykładem. Przede wszystkim dla najbliższych, dzieci rodziny, ale i dalej. 
Zachętą do dobrych rozwiązań,albo złych.

Odpowiedz sobie sam. Jakim jest twój/wasz związek?
Wszystkie tematy są do odsłuchania na stronie internetowej naszej pa-

raÞ i. www.luteranie.pl/goleszow Ale zapewniam cię, odsłuchując nie do-
świadczysz ciepła i atmosfery naszych spotkań, nie poznasz nowych ludzi, 
a może spotkasz  starych znajomych z innych paraÞ i, i nie zjesz przez in-
ternet pysznej kanapki.

Byłeś już? Drogi mężu zaprosiłeś swoją żonę? żono zaprosiłaś swego 
męża? Zależy Ci, czy też straciłeś /łaś już wiarę,że pomimo upływu lat mał-
żeństwo może być, radosne, spełnione, czasem też troszkę szalone? Oczy-
wiście ,pewnie odpowiedz brzmi� nie mam czasu! Z pewnością wszyscy 
walczymy o czas. Zrób co tylko możesz, dla siebie i swego małżeństwa.

Dzieci? weź je ze sobą, �niańki� czekają.

Następne spotkanie 28 kwiecień. 
Zastanowimy się nad tym co czyni miłość?

 Alina Szklorz
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PODWIECZOREK DLA PAŃ 
We wtorek 28 lutego odbył się w naszej paraÞ i kolejny podwieczorek 

dla pań. Tym razem połączono 2 okazje � Dzień Babci oraz Dzień Kobiet. 
Jak zwykle przygotowano coś dla ciała i dla ducha. Dla ciała około 300 

kanapek, do tego przeróżne, pyszne ciasta, soczyste mandarynki, kawę 
i herbatę. Przysmaków dla ducha też było wiele. 

Spotkanie rozpoczęła i pro-
wadziła pani diakon Karina 
Chwastek�Kamieniorz, któ-
ra na wstępie przeczytała kil-
ka aforyzmów na temat kobiet, 
a potem poprosiła ks. probosz-
cza Romana Dordę (jednego 
z kilku obecnych męskich ro-
dzynków) o modlitwę. Niespodzianką był pokaz mody retro w wykonaniu 
nastolatek, które paradowały w wyciągniętych ze starych szaf strojach no-
szonych przed laty przez mamy i babcie. Nie zabrakło w nich sukienek �do 
kościoła�, �po domu�, a nawet sukni ślubnej z lat 80�tych. Pokaz prowadzi-
ły p. Lidia Pałac i diak. Karina Chwastek.

Jeśli chcesz być piękna 
spedzaj tylko minutę przed lustrem, 
pięć przed twoją duszą, a piętnaście 

przed Bogiem. 
                                            R. M. A. S. 
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Wszystkie punkty programu były przeplatane pieśniami zespołu. Dzięki 
wyświetlaniu słów pieśni na ekranie, mogłyśmy śpiewać razem z zespołem. 

Głównym mówcą wieczoru była 
Kornelia Kłapa z Chrześcijańskie-
go Stowarzyszenia Misja�Eduka-
cja�Dojrzałość, która przypomniała 
najważniejsze zadania mam i babć. 
Co możemy dać naszym dzieciom 
i wnukom? Nie chodzi o dobra materialne, ale o takie cenne wartości jak 
czas, modlitwę i dobry przykład. 

Sprawy, które poruszała wydawały się oczywiste, ale czy są dla każdej 
z nas takie oczywiste i realizowane na co dzień? 

Spotkanie zakończono modlitwą i wspólną pieśnią. 
Dziękujemy serdecznie panom zaangażowanym przy obsłudze tech-

nicznej podwieczorku i obiecujemy zrewanżować się �gastronomicznie�, 
gdy zdecydują się zorganizować podobne spotkanie dla mężczyzn. 

 Halina Sztwiertnia 

Lepiej mieszkać na pustyni, 
niż z żoną kłótliwą i mrukliwą.     

                Przyp. Sal. 

Dom bez kobiety jest jak lampa bez płomienia.    Przysłowie
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�Zimowe szaleństwo...�
Podczas zimowych 

ferii w Wiśle Czarnym 
odbył się paraÞ alny ku-
lig dla dzieci i młodzie-
ży. Pomimo wielkiego 
mrozu chętnych na zi-
mowe szaleństwo nie 
zabrakło.  Jazda duży-
mi saniami ciągniętymi 
przez konie, była wiel-
ka atrakcją i przeżyciem 
szczególnie dla tych naj-
młodszych uczestników. 

Na miejscu piekliśmy kiełbasę i oczywiście zjeżdżaliśmy na sankach. Wy-
jazd był bardzo udany, dlatego też mamy nadzieję, że nadarzy się okazja, 
aby powtórzyć  go za rok.

     
Ala Mazur
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Światowy Dzień Modlitwy 2012
Przełom lutego i marca był dla kobiet z naszej paraÞ i bardzo pra-

cowity. Kilka dni po podwieczorku dla pań odbyła się kolejna uroczy-
stość przygotowana przez kobiety � Światowy Dzień Modlitwy, który 
obchodzony jest każdego roku w ponad 170 krajach na całym świecie, 
zawsze w pierwszy piątek marca. 

W tym roku liturgię nabożeństwa pod hasłem �Niech zapanuje sprawie-
dliwość� przygotowały kobiety z Malezji, państwa położonego w Azji Po-
łudniowo � Wschodniej. 

Na początku nabożeństwa obejrzeliśmy przezrocza z tego dalekiego 
kraju. Malezja jest jednym z najbogatszych państw w tym rejonie, ale ko-
biety borykają się z wieloma trudnościami, dyskryminacją i przemocą, nie-
rzadko są oÞ arami handlu ludźmi. 

Kazanie na temat podobieństwa o wdowie i niesprawiedliwym sędzi 
(Ewang. Łukasza 18,1�8) wygłosiła diakon Karina Chwastek�Kamieniorz. 
W liturgii kobiety z Malezji zachęciły nas do wspólnej modlitwy za nasze 
narody i cały świat, abyśmy byli narzędziami Bożej sprawiedliwości. 

Nabożeństwo wzbogacił pieśniami chór mieszany, który dołączył do 
swojego repertuaru również pieśni z Malezji. 



Parafi a Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

22                                                         Nasza Gazetka 

DZIECI W PARAFIIDZIECI W PARAFII

Leszna � gwiazdka 2012 
Wspólnie z dziećmi z naszej szkółki przygotowaliśmy program �Pierw-

sze Boże Narodzenie�. Zaangażowaliśmy do niego wszystkie 16 naszych 
dzieci. Modliliśmy się z nimi o dobre przygotowanie oraz o dobre zdrowie, 
bo od tego zależało, czy przedstawienie w ogóle się odbędzie. Dzięki łasce 
Pana Boga 26 grudnia wszyscy w komplecie (!) mogli z radością wystąpić 
przed zborem w Lesznej. Każdy wczuł się w swoją rolę: Herod był oburzo-
ny na wieść o nowym królu, prorok poważny, Maria zadziwiona widokiem 
anioła i pokorna, gospodarz zajazdu bezradny, Józef zatroskany, ale pełen 
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ufności do Boga, paste-
rze przestraszeni, a Mędr-
cy uradowani. Występ na 
nowo uświadomił dzie-
ciom i nam dorosłym, 
w jak trudnych warun-
kach i okolicznościach 
przyszedł na świat Król 
królów i Pan panów. Je-
den z wierszy zawartych 
w programie mówił: 

On dla nas znosił 
chłód i poniżenie Dla nas 
krzyżowej śmierci poniósł 

ból Aby wierzący mieli w Nim zbawienie Gdy przyjdzie kiedyś jako Pan i Król. 
Mieliśmy również przywilej gościć na gwiazdce szkółki niedzielnej 

w Lesznej Dolnej, w Czechach. Zostaliśmy po raz kolejny zaproszeni i ser-
decznie przyjęci przez tamtejszą społeczność wraz z panią pastor Anną By-
strzycką. Dzieci mogły usłużyć wszystkim swoim przedstawieniem. To 
przywilej dzielić się Dobrą Nowiną z innymi! Myślę, że ta forma przekazu, 
jaką jest przedstawienie, mogła być błogosławieństwem nie tylko dla wi-
dzów, ale również dla małych aktorów. 

 Gdy pierwsza na niebie 
  zapali sie gwiazdka. . . 

W czwartkowy wieczór, 29 grudnia br dzieci z chórku �Promyki� wystą-
piły podczas koncertu �Dzieci śpiewają kolędy�, w teatrze w Cieszynie.

Tego dnia, licznie zgromadzona publiczność wysłuchała kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu najmłodszych, dla których ten koncert był wyjatkowym 
przeżyciem. Wystąpiło 9 chórków z 9 paraÞ i diecezji cieszyńskiej. Nasze 
�Promyki� zaśpiewały trzy kolędy: Dzisiaj w Betlejem, Przy żłobku Pana 
w Betlejemie, spiewajmy Gloria. Był to ich ósmy, wystep, ale pierwszy raz 
z towarzyszeniem zepołu młodzieżowego, który swoim akompaniamentem 
uświetnił to wspólne kolędowanie. 
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Bóg na pierwszym miejscu? 
W czasie ferii dzieci się nudzą. Ale w Lesznej nie musiały, bo mogły 

spędzić 3 dni z rówieśnikami na zorganizowanym dla nich zimowym 
klubie biblijnym. 

Głównym bohaterem spotkań był Dawid nastolatek, który miał odwagę 
przeciwstawić się złu. Nie zgadzał się z tym, by imię Pana Boga było lżone 
i, zawstydzając wojsko izraelskie na czele z królem Saulem, pokonał mie-
rzącego ok. 3 metry wroga nr 1 Goliata. 

Czy współczesne dzieci mogą być podobne do Dawida? Czy są w sta-
nie poradzić sobie z takimi olbrzymami jak: strach, śmierć w rodzinie, utra-
ta pracy przez rodziców albo jeszcze gorzej: rozwód rodziców? Tak, jeśli 
swoją ufność pokładać będą w Bogu, który jest wszechmocny, jeśli szcze-
rze będą trwać w Nim i nie będą się wstydzić tego, że Bóg jest dla nich naj-
ważniejszy. 

Nam, organizatorom podobnych spotkań, bardzo zależy na tym, aby to, 
czego uczy Biblia, mogło się zakorzenić w sercach tych, przed którymi jest 
całe życie, żeby mogli wydawać owoc we właściwym czasie, gdy trzeba 
będzie podejmować różne decyzje. Powierzajmy nasze dzieci opiece Pana 
Boga codziennie i módlmy się, aby wybrały to, co najcenniejsze i nigdy nie 
przeminie życie z Bogiem. 

Oprócz historii o Dawidzie, zabaw, konkursów i prac plastycznych, dzieci 
poznały też Jonathana Gofortha i Georga Muellera mężczyzn, którzy posta-
wili Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i mogli doświadczać Jego 
szczególnej opieki i wsparcia w codziennym życiu oraz w służbie dla Boga. 

Utrwaliliśmy wiele momentów tych spotkań w aparacie fotograÞ cz-
nym, ale cóż, zgubił się podczas saneczkowania i wszystko przepadło za 
wyjątkiem tego, co mam nadzieję, zostało w umysłach i sercach dzieci. 

D. P. 

Błogosławiony pokój czyniący, 
albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. 

      Mt 5,9
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Luteranie w kraju i na świecie

Duszpasterz z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, z rodzinnej paraÞ i Zmar-
łego, pożegnał go następującymi sło-
wami: 

Cytując religijnego klasyka po-
wiem: tutaj się wszystko zaczęło. 
Oczywiście nie tutaj w Łodzi, lecz 
w Tomaszowie i okolicy. A dokład-
niej w gajówce Brzustów i na toma-
szowskiej ewangelickiej plebanii.

Pożegnanie śp. Bogusława Meca
W piątek, 16 marca 2012 roku na cmentarzu komunalnym �Na Dołach�, 

w alei zasłużonych w Łodzi, odbył się pogrzeb śp. Bogusława Meca, pio-
senkarza, kompozytora, plastyka.   
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Na pasyjnej drodze . . . 
Pasja czyli historia męki, śmierci i zmartwychwstania 

Pana naszego Jezusa Chrystusa

Czas pasyjny to okres, w którym rozmyślamy nad męką Pańską. Przy-
gotowujemy się na przeżywanie, po raz kolejny, historii Bożego dzieła od-
kupienia człowieka na krzyżu Golgoty. Idąc do Jerozolimy, jak nas do tego 
zachęca Słowo Boże, chcemy towarzyszyć Jezusowi do samego krzyża. 

Historia męki Pańskiej jest dla wszystkich ludzi przykładem tego, iż 
cierpienie jest nierozłącznie związane z życiem. W czasie pasyjnym, pa-
trząc na cierpienia Syna Bożego, uświadamiamy sobie nasze grzechy, któ-
rymi zasmuciliśmy Boga i oddaliliśmy się od Niego. Poselstwo o krzyżu 
zostało postawione w centrum zwiastowania, nauczania, świadectwa i wy-
znania, ewangelizacji i duszpasterstwa. 

Zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa wyniósł ks. dr Marcin Luter na 
czoło wszelkiej nauki i wiary Kościoła. Kiedyś tak się wyraził: Chrześcija-
nin po różach kroczy, gdy stoi pod krzyżem i odeń nie zboczy. 

Chrystus daje nam przykład, jaką postawę wobec cierpienia powinni-
śmy przyjmować. Wszak trudno wyobrazić sobie większe cierpienie, niż to, 
które stało się udziałem Zbawiciela. Cierpienie będące wynikiem okrutne-
go przebiegu prowadzonego dochodzenia, okrutnego sposobu wykonywania 
kary śmierci przez przybicie do krzyża. Biczowanie, cierniowa korona, nie-
sienie krzyża, to sceny najbardziej wstrząsające w historii męki Pańskiej. Je-
zus Chrystus wziął na siebie grzechy całej ludzkości, cierpiał za wszystkich 
ludzi, niósł grzechy całego świata. Kościół przypomina nam słowa Jezusa, 
w których zapowiada On śmierć i zmartwychwstanie i wzywa do naśladowa-
nia, a jednocześnie wskazuje na najważniejsze wartości w naszym życiu. 

Naszym krzyżem jest przede wszystkim całe życie wraz z jego cierpie-
niem, chorobami, doświadczeniami, życie, które kończy śmierć. 

Uczniem Jezusa może być tylko ten, kto idzie Jego drogą, drogą krzy-
ża, drogą gotowości do poświęceń dla sprawy Ewangelii, cierpienia a na-
wet oddania życia. Dietrich Bonhoeffer napisał: Krzyż nie jest straszliwym 
kresem czyjegoś pobożnego, szczęśliwego życia, ale początkiem społecz-
ności z Jezusem Chrystusem. 
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Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, mowa o krzyżu jest mocą 
Bożą. Cóż bardziej może wstrząsnąć sumieniem zatwardziałego grzeszni-
ka i otworzyć jego oczy na okropność grzechu, jeśli nie krzyż Syna Boże-
go? Ukrzyżowany Chrystus jest mocą beznadziejnie cierpiącego człowie-
ka, jego ostoją i nadzieją w śmierci. 

Jak światło w nocy rozprasza wszelkie ciemności, tak samo działają 
cierpienia i śmierć Jezusa. Osłaniają ohydę i brzydotę grzechu, wyzwala-
ją z ciemności, doprowadzają do zrozumienia konieczności zdecydowa-
nej walki z grzechem. Jednak z pomocą mocy Bożej ku zbawieniu, mocy 
ukrytej w krzyżu. Człowiek musi się poddać wstrząsającej mocy cierpień 
i śmierci Syna Bożego. Byłby bez sumienia, bez serca i bardziej nieczu-
ły niż martwe żywioły, twardszy niż skały, które pękały, gdy Jezus umarł. 
Niech i nas zaboli ta wielka różnica, jaka istnieje między tym, co Jezus dla 
nas uczynił, a między tym, co my czynimy dla Niego. 

  
W jednej z pieśni ewangelickich czasu pasyjnego czytamy: 

Na krzyżum przelał krew, Skonałem pośród mąk, 
Byś wieczny żywot miał, Z przebitych moich rąk; 
Jam Swej nie szczędził krwi � A ty, co dałeś mi? 

 
Jezus umarł i zmartwychwstał po to, aby Bóg stał się ośrodkiem Twe-

go życia. 
   A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych 

żyli, lecz dla Tego, który dla nich umarł i został wzbudzony (2 Kor 5, 15). 

Ewangelia ukazuje nam Jezusa trwającego w modlitwie, w drodze 
w stronę krzyża. I poniósł krzyż, a z nim grzech całego świata, brzemię 
śmierci, jako zapłatę za grzech. Chrystusa odnajdujemy w Jego Świętym 
Słowie. On jest tak bliski u Stołu Pańskiego każdemu z nas, bez względu 
na to, czy nas te dary Komunii Świętej spotykają w kościele, czy przy łożu 
boleści. 

Źródła internetowe
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... moim zdaniem

Miłość to największy dar 
dany człowiekowi

Każdy  człowiek ma dwie podstawowe potrzeby � kochać i być kocha-
nym. Obdarowywanie się czułością i miłością jest ważne dla każdego z nas, i 
potrzebujemy miłości tak jak spragniony  wody, czy głodny pokarmu. Miłość 
to wprowadzanie w życie dobroci, wierności, przyjaźni� i opiera się na za-
sadzie dawania więcej aniżeli się posiada. Kochać to dawać siebie samego. 

Czy kiedykolwiek porównywaliśmy miłość do pięknego kwiatu? Kie-
dyś w przeszłości, ktoś powiedział, że miłość jest jak kwiat i wszystko za-
leży od tego, jak się o nią troszczysz, to taki będzie jej stan. Może rozkwitać 
i stawać się coraz piękniejsza, albo może marnieć i stawać się coraz słab-
sza. Zostało też powiedziane, że miłość może być zawsze świeża i nowa, 
jeśli będziemy dbać i troszczyć się o nią każdego dnia i traktować ją do-
brze. Miłość należy podlewać i zasilać regularnie jak roślinę, to będzie roz-
kwitać jak kwiat. Traktując ją gruboskórnie i niedelikatnie może łatwo ulec 
zranieniu, co spowoduje powstanie blizn, które szpecą ten piękny kwiat. 
Wzajemnie powinniśmy  się wspierać w dbaniu o ten najpiękniejszy dar w 
naszym życiu, o miłość. Nie jest to obowiązek tylko jednej strony, ale obo-
wiązek ten należy do obojga małżonków. Kiedy postrzegamy, że brak nam 
czegoś, relacje się zmieniają to nie czekamy aż będzie się palić ogień  na 
dachu, nasza miłość ostygnie, przywiędnie jak kwiat bez wody, ale szuka-
my porozumienia, rozmawiamy o wzajemnych potrzebach, co nas zrani-
ło, czego nam  zabrakło. Poszukamy wspólnie odpowiedzi jakiej �witami-
ny� zabrakło, żeby miłość dalej mogła się rozwijać i wzrastać. Nie pozo-
stawiamy niedomówień w naszych umysłach i sercach, które oplatają serce 
jak perz roślinę, dusząc ją, wysysając wodę i minerały, powodując powol-
ne usychanie. Mówimy sobie o tym, co czujemy, jakie mamy oczekiwania, 
pragnienia. Po prostu przekazujemy  sobie wzajemnie informacje o tym co 
przeżywamy, nie oczekując natychmiastowego, bądź zupełnego zrozumie-
nia. Dorzućmy do tego zwyczajną troskę, przyjaźń i szacunek oraz chęć ob-
darowywania dobrem drugą połowę. W zamian otrzymamy największy dar, 
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wzrastającą miłość, która będzie rosła w potęgę i będzie coraz wspanialsza 
i gorętsza. Taka miłość przetrwa największe wichry i burze. Warto dbać o 
nią, bo cóż piękniejszego jest poza miłością? Pragnieniem każdego czło-
wieka jest spełnienie przyrzeczenia miłości i wierności, zatem pielęgnujmy 
to uczucie aby przetrwało.

Chcę was przekonać o tym, że miłość pomiędzy dwojgiem ludzi, mał-
żonkami może być jak kwiat, i zawsze świeża i nowa, ale to w dużej mie-
rze zależy od nas samych. Dzisiaj wiem i potwierdzam, że to jest możliwe. 
Wymaga to wielkiego wysiłku i chęci, przełamania własnej dumy i uporu, 
wymaga wzajemnego wybaczania. Powiem jedno � warto wysilić się w ży-
ciu, bo to służy nie tylko dwojgu kochających się ludzi, ale także jest poży-
teczne dla ich dzieci. Dobry przykład jest wspaniałym elementem wycho-
wania młodego pokolenia, które się nam bardzo przygląda i zawsze bierze 
z nas przykład.
Życzę wszystkim, którzy pragną miłości aby ją znaleźli i umieli z nią 

dobrze postępować, i nie zgubili jej przez lekkomyślność i upartość, bądź 
dumę. Bądźcie mądrzy dla własnego życia i swoich uczuć. Nie traćcie cza-
su na gniewanie się, bo żadna chwila  już nigdy się nie wróci, utracone są 
na zawsze i bezpowrotnie. Patrzmy zatem na życie w taki sposób aby cie-
szyć się tym co wspólnie się posiada i aby wykorzystywać energię i siły na 
budowaniu pozytywnych relacji, szacunku, zrozumienia, a przede wszyst-
kim miłości bo Miłość to największy dar dany człowiekowi!

P.

Miłość jest  cierpliwa, miłość jest dobrotliwa,
Nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie  nadyma się.
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie 
myśli nic złego.
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
Wszystko zakrywa, wszystkiemu  wierzy, wszystkiego się spodzie-
wa, wszystko znosi.
Miłość nigdy nie ustaje; 
Bo jeśli są proroctwa, przeminą;
Jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
       I Kor.  13, 4�8
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Infoholizm 
�Każda forma uzależnienia jest szkodliwa � niezależnie od tego czy 

narkotykiem jest alkohol, morÞ na, czy idea�
      Carl Gustaw Jung

Komputer, internet to fantastyczne narzędzie stosowane do pracy, nauki 
czy rozrywki. I jakby na to nie spojrzeć jest to wielkie osiągniecie nauki 
i techniki, z którego warto, a nawet trzeba korzystać wykonując obowiąz-
ki w pracy, załatwiając codzienne sprawy, ucząc się lub poszukując wiedzy 
czy właściwie rozumianej rozrywki. 

Warto wiedzieć, że istnieje nowa generacja uzależnień, która wiąże 
się z niekontrolowanym korzystaniem z komputera i internetu obok ta-
kich uzależnień, które dobrze są nam znane jak narkotyki, alkohol, pra-
ca, słodycze �. 

Infoholizm, co to oznacza? Infoholizm to uzależnienie od kompu-
tera i internetu gdzie dochodzi do utraty kontroli nad swoim zachowa-
niem. Komputer, czy używanie internetu, gry komputerowe mogą uzależ-
nić podobnie jak alkohol, papierosy czy narkotyki. Grając, czy bywając 
na komunikatorach, szukając informacji w internecie wchodzimy w coraz 
większe potrzeby i potrzebujemy coraz więcej, i więcej�, tak jak to jest 
z alkoholikiem czy narkomanem � kolejny kieliszek, czy kolejna dawka. 
Uzależnienie jest o tyle niebezpieczne, bo bardzo trudno zauważa się, że 
jest się wplątanym w sieć i coraz trudniej się z niej wydostać. Problem 
ten staje się coraz poważniejszy i dotyka coraz większą grupę ludzi � do-
rośli, młodzież a nawet dzieci. Bądźmy jednak bardziej czujni i ostroż-
ni bo to uzależnienie niszczy człowieka, nasze rodziny oraz relacje w ro-
dzinach. Zastanawiam się czy świadomość istnienia takiego rodzaju uza-
leżnienia jest nam w czymś pomocna i może ustrzec od nieprzyjemnych, 
a nawet przykrych konsekwencji? Zawsze uważam, że warto wiedzieć 
niż żyć w nieświadomości. 

Czy kiedykolwiek natknęliście się na informacje mówiące o konse-
kwencjach? Zwykle wydaje się, że to nas nie dotyczy, bądź już wiemy i je-
steśmy świadomi zagrożeń, albo uważamy, że jesteśmy silni i nie potrzebu-
jemy tego wiedzieć. 
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Konsekwencje to trudności przy kontaktach osobistych, ale bez proble-
mu takie osoby potraÞ ą nawiązać nowe kontakty, ale niestety tylko przez 
sieć. Ludzie tacy potraÞ ą godzinami �rozmawiać� z innymi użytkownika-
mi Internetu. Następuje u takich osób zanik komunikacji niewerbalnej, nie 
potraÞ ą odczytywać informacji nadawanych w tej płaszczyźnie, lub odczy-
tują je błędnie. Uzależniony spędza ogromną ilość czasu przy komputerze 
bez uzasadnienia i nie jest to istotne czy to jest pisanie jakiejś ważnej pra-
cy, czy granie w gry komputerowe, albo obserwacje na bieżąco co się dzie-
je w sieci, uczestnictwo w aukcjach, czy ciągłe wydawanie pieniędzy. Uza-
leżnienie to doprowadza do ucieczki od innych zajęć dnia codziennego, do 
ucieczki od życia rzeczywistego. Człowiek uzależniony zaniedbuje naukę, 
pracę i nawet rezygnuje ze spotkań rówieśniczych, zwykle zaniedbuje obo-
wiązki rodzinne. 

Jak możemy przeciwdziałać uzależnieniu i czy znajdą się jakieś dobre 
rady? Można zacząć od ustalenia planu dnia i zrobienia tego co do nas na-
leży, a potem komputer. Dokładnie określamy czas korzystania z kompu-
tera i dokładnie trzymamy się ustalonych zasad. Spróbujmy zaintereso-
wać siebie i nasze bliskie otoczenie inną forma spędzania wolnego czasu. 
Szukamy rozmowy z naszymi rodzinami, dziećmi i spędzamy z nimi wol-
ne chwile. Starajmy się szukać kontaktów z innymi ludźmi raczej w sposób 
tradycyjny, poprzez osobiste rozmowy, wspólne spotkania, wycieczki czy 
odwiedziny. Ucieczka od rzeczywistości poprzez korzystanie z mass me-
diów może zaprowadzić nas w ciemny zaułek, i nawet się nie spostrzeże-
my, kiedy się to stanie.                               P. 

Jeśli jesteście zainteresowani dalszą wiedzą na temat �Zasad bezpiecz-
nego korzystania z internetu� to zaglądnijcie do kolejnego numeru naszego 
kwartalnika �Nasza Gazetka�. 

Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, 
który się zwracał przeciwko nam ze swoimi 

wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża.    
      Kol 2,14
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Sprawozdanie z życia religijno � kościelnego 
ParaÞ i Ewangelicko � Augsburskiej 

w Goleszowie za rok 2011
Hasło Roku Pańskiego 2011
�Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj� Rz. 12,21

Był to szczególny rok rozmaitych wyborów. W Państwie � Wybory Par-
lamentarne (9.10.2011) . W Kościele � 2 ostatnie Sesje bieżącej kadencji 
Synodu Kościoła w którym zasiadali z naszej paraÞ i p. Lidia Pałac, p. Je-
rzy Stanieczek i ks. Roman Dorda. Dokonano wyboru nowych 15 duchow-
nych (Ogólnop. Konf. Duch � Warszawa 5.11.2011) , delegaci świeccy 
będą wybierani za 2 tygodnie na Synodach Diecezji (u nas � Bielsko�Biała 
26.02.2012 r. ) . W Diecezji Cieszyńskiej dokonano na nowo wyboru Bpa 
P. Anweilera (BB. 19.11.2011) . 

W paraÞ i zaś przygotowywaliśmy 2 Zgromadzenia ParaÞ alne Wyborcze: 
1) 30.01.2011 w celu wyboru członków nowej Rady ParaÞ alnej, Komi-

tetu ParaÞ alnego i Komisji Rewizyjnej (prowadził je p. Adam Pastucha) 
. Wprowadzenie R. P. dokonał Biskup Diecezji 6.03.2011 r. a prezydium 
ukonstytuowało się16.03.2011. 

2) 20.11.2011 wybierając 5 delegatów z paraÞ i do Synodu Diecezji. 
Członkami S. D. zostali: p. Anna Czudek, p. Lidia Pałac, p. Jerzy Sikora, 
p. Jerzy Stanieczek i p. Zbigniew Wacławik. Ślubowanie złożą na najbliż-
szym Synodzie Diecezji w Bielsku�Białej 26.02.2012. 

Rada ParaÞ alna ostro zabrała się do pracy � o czym świadczy nie tyl-
ko ilość spotkań Prezydium, Rady i Komitetu, ale też bogactwo porusza-
nych tematów, podejmowanie niełatwych decyzji, rozwiązywanie proble-
mów, a przede wszystkim stawianie siebie do dyspozycji w służbie Kościo-
ła i ParaÞ i. 

Za te wspólne, w służbie Bożej, spędzone 11 miesięcy � wszystkim 
Wam serdeczne �Bóg zapłać�! Książeczka �Z Biblią na co dzień� w roku 
2011 proponowała lekturę Słowa Bożego, niosącego Dobro w czystej po-
staci. Przymierzając cały rok z Biblią, dzień po dniu czytając wybrane wer-
sety przekonywaliśmy się, że u Boga wszystko jest możliwe, nawet to, że 
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dobrem można zwyciężyć zło. Ile tego zwycięstwa jest w nas, we mnie, na 
to każdy musi sobie sam dać odpowiedź. 

Były i bardzo smutne chwile w R. P. Pożegnać nam trzeba było ś. p. Ka-
rola Plintę z Kisielowa (� 9.09.2011 w wieku 65 lat) i już w 2012 roku ś. p. 
Halinę Franek z Godziszowa (� 10.01. 2012 w wieku 64 lat) . Nie zapomni-
my ich służby, za którą dziękujemy Bogu. 

Co można odnotować z bogactwa wydarzeń w minionym roku? Przed-
stawię krótkie kalendarium w chronologicznej kolejności. Zacznę jednak 
od omówienia �Danych Statystycznych� za rok 2011, przygotowanych dla 
Diecezji i Konstystorza.  

I Dane Statystyczne: 
II Kalendarium ważniejszych wydarzeń w ParaÞ i w 2011 roku: 
Styczeń 2011
6.01 � Święto Epifanii � po raz pierwszy dzień wolny od pracy � nabo-

żeństwo w Kościele o godzinie 10�tej
8.01 � Wieczór Kolęd w Goleszowie (gościnnie � chór żeński Vocalis 

ze Skoczowa) 
13.01 � Noworoczne, ogólnoparaÞ alne spotkanie pań w Goleszowie
14.01 � Noworoczne spotkanie Rady ParaÞ alnej i współpracowników 

paraÞ i ze współmałżonkami. 
20.01 � Nabożeństwo w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 

w Kościele rzymsko�katolickim w Goleszowie. 
30.01 � Zgromadzenie ParaÞ alne � wybory R. P, Kom. P. i Kom. Rew 

(p. Adam Pastucha) ale też początek cyklu spotkań nad Biblią � �Odkrywa-
nie Słowa�, gwiazdki chórowe i bal chórowy. 

Luty 2011
6.02 � Pierwszy Wieczór Pieśni �Chwalmy Pana�
13.02 � Zgromadzenie ParaÞ alne�sprawozdawcze. 
Marzec 2011
4.03 � szczególne nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitw (in-

spirowane przez Kobiety) 
4�5.03 � Forum Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie (delegaci: 

p. Edward Cieślar, Alina Mazur i Karolina Nieboras) 
6.03 � Wprowadzenie w Urząd nowej Rady ParaÞ alnej. 
8.03 � Podwieczorek dla Pań � (ciekawy program, wypełniona sala) . 
12.03 � Pierwsze spotkanie małżeńskie (p. Marek Cieślar) . 
12.03 � Rekolekcje dla Rady ParaÞ alnej � Wisła Jawornik (małe zaintere-

sowanie i udział Goleszowian) / kolejna możliwość 2.04. Bielsko�Biała / 
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Kwiecień 2011
4�6.04 � Rekolekcje Gimnazjalne (po raz pierwszy z lekcjami począt-

kowymi w Szkole) , rekolekcje dla szkół średnich / Komunia Święta. 
5.04 � wizytacja Rady Diecezji, badająca kompetencje proboszcza po-

mocniczego ks. Piotra Sitka, w związku z jego kandydowaniem do wybo-
rów na proboszcza ParaÞ i E�A w Cisownicy. 

11�13.04 � Rekolekcje dla dzieci ze szkoły w Kisielowie. 
15�17.04 � Ewangelizacja Pasyjna � ks. Andrzej Wójcik z Gliwic. 

(Wielkie wydarzenie � spokojna, treściwa i pobudzająca ewangelizacja) . 
18�20.04 � Rekolekcje Pasyjne dla Szkoły Podstawowej (rozp. w Szkole) . 

po Wielkanocy
27.04 � Specjalne Spotkanie R. P. Kom. Paraf. i Kom. Rew. w sprawach 

bieżących, a zwłaszcza w sprawie listów poparcia dla ks. Piotra Sitka kie-
rowanych do R. P. Wywołały nieco zamieszania w paraÞ i i nie odniosły za-
mierzonego skutku � ks. P. Sitek nie wycofał się z wyborów do Cisownicy. 
Wydaliśmy wtedy razem �Oświadczenie� wyjaśniające sprawę i ucinające 
wszelkie domysły i pomówienia. 

Maj 2011
3.05 � wieczorne spotkanie modlitewne dla młodzieży rozpoczynające 

maturę (mała garstka ale potrzebujących podpory duchowej � i to cieszy) . 
7.05 � Diecezjalne spotkanie Pań z terenu całej diecezji w Goleszowie. 

Spotkanie małżeńskie � �Ubezpieczeni na kryzysy w małżeństwie�. (Nela 
i Zbyszek Kłapa) . 

8.05 � 50�lecie KonÞ rmacji � uroczyste nabożeństwo ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą. 

21.05 � Strażackie nabożeństwo ekumeniczne w Kisielowie (w naszym 
kościele) � koncert Chóru Amerykańskiego z �

22.05 � Pamiątka Założenia Kościoła w Lesznej Górnej (11 lat) � ks. 
Jan Gross, chór �Senior�, orkiestra diecezji. 

24.05 � Kolejny Podwieczorek dla Pań. 
29.05 � 60�lecie KonÞ rmacji. 
Czerwiec 2011 
2.06 � Święto Wniebowstąpienia � Egzamin konÞ rmantów
5.06 � KonÞ rmacja Goleszów � 35 konÞ rmantów (20 dziewczyn + 15 

chłopców) /udział grupy holenderskiej. /
10.06 � W ramach przeglądu kulturalnego TON Goleszów � Koncert 

chórów kościelnych. 
19.06 � Piknik ParaÞ alny (wspaniała impreza dla całych rodzin � przy paraÞ i) 
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21.06 � Nabożeństwo szkolne na zakończenie roku szkolnego (mała fre-
kwencja � chórek �Promyki�) . 

23.06 � Zjazd Br. P. im G. A � Międzyrzecze � delegaci: Otton Niedoba, 
Janusz Pustówka, Władysław Pasterny i Jerzy Sikora (zbiórka 9.200, �zł. 
konf. 970, �zł. 

26.06 � Nabożeństwo na �Spowiedzisku� w Lesznej Górnej (ks. Grze-
gorz Giemza i chór ze Słowacji) . 

Lipiec 2011
2�10.07 � Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. 
11�15.07 � Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Goleszowie. 
17.07. � Pamiątka Założenia Kościoła w Kisielowie (ks. Władysław 

Wantulok i chór �Senior�) . 
31. 07 � 45�lecie KonÞ rmacji. 
Sierpień 2011
15.08 � Pamiątka Założenia Kościoła w Goleszowie � poranek muzycz-

ny, gościnnie chór Hażlach�Zamarski. Nabożeństwa � ks. Adam Malina, 
plac � ks. Bogusław Juroszek. 

16�20.08 � Tydzień Dobrej Nowej dla dzieci w Kozakowicach i Lesz-
nej Górnej. 

21.08 � Pamiątka Założenia � Godziszów � ks. Piotr Wowry i chór 
Dzięgielów. 

27�28.08 � Dni Goleszowa � Dożynki � udział w błogosławieństwie 
chleba i w programie (Panie) . 

28.08 � Kozakowice, nabożeństwo z udziałem starszych i chorych. 
31.08 � Goleszów, Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego (mała 

frekwencja) . 
Wrzesień 2011
18.09 � Godziszów � nabożeństwo z zapr. starszych i chorych. 
23�25.09 � Forum Kobiet w Warszawie � delegacja z Goleszowa: p. Ilo-

na Niedoba, p. Anna Czudek, p. ZoÞ a Bury i p. Ewa Procner z programem. 
25.09 � Pamiątka Założenia Kościoła w Kozakowicach � ks. Zbigniew 

Kowalczyk, chór Dębowiec i chór Kozakowice. 
30.09 � 2.10. � Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej � Wisła 

Uzdrowisko (udział młodzieży dojeżdżającej i stacjonarnej) . 
Październik 2011
2.10 � Święto Żniw
5.10 � Konferencja Diecezjalna Duchownych w Goleszowie. 
9.10 � Wybory Parlamentarne w R. P. 
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15.10 � Kolejne Spotkanie dla małżeństw � �Którędy do celu? �. 
30.10 � Cieszyn � Kościół Jezusowy � nabożeństwo z okazji 130�lecia 

Towarzystwa Ewangelickiego i nadanie imienia ks. Franciszka Michejdy 
Tow. Ew. , przedtem 29.10 Sesja Naukowa ku czci ks. Franciszka Michej-
dy i ks. Eryka Cimały. 

31.10 � Święto Reformacji � wprowadzenie nowych konÞ rmantów do 
Kościoła. 

Listopad 2011
18.11 � w Urzędzie Gminy � 20�lecie Panoramy Goleszowskiej (udział 

księży, członków Rady ParaÞ alnej i Kom. P. ) . 
19.11 � Synod Diecezji B�B � Wybór ks. bpa Pawła Anweilera na 4 lata. 
20.11 � Zgromadzenie ParaÞ alne � wybory delegatów świeckich do Sy-

nodu Diecezji (Anna Czudek, Lidia Pałac, Jerzy Sikora, Jerzy Stanieczek, 
Zbigniew Wacławik) . 

26.11 � Spotkanie małżeńskie (pp Nela i Zbigniew Kłapa) . 
Grudzień 2011
4.12 � Spotkanie adwentowe dla dzieci w czasie nabożeństwa (ze szkół-

ką niedzielną i spoza) , z ciekawym programem i niespodzianką. 
8.12 � Dzień Pokuty i Modlitwy. 
11.12 � Wieczór �Chwalmy Pana�. 
13.12 � Trzeci Podwieczorek dla Pań (adwentowy) . 
29.12 � �Dzieci śpiewają kolędy� � organizator T. E�Cieszyn � Te-

atr Cieszyn, wśród wielu chórków dziecięco � młodzieżowych z diecezji 
� chór �Promyki� z Goleszowa. 

Nie ująłem tylko wycieczki paraÞ alnej (aktywistów paraÞ alnych) do Buda-
pesztu 22�23.10, większej ilości wieczorów �Chwalmy Pana�, �czynów� para-
Þ alnych. Nie ująłem też smutnych wydarzeń w Godziszowie na przełomie VI 
i VII. 2011 � trzykrotnej kradzieży elementów miedzianych z kościoła w Go-
dziszowie (sprawa po długim czasie rozpoznania została niestety umorzona) . 

III Nauczanie katechetyczne (coraz cięższy trud) 
Prowadzący: 
Diakon Karina Chwastek�Kamieniorz � SP Goleszów, Goleszów�Rów-

nia, przedszkole Goleszów. 
Ks. dr Piotr Sitek � Gimnazjum Goleszów, 
Ks. Roman Dorda � Gimnazjum Goleszów i Þ liał SP � Kisielów, 
P. Anna Fiedor � Gimnazjum Goleszów. 
Lekcje konÞ rmacyjne � ks. dr Piotr Sitek, ks. Roman Dorda. 
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IV Obszary Wielkiej aktywności i służby w ParaÞ i: 
1. Chóry kościelne
uregulowana praca � poświęcenie chórzystów a zwłaszcza naszych dy-

rygentów: 
� p. Anna Stanieczek � chór mieszany i chór męski �Cantus�, 
� p. Renata Badura�Sikora � chór �Senior�, 
� p. Joanna Lipowczan�Stawarz � chór Kozakowice, 
� p. diakon Karina Chwastek�Kamieniorz � chór �Promyki�, z pomocą 

p. J. Lipowczan�Stawarz, akompaniament + ß ety, i ostatnio z grupą instru-
mentalną (młodzieżową) , 

� p. Janusz Fober � zespół na spotkaniach małżeńskich i wieczorach 
�Chwalmy Pana�. 

Nie mam dziś całego zestawienia wyjazdów, imprez chórowych, służby 
w ParaÞ i i poza. Prym wiedzie tu chór �Cantus� i chór mieszany. Różno-
rodność imprez � gwiazdki, spotkania urodzinowe i jubileusze, wycieczki, 
bal chórowy, jajecznica w ok. Zielonych Świąt itp. 

2. Szkółki Niedzielne w 5 punktach (nie wymienię wszystkich współ-
pracowników) 

� Goleszów � odpowiedzialna p. Anna Cieślar i p. Aleksandra Bury
� Goleszów�Równia � odpowiedzialna p. Maryla Szklorz, 
� Kozakowice � odpowiedzialni p. Tadeusz Roik i p. Aneta Haduch, 
� Godziszów � odpowiedzialna p. Katarzyna Plinta, 
� Kisielów � odpowiedzialna p. Lidia Podżorska, 
� Leszna Górna � odpowiedzialna p. Danuta Plinta, p. Danuta Pustów-

ka, p. Grażyna Raszka, 
Nieco spadła ilość dzieci � ok. 111. 
Wiele godzin trudnego wysiłku prowadzących, aby zaintereso-

wać dzieci i przekazać im właściwe treści. Dziękujemy również za pro-
gramy z okazji Świąt, Dnia Matki i inne. Wspaniałą sprawą są Tygo-
dnie Dobrej Nowiny dla wszystkich dzieci (bez względu na wyznanie) 
/* przedstawiła p. Anna Cieślar. 

3. Spotkania młodzieżowe
� diakon Karina Chwastek�Kamieniorz, 
� p. Edward Cieślar
 (opr. i przedst. diakon Karina Chwastek�Kamieniorz) . 
4. Spotkania Pań
● regularne spotkania 
� w Goleszowie, 2�gi i czwartek miesiąca, p. Halina Sztwiertnia, 
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� w Godziszowie, 1x w miesiącu, p. Halina Sztwiertnia, 
� w Lesznej Górnej, nowe spotkania od kilku miesięcy, p. diakon Kari-

na Chwastek�Kamieniorz. to studium Słowa Bożego i porady praktyczne-
go zaangażowania w służbie w paraÞ i i w domu. 
● wtorkowe spotkania robótek ręcznych z krótkim Słowem i pieśnią
� udział w wystawach, sprzedaż prac, np. Dni Goleszowa, Bzik� wysta-

wa talentów, świąteczne wystroje, 
● wspólne wycieczki, imprezy � możliwość aktywnego spędzenia cza-

su w chrześcijańskim gronie. 
5. Spotkania Biblijno � Modlitwne
● Cykl Biblijny �Odkrywanie Słowa�, 
� odpowiedzialni � Krzysztof Szklorz, Edward Cieślar, Zbigniew 

Szklorz (*przyg. p. Edward Cieślar) . 
● Studium Biblijne u pp. Waniów � 2x w miesiącu służba duchownych. 
● Nabożeństwa u pp. Jurkantowicz� Cieślar. 
● Spotkania modlitewne 
� poniedziałkowe 8.30 � ok. 12 kobiet + 1 mężczyzna
� poniedziałkowe 20.30 � ok. 10 mężczyzn (sprawy bieżące w paraÞ i, w ro-

dzinach, śpiew, modlitwa, rozważanie słowa) , ale też z grupą Poniedziałkową 
� poranną wycieczki: Drogomyśl � Bąków, Czeski Cieszyn � kościoły i cmen-
tarz, Rudzica, Górki, Brenna, Cieszyn � K. , cmentarz Żydowski, itp. 

6. Spotkania Małżeńskie
� odpowiedzialny p. Krzysztof Szklorz, cykliczne wykłady z prezenta-

cją multimedialną, ciekawe tematy, wspaniała atmosfera na sali wykłado-
wej i przy stołach. (przygotował i przedstawił � p. Krzysztof Szklorz) . 

7. Strona internetowa ParaÞ i
Stała się już wizytówką naszej ParaÞ i z aktualnym życiem świadczą-

cym o różnorodności form. Wgrywane nabożeństwa, spotkania małżeń-
skie, ewangelizacje � to wszytsko jest wielkim błogosławieństwem i po-
tężną strawą duchową dla nas i dla naszych paraÞ an daleko poza jej grani-
cami. Właściwie nie ma wymówki niemożliwości przeżywania Słowa Bo-
żego w każdym czasie i w każdym miejscu. Jest też i historia ParaÞ i oraz 
aktualności i zaproszenia. podziękowania � Tadeusz Pasterny, Andrzej 
Chmiel, Zbigniew i Krzysztof Szklorz, Tadeusz Gajdzica. 

8. Gazetka ParaÞ alna
Nasz periodyk (kwartalnik) rozchodzący się w 500�600 egzemplarzach. 

Relacje z bieżącego życia, fotoreportaże, artykuły do dyskusji, kącik dzie-
cięcy, dział � �Dzielimy się radością�, i plany nabożeństw i uroczystości. 
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Wąskie grono współpracowników (można je poszerzyć! ) i wielkie oddanie 
redaktorów � wolontariuszy, pp. Katarzyna i Roman Plintowie z Godziszo-
wa. Oni też co roku tworzą Kalendarz ParaÞ alny z naniesionymi uroczy-
stościami. 

9. Kontakty Zagraniczne
●● Świat niemieckojęzyczny � to kontynuowana współpraca z p. Anną 

Rüster w Niemczech poprzez p. Güntera Kirschbauma � pomoc dla po-
szczególnych rodzin, stacji socjalnej w Goleszowie, Domu Opieki w Dzię-
gielowie, Domu Dziecka w Zebrzydowicach i Międzyświeciu. Stąd rów-
nież utrzymywana ciągle Apteka leków z darów. 
●● Świat anglojęzyczny � to starania p. Lidii Pałac � kontakty sta-

łe z przyjaciółmi w Holandii, sporadycznie z gośćmi z USA, korzystanie 
z wolontariuszy amerykańskich z LOTE. 

10. Życie społeczne poza ParaÞ ą
� współpraca ParaÞ i i samorządów terytorialnych. 
●● Wigilijki w Szkołach i Przedszkolach, 
●● Spotkania sołeckie dla Seniorów, 
●● Ekumeniczne uroczystości strażackie i KGW, 
●● Współpraca z Panoramą Goleszowską (pozdrowienia świąteczne) , 
●● Ostatnio (od IX/2011) udział w Komitecie Obchodów 100�lecia SP 

Goleszów VI/2012, 
ParaÞ a stwarza bogatą ofertę � dostosowaną do potrzeb dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. Jest to duchowa strawa i urozmaicenie chrześcijańskie-
go życia. 

� Czy zawsze umiemy to docenić, wykorzystać i polecić innym? 
� Czy jesteśmy gotowi być misjonarzami we własnym gronie? 
� Czy dziękujemy Bogu za tyle cudownych możliwości i sami przyczy-

niamy się do tego, by je poszerzać? 
� Czy kierujemy nasze myśli i myśli drugich nie na siebie, ale na Boga 

i Jego sprawy i czy zwracamy wszystko ku dobremu? 
To pytania na które zechciejmy sami odpowiedzieć. 

V Sprawy gospodarcze
●● Bieżące naprawy i remonty � serdecznie podziękowania opiekunom 

i kościelnym: Goleszów � pp. Urszula i Jerzy Sztwiertnia, Kozakowice 
� pp. Helena i Bronisława Burawa, Godziszów � śp. p. Helena Franek i p. 
Krystyna Bujok, Kisielów � śp. p. Karol Plinta, i p. Jan Hławiczka, Leszna 
G. � p. Paweł Cieślar, 
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●● Opieka nad cmentarzami: Goleszów � p. Rudolf Bujok, p. Jan No-
wak, Kozakowice G. i D. � p. Mirosław Broda, Godziszów � p. Józef Bo-
lek, Kisielów � rada Þ liału. 

oprócz tego: 
●● W Lesznej Górnej 
� malowanie absydy ołtarzowej V/2011, 
� zakup organ XII/2011, 
� montaż elektrycznego napędu dzwonu XII/2011
●● Kozakowice
� malowanie płotu, remont pompy w K. G. 
� naprawa mechanizmu dzwonu, naprawa halogenów nad ołtarzem
●● Godziszów
� zabezpieczenie Kościoła przed złodziejami, 
� naprawa zniszczonej fasady kościoła. 
●● Kisielów 
� bieżące sprawy. 
●● Goleszów
� bieżące prace: 
Zmiana pokrycia dachowego na �Brodówce�, w ramach projektu LDG 

� �Cieszyńska Kraina�, z doÞ nansowaniem z pieniędzy Unijnych przez 
Urząd Marszałkowski. 

VI Zakończenie
Podziękowania. 
Prośba o wzmożoną służbę. 
Prośba o wsparcie duchowe i Þ zyczne. 
Serdeczna prośba o nie pozostawianie duchownych samych, w ich sła-

bościach, w ich trudzie, w ich zmaganiach i rozterkach � o wsparcie, bli-
skość i życzliwość. Jesteśmy (jestem! ) tak bardzo słaby � ale Pan daje nam 
cudowną obietnicę: Hasło Roku 2012 � Jezus rzekł: �Pełnia mej mocy 
okazuje się w słabości�. 2 Kor. 12, 9

Ks. Roman Dorda
Goleszów, 12.02.2012

P.S. Na Synodzie Diecezji Cieszyńskiej � 26.02.2012 r. w Bielsku-Bia-
łej wybrano 15 delegatów świeckich i 15 zastępców do Synodu Kościo-
ła. Wśród nich jest 2 przedstawicieli z naszej paraÞ i � p. Jerzy Stanieczek 
i p. Jerzy Sikora. Życzymy błogosławieństwa Bożego w niełatwej służbie.
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Nasz Goleszowski kościół
Nasza świątynia � nasz kościół w Gole-

szowie ma już ponad 200 lat. Jeśli przyjmie-
my rok 1785 za datę założenia kościoła, czy-
li czas, kiedy w Goleszowie wzniesiono drew-
niany dom modlitwy, to znaczy, że w sierpniu 
obchodzić będziemy 227 rocznicę jego zało-
żenia. Jeśli zaś uznamy, że wiek naszego ko-
ścioła liczymy od chwili rozpoczęcia budowy 
kościoła murowanego w dzisiejszym kształcie, czyli rok 1793, to świątynia 
nasza ma 219 lat. Prawie dziesięć pokoleń wiernych krzepiło tutaj swą wia-
rę, wielbili Boga, wzywali Jego Imię, przynosili nowonarodzone i żegnali 
odchodzących do wieczności. Uświęcone miejsce, dom Boży. 

 Kiedy król Salomon wybudował Świątynię Pana ok. 3 tys. lat temu wo-
łał do Boga �Czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto nie-
biosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, któ-
ry zbudowałem? ! (�) Niechaj oczy twoje otwarte będą nad tym przybytkiem 
dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, 
abyś wysłuchiwał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosił w tym miejscu.� 2 
Kronik 6,18�20. Pan Jezus także wykazywał ogromną troskę o świątynię, obu-
rzał się kiedy kupcy uczynili z niej miejsce do prowadzenia swoich interesów. 
Przekupniów wypędził, a sam przychodził aby w niej nauczać. Świątynia, przy-
bytek dla imienia Bożego, dla zanoszenia modlitw, nauczania Jego Słowa. 

Zamysł zbudowania świątyni powziął już król Dawid, jednak Bóg rzekł 
do niego �. . nie ty będziesz budował ten przybytek, ale twój syn, prawowi-
ty twój potomek, ten zbuduje przybytek imieniowi mojemu�. Król Dawid 
wiedząc, że dzieło jest duże, zgromadził ogromną ilość kosztowności. Do 
swoich dostojników również zwrócił się mówiąc: �A kto gotów dzisiaj oka-
zać szczodrą dłoń dla Pana? � 1 Kronik 29,5. I oni składali swoje dary. 

Nasi przodkowie ponad dwieście lat temu także znosili swoje dary aby 
wznieść przybytek dla Pana. Gospodarze podarowali pole na plac kościel-
ny, pod budowę plebanii i ogród. Drewno podarowali książęta cieszyńscy, 
datki przynosili paraÞ anie, a zbiórkę prowadzono nawet wśród ewangeli-
ków całego Śląska. Po długich latach budowy powstał nasz kościół. Aby 
dom ten mógł nam i naszym następcom służyć trzeba otaczać go troską. 
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Aktualnie pilnie trzeba przeprowadzić remont wieży kościelnej i frontu kościo-
ła � dzieło duże, więc i środków do jego przeprowadzenia potrzeba wiele. Sta-
raniem ks. proboszcza R. Dordy i kuratora p. Jerzego Sikory w ubiegłym roku 
napisany został wniosek i złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-
cach, pt. �Wymiana pokrycia dachowego i remont elementów konstrukcyjnych 
wieży kościelnej wraz z wymianą stolarki okiennej i odnową elewacji zachod-
niej Kościoła Ewngelicko�Augsburskiego w Goleszowie�. Projekt wpisuje się 
w unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007�2013. 

 Przewidziany w projekcie zakres robót jest ogromny: 
� rozbiórka istniejącego zardzewiałego pokrycia wieży, 
� położenie nowego pokrycia wieży z blachy miedzianej o pow. 140m2
� remont konstrukcji więźby dachu wieży, 
� wymiana obróbek blacharskich na elewacji, 
� renowacja 3 okien żaluzjowych w wieży przy dzwonach
� wymiana 4 sztuk dużych okien metalowych na schodach kościelnych, 

4 okien na parterze, 1 na piętrze i 1 okrągłego w wieży, 
� odnowienie drzwi bocznych tylnych, 
� odmalowanie elewacji przedniej kościoła łącznie z wieżą. 
Wartość kosztorysowa projektowanych prac wynosi 247 185,72 zł. Pod-

pisana z Urzędem Marszałkowskim umowa gwarantuje zwrot 50% poniesio-
nych kosztów, oczywiście pod warunkiem zachowania wszelkich wymogów 
unijnych. Inwestycję należy zrealizować i rozliczyć do listopada 2012 roku. 
Czasu więc zostało niewiele. Proboszcz paraÞ i ks. R. Dorda wraz z kurato-
rem Jerzym Sikorą oraz przedstawicielami Rady ParaÞ alnej kończą negocja-
cje z wykonawcami i od czerwca prace remontowe winny ruszyć. Potrzeba 
jednak ogromnych środków, które najpierw trzeba wydać, aby potem część 
odzyskać z unijnych dotacji. Za zgodą Zgromadzenia ParaÞ alnego zwróci-
liśmy się do Konsystorza Kościoła o udzielenie pożyczki (nieoprocentowa-
nej), jednak potrzebna będzie ogromna mobilizacja całego zboru. 

 Czy Dawidowe zawołanie �Kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla 
Pana� działa w naszych czasach? Czy gorliwość o świątynię pańską będzie 
wystarczająco duża wśród nas, aby udźwignąć ciężar remontu? Panie, Boże 
nasz, daj nam wrażliwość na sprawy domu Twego i błogosław dziełu, które 
przed nami. Amen.         Rada ParaÞ alna ParaÞ i Ew�Augsb. w Goleszowie

Lista wpłat na „Remont wieży” wyłożona jest w Kancelarii. Wpłaty moż-
na dokonywać także na konto bankowe Parafi i z dopiskiem „Remont wieży”. 
Nr. konta:  BS Cieszyn o/Goleszów 08 8113 1020 2002 0066 2237 0001
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Wspomnienie
W dniu 10 stycznia 2012 r. w swoim 

domu w Godziszowie zmarła w wieku 64 lat 
śp. Halina Franek. 

Członek Rady ParaÞ alnej w Goleszowie 
wybrana w Þ aliale Godziszów. Była również 
długoletnią członkinią Koła Gospodyń Wiej-
skich, w Zarządzie koła pełniła funkcję sekre-
tarza. Zawsze chętna do pracy, zaangażowa-
na w życie naszego kościoła. Była współo-
piekunką kościoła Þ lialnego w Godziszowie. 
Jej pragnieniem było, aby na naszym cmen-
tarzu stanął murowany budynek gospodarczy 

w miejsce istniejącego drewnianego. Podjęte zostały z jej udziałem kroki 
w tym kierunku. Kochała śpiew i śpiewem wielbiła Boga, angażując się 
w działalność chóru w Kozakowicach. 

Halinka przyszła do kozakowickiego chóru w 2000 r. 
Zasiliła swoim głosem soprany i od razu dała się poznac jako osoba peł-

na energii, nowych pomysłów i entuzjazmu. Całym sercem zaangażowa-
na w działalność chóru została wybrana jego prezesem w 2002 r. Pełniła tą 
funkcję do samego końca tzn. do momentu kiedy choroba uniemożliwiła jej 
przychodzenie na próby. 

Bardzo starała się, żeby nasza rodzina chórowa miała więcej możliwo-
ści spotykania się (nie tylko na próbach) była więc inicjatorką wyjazdów 
na wycieczki, organizowała gwiazdki chórowe, spotkania na jajecznicy czy 
wypad na kulig. Nieobojętnym był jej też wizerunek naszego chóru � to m. 
innymi z jej pomysłów korzystaliśmy kupując nowe stroje i dodatki. 

�Ciepła, bezpośrednia i serdeczna� � tak o niej mówią chórzyści. Taka 
była nasza Halinka i taka zostanie w naszych sercach. Odeszła za wcześnie, 
na zawsze pozostanie w naszej pamięci., a jej pięknie brzmiący sopran po-
zostanie echem w murach naszego kościoła w Godziszowie.  Pogrzeb na-
szej śp. Haliny Franek odbył się z kościoła w Goleszowie 13.01.2012r. 
a pochowana została na cmentarzu w Godziszowie. Drogą zmarłą chór 
z Kozakowic pożegnał swoim śpiewem, a liczne grono przyjaciół towarzy-
szyło jej w tej ostatniej drodze.  Krystyna Bujok i Joanna Stawarz
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Jagoda Juroszek c. Łukasza i Moniki zd. Sikora � Goleszów
Paweł Bogusław Jaroszewicz s. Bogusława i Wioletty zd. 
Wantulok � Goleszów
Dorian Aleksander Szerszeniewski s. Marcina i Magdaleny 
zd. Linert � Goleszów
Bartosz Kulig s. Mariusza i Aleksandry zd. Czendlik 
� Kozakowice G

Natalia Włodyka c. Tomasza i Ewy zd. Stec � Goleszów
Oliwia Anna Czyż c. Grzegorza i Moniki zd. Głuszek � Goleszów
Szymon Łukasz Łabudek s. Łukasza i Magdaleny Moskała � Goleszów
Małgorzata Anna Kobiela c. Krystiana i Marzeny zd. Pindór � Leszna G.
Roksana Ewa Sabela c. Tomasza i Anity zd. Nikiel � Goleszów
Grzegorz Kamil Haduch s. Krzysztofa i Anety zd. Broda � Kozakowice D.
Krzysztof Jan Kolek s. Mariana i Jolanty zd. Pinkas � Goleszów
Sylwester Sławomir Puczek s. Sławomira i Moniki zd. Ryszka � Goleszów

Marek Kucharski � Hanna Michalska 
Krystian Kamieniorz � diak. Karina Chwastek

Śp. Paweł Małysz l. 64 � Goleszów
Śp. Elżbieta Wojnar zd. Szonowska  l. 82 � Goleszów
Śp. Anna Gajdzica zd. Gibiec l. 83 � Goleszów
Śp. Edyta Tomica zd. Tolarz  l. 75 � Kozakowice D
Śp. Halina Franek zd. Liboska  l. 64 � Godziszów
Śp. Edward Piękny  l. 65 � Goleszów
Śp. Kazimierz Stachowski  l. 60 � Leszna G
Sp. Karol Roik  l. 52  � Goleszów
Śp. Karol Michalik l. 85 � Kozakowice D
Śp. Jan Brudny  l. 80 � Goleszów
Śp. Zuzanna Cieślar zd. Cieslar  l. 97 � Goleszów
Śp. ZoÞ a Cieślar zd. Urbanek  l. 74 � Godziszów
Śp. Roman Welet  l. 80 � Leszna G
Śp. Emilia Czyż zd. Sobol  l. 72 � Godziszów
Śp. Anna Cieślar zd. Żmija  l. 92  � Goleszów
Śp. Marta Czudek zd. Sikora  l. 83 � Goleszów

Pogrzeby

Śluby

Chrzty
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Podwieczorek
dla kobiet

/Grudzień 2011/



Rada ParaÞ alna � 2011�2016

Zimowy Tydzień Dobrej Nowiny 
w Goleszowie



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Roksana Ewa Sabela 
chrzest: 04.03.2012 r. 

Małgorzata Anna Kobiela
chrzest: 19.02.2012 r. 

Gabrysia Niedoba
chrzest: 18.12.2011 r. 



Sylwester Sławomir Puczek
chrzest: 18.03.2012 r. 

Krzysztof Jan Kolek
chrzest: 18.03.2012 r. 

Bartosz Kulig
chrzest: 05.02.2012 r. 



Jagoda Juroszek
chrzest: 08.11.2011 r.

Łukasz Juroszek � Monika Sikora 
ślub: 23.06.2011 r.

Natalia Włodyka 
chrzest: 12.02.2012 r. 



Krystian Kamieniorz � diak. Karina Chwastek
ślub: 04.02.2012 r.


