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Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli 
i zrobimy to lub owo.     (Jakub 4,15)
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Kazanie

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modli-
twy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi… jest to rzecz dobra 
i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy lu-
dzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

1 Tm 2,1.3.4

W jednym z regionów Afryki pierwsi chrześcijanie byli bardzo pil-
ni, jeśli chodzi o modlitwę. W praktyce każdy wierzący posiadał specjal-
ne miejsce poza wioską, dokąd chodził modlić się w samotności. Każdy 
z mieszkańców wioski udając się do swojego miejsca modlitwy przetarł 
sobie swoją prywatną ścieżkę. Kiedy trawa zaczynała zarastać jedną z ta-
kich ścieżek, było to świadectwem tego, że osoba, do której ona należała, 
zaczęła zaniedbywać indywidualną modlitwę. Ponieważ jednak ci chrze-
ścijanie troszczyli się o siebie wzajemnie i o swój stan duchowy, w tej 
wiosce pojawił się niezwykły zwyczaj. Kiedy ktoś zauważył, że trawa 
zarasta „modlitewną ścieżkę” innej osoby, udawał się do niej i w bardzo 
grzeczny i pełen miłości sposób mówił: „Przyjacielu, twoja ścieżka mo-
dlitwy zaczęła zarastać! ”. 

A jak jest z naszymi „ścieżkami modlitwy”, drodzy? Ile czasu poświę-
camy na modlitwę? Czy wierzymy w moc i skuteczność modlitwy? 

Ktoś jednak może zadać pytanie: dlaczego w ogóle mamy się modlić? 
Słowa Apostoła Pawła są jakby odpowiedzią na to pytanie: „… jest to rzecz 
dobra i miła przed Bogiem”. Bóg chce, żebyśmy się modlili, dziękowa-
li Mu, sławili Go, zwracali się do niego z wszystkimi naszymi problema-
mi. W Biblii możemy znaleźć wiele wezwań do modlitwy. Takim wezwa-
niem są chociażby słowa Apostoła Pawła: „Bez przestanku się módlcie” (1 
Tes. 5,17), czy stwierdzenie Apostoła Jakuba: „Cierpi kto między wami? 
Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni”. Ks. dr Marcin Luter 
napisał w Dużym Katechizmie takie słowa: „Zgodnie z Bożym przykaza-
niem naszą powinnością jest modlić się. Słyszeliśmy to bowiem w drugim 
przykazaniu: — „Nie bierz imienia Pana, Boga twego, nadaremno”. W sło-
wach tych domaga się Bóg, aby Jego święte imię chwalić, wzywać Go we 
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wszelkiej potrzebie, czyli — modlić się. Modlitwa jest więc również surowo 
i bezwzględnie nakazana, jak wszystkie inne przykazania. Tego żąda On od 
nas i nie pozostawia naszemu „widzi mi się”: powinniśmy i musimy się mo-
dlić, jeżeli chcemy być chrześcijanami, podobnie jak powinniśmy i musimy 
być posłuszni ojcu, matce i zwierzchności. Przez wzywanie i prośby odda-
wana jest cześć imieniu Bożemu i imię to bywa dobrze używane”. 

Modlitwa to nie tylko chrześcijański obowiązek, to przede wszystkim 
chrześcijański przywilej. Czy może być coś lepszego niż zwracać się i roz-
mawiać z kochającym nas Bogiem Ojcem, który wysłuchuje i odpowiada 
na nasze modlitwy? On sam nas zachęca: „I wzywaj mnie w dniu niedo-
li, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz! ” (Ps 50,15); „Proście, a będzie wam 
dane… Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje” (Mt 7,7–8). 

Nasze modlitwy mogą mieć różną formę. Może to być wspólna mo-
dlitwa w Kościele, ciche westchnienie przed lub w trakcie nabożeń-
stwa, indywidualna modlitwa w domu, modlitwa na specjalnych spotka-
niach. Może to być modlitwa swoimi własnymi słowami albo taka, któ-
rej zostaliśmy nauczeni. Apostoł Paweł w przeczytanym tekście biblij-
nym nie analizuje tego, która forma jest lepsza. On wskazuje na to, czego 
nie powinno w niej zabraknąć. Modlitwa nie powinna ograniczać się tyl-
ko do egoistycznego skupienia się na sobie i swoich potrzebach. W mo-
dlitwie powinniśmy pamiętać o innych, powinniśmy dziękować i prosić 
o wszystkich ludzi. O wszystkich, czyli nawet o tych, których nie darzy-
my sympatią, którzy w jakiś sposób nas skrzywdzili, z którymi nie potra-
fi my znaleźć porozumienia. 

Z własnego doświadczenia wiem, że taka modlitwa może zmienić rze-
czywistość. Pamiętam, jak zacząłem się modlić z osobą, z którą wspól-
nie pracowałem. Na początku nie mogliśmy znaleźć porozumienia. Każ-
dy z nas widział w tej drugiej osobie jakieś niedoskonałości i braki. Przy 
tym każdy był przekonany, że ma rację w danej sprawie. Modlitwa zaczę-
ła zmieniać tę sytuację. Nasza relacja uległa poprawie. Zaczęliśmy dostrze-
gać nasze własne błędy, a przez to inaczej postrzegać tę drugą osobę. Wie-
rzę, że kiedy będziemy modlić się o innych, Bóg będzie zmieniał również 
nasze serca i napełniał je miłością. 

O co jednak powinniśmy się modlić dla innych ludzi? Wydaje się, 
że apostoł Paweł wskazuje na to w następnych wierszach. Powinniśmy 
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modlić się o to, żeby inni ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania praw-
dy. Zbawienie już się dokonało, Chrystus bowiem oddał życie za wszyst-
kich ludzi. Usprawiedliwienie z grzechów jest bezwarunkowo dla wszyst-
kich wysłużone przez Chrystusa. Będzie ono jednak dla człowieka bezuży-
teczne, jeśli po nie, nie sięgnie, tak samo jak lekarstwo nie może uleczyć 
człowieka, jeśli człowiek go nie zażyje. Każdy musi odkryć prawdę o so-
bie samym. Musi odkryć, że jest grzesznikiem, który zasłużył na potępie-
nie i nie może być zbawiony dzięki swoim uczynkom i staraniom. Każdy 
człowiek musi odkryć również, że karę za jego grzechy wziął już na siebie 
Jezus Chrystus. Każdy człowiek musi również uchwycić się wiarą Zbawi-
ciela. Takie odkrycie prawdy, uchwycenie się i zaufanie Chrystusowi jest 
możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu, który przekonuje „świat o grze-
chu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8). Bóg chce, żebyśmy modlili 
się o zbawienie innych ludzi, również tych, którzy z Kościołem i Bogiem 
nie chcą mieć nic do czynienia. W kategorii „wszyscy ludzie” znajdujemy 
się i my sami. Każdy z nas bowiem potrzebuje codziennie pogłębiać wiarę 
i poznanie prawdy – Chrystusa. W kategorii tej znajduje się też nasza gole-
szowska parafi a. Jestem przekonany, że właśnie modlitwa może sprawić, że 
mimo współczesnych tendencji do odchodzenia wielu od Kościoła, może 
on się duchowo rozwijać i rozrastać. Do modlitewnego boju o naszą para-
fi ę wszyscy jesteśmy wezwani! 

O modlitwie można wiele mówić. Ona sama jednak nie może się w na-
szym życiu sprowadzać tylko do teorii. Dopóki nie zaczniemy intensyw-
nie, wytrwale i z wiarą wołać do swojego Boga, nie będziemy mogli od-
kryć cudu wysłuchania, cudów przemiany naszego życia i przemiany ota-
czającego nas świata. Amen. 

ks. Wiesław Łyżbicki

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie 
lub w uczynku,

Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, 
dziękując przez Niego Bogu Ojcu.

      Kol 3,17
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Wyda r z en i a

Zjazd chórów
Tegoroczny wiosenny zjazd chórów odbył się już kolejny raz w Koście-

le Jezusowym w Cieszynie. W niedzielę 22.04.2012 na schodach przed ko-
ściołem stanęli wszyscy wykonawcy do wspólnej pieśni, tym razem nie 
było w śród nich chórów z Goleszowa i Dzięgielowa (ze względu na wy-
jazd dzięgielowian i naszej pani dyrygent na Śląsk)

Zjazd przygotowywała Komisja ds. chórów naszej diecezji z ks. Roma-
nem Dordą i panem Walterem Orawskim ze Skoczowa jako przewodniczą-
cym i jego zastępcą.

Krótkie kazanie wygłosił ks. Roman Dorda, który nawiązał do nabożeń-
stwa sprzed 10 lat kiedy to wprowadzany był nowy śpiewnik, a ks. Biskup 
Jan Szarek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na siłę pieśni (jeden z prze-
ciwników Reformacji stwierdził już w bardzo dawnych czasach – „nie boję 
się ich kazań, ale pieśni”). W czasie zjazdu chóry śpiewały swoje pieśni przed 
ołtarzem, tylko chór mieszany z Cieszyna wystąpił na balkonie. Szczególnie 
ciekawie zaprezentował się Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna.

Na zakończenie wystąpiły połączone chóry z Wisły, a siła ich głosu pod-
kreśliła wielkość cieszyńskiej świątyni.

J.Cz.

20 maja 2012 roku w kościele w Goleszowie odbyła się moja konfi rma-
cja. Był to dla mnie i dla reszty konfi rmantów szczególny dzień, w którym 
świadomie oddaliśmy swoje życie w ręce Boga. Wcześniej przygotowywa-
liśmy się do tego wydarzenia poprzez uczęszczanie na lekcje, które prowa-
dził ks. Piotr Sitek. Dzięki temu coraz głębiej poznawaliśmy Jezusa Chry-
stusa. Nauczyliśmy się, że we wszystkich chwilach smutku, ale i szczęścia 
Jezus jest przy nas i wspiera nas.

W uroczystym dniu konfi rmacji przed całym zborem wyznałem Jezu-
sa, jako mojego zbawiciela. Ślubowałem wierność i posłuszeństwo.  Zro-
zumiałem, że zobowiązany jestem do wytrwania w wierze i dotrzymania 
złożonych przez siebie obietnic.  Wojciech Kiełbicki

Szczególny dzień – konfi rmacja
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***
Moja konfi rmacja 

– jeden z pierwszych 
i zarazem najistotniej-
szych wyborów, jakie 
pozostaje nam doko-
nać w młodym okresie 
naszego życia. Do tego 
wydarzenia przez kilka 
miesięcy przygotowy-
wał mnie ks. Piotr Sitek 
oraz ks. Roman Dorda. 
Moja droga przez życie 
jednak biegła dotych-
czas tak, jak każdego 
nastoletniego chłopaka. 
Nie myślałem, że Kon-
fi rmacja tak wiele zmie-
ni. Chociaż przygotowy-
wałem się do niej przez 
wiele miesięcy i sądzi-
łem, że nie ma się czego 
bać, bo przecież nic w 
moim życiu nie ulegnie 
zmianie, to w dniu Kon-
fi rmacji odczuwałem 
stres. Dziś wspominam 
ją jako niesamowite wy-
darzenie, które wpłynę-
ło na moją duszę i dzięki 
niemu w pewien sposób 
stałem się dojrzalszym, 
mądrzejszym i zdecydo-
wanie bliżej Boga. 

 Adam Śliż
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50–lecie Konfi rmacji
3 czerwca 2012 roku uczniowie wyznania ewangelickiego, którzy ukoń-

czyli klasę 7 SP w Goleszowie w roku 1962 obchodzili potrójną uroczy-
stość. 50–lecie Konfi rmacji i ukończenia 7 klasy Szkoły Podstawowej 
zbiegło się z setną rocznicą powstania tutejszej Szkoły Podstawowej. 

Dzień rozpoczął się Nabożeństwem Dziękczynnym, które odprawił ks. 
Piotr Sitek. Do Komunii Świętej przystąpili wszyscy byli konfi rmanci wraz 
z małżonkami i zaproszeni Nauczyciele, co podkreśliło jeszcze bardziej 
uroczysty nastrój. Po nabożeństwie przeszliśmy na cmentarz, by złożyć 
kwiaty na grobach nieżyjących wychowawców klasy 7 A i B, nauczycieli, 
a także naszych kolegów. To był najbardziej smutny moment w tym dniu. 
W sobotę nasza delegacja złożyła kwiaty na cmentarzu w Cieszynie, na gro-
bie śp. ks. Tadeusza Terlika, który nas konfi rmował. Po wizycie na cmen-
tarzu w Goleszowie poszliśmy na obiad przygotowany w tutejszej strażni-
cy. Tam dołączyli do nas koledzy, którzy razem z nami kończyli szkołę, ale 
nie brali udziału w nabożeństwie. Podziękowano za naszą edukację obec-
nym nauczycielom i obdarowano ich kwiatami a po modlitwie spożyliśmy 
posiłek. Oczywiście nie można było zrezygnować z odwiedzenia starej 
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„Najmilejsza w życiu jest mi mama”
Z okazji Dnia Matki, we wtorek 29 maja odbył się w naszej parafi i ko-

lejny Podwieczorek dla Pań. 
Na początku, jak przystało na tę okazję, zabrzmiała stara, śląska pieśń 

o mamie – „Najmilejsza w życiu jest mi mama”, ilustrowana zdjęciami ma-
tek z dziećmi. Pani diakon Karina Chwastek–Kamieniorz przywitała zgro-
madzone panie, a w modlitwie poprosił o błogosławieństwo dla całego spo-
tkania ks. Roman Dorda. Fragment z książki „Królowa i dzika kobieta” przy-
bliżył nam problemy współczesnej matki i sposoby ich rozwiązywania. 

Ponieważ matki są często domowymi le-
karzami, pani Hania Czudek podała kilka 
przepisów na naturalne „leki z Bożej apte-
ki”, jak syrop z kwiatów czarnego bzu czy 
sok z aronii. Aromatyczny syrop z bzu stał 
nawet na stołach i był wspaniałym dodatkiem 
do herbaty. Magister farmacji Halina Gajdzi-
ca przedstawiła nam zalety często spotyka-
nej w naszych ogródkach melisy, jej dobro-
czynny wpływ na nasz organizm, a zwłasz-
cza ważne w dzisiejszych czasach działanie 
uspokajające. 

Głównym punktem programu była pre-
lekcja pani Władysławy Magiery o kobietach 
związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. Jest 
ona autorką dwóch książek „Cieszyński szlak 

Szkoły, która nas edukowała i pozwoliła przypomnieć „zielone lata” i to, 
do czego byliśmy wtedy zdolni. Śmiechom i żartom nie było końca. Szkoła 
zrobiła na nas ogromne wrażenie – wystawy z kilkudziesięciu lat, stare fo-
tografi e, Kronika szkoły, dekoracje i widoczny ogrom pracy włożony przez 
już współcześnie pracujących w niej nauczycieli pod kierownictwem pani 
Dyrektor Barbary Romaniuk. Duże uznanie dla ich wysiłku. 

To był wyjątkowy dzień. Dziękujemy bardzo tym naszym Koleżankom 
i Kolegom, którzy to spotkanie przygotowali: Annie Niedobie, Halinie Ma-
łysz, Karolowi Alkierowi, Władysławowi Pasternemu. 

Urszula Hussar–Jochacy
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kobiet” i „Cieszyński szlak kobiet 2”, w których przedstawiła biografi e wy-
bitnych, choć często zapomnianych kobiet z naszego terenu. 

Całe nasze spotkanie było jak zwykle przeplatane pieśniami, prowadzo-
nymi przez zespół, który możemy nazwać młodzieżowym (biorąc pod uwa-
gę ducha zespołu, a nie średnią wieku). 

Halina Sztwiertnia
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100–lecie Szkoły Podstawowej 
w Goleszowie – nabożeństwo ekumeniczne

Sto lat to dużo w dziejach ludzkości, bar-
dzo dużo, wiele może się zmienić w życiu kil-
ku pokoleń, przeobrazić, ale o pewnych spra-
wach jednak nie należy zapominać. Przy-
kładem kultywowania pamięci są obchody 
100–lecia goleszowskiej szkoły, które miały 
miejsce w sobotę 2 czerwca br. Program uro-
czystości był bogaty. To święto szacownej ju-
bilatki rozpoczęło się uroczystym nabożeń-
stwem ekumenicznym, w kościele ewange-

licko–augsburskim w Goleszowie. Wzięli w nim udział nie tylko mieszkań-
cy naszej miejscowości, którzy przybyli nieraz z bardzo daleka, ale również 
miejscowe i powiatowe władze. Uświetniły te uroczystość połączone chóry 
mieszane obu parafi i. Po preludium organowym dostojnie zabrzmiała pieść 
zboru „pod Twą obronę”. Duchowni prowadzący nabożeństwo to: ks. radca 
Roman Dorda, ks. dr Piotr Sitek, diakon Karina Chwastek–Kamieniorz, ks. 
radca Janusz Sikora, ks. prałat Adam Drożdż. Połączone chóry w składzie: 
chór mieszany naszej parafi i, chór mieszany „Senior”, chór mieszany z Ko-
zakowic oraz chór mieszany „Gloria” z parafi i rzymskokatolickiej wykonały 
następujące pieśni: „pan jest mocą”, „ojcze z niebios”, „Będę śpiewał Tobie” 
oraz „Ojcowski dom”. Chórami tymi dyrygowali: Anna Stanieczek, Rena-
ta Badura–Sikora, Ewa Wigezzi–Skałka, Joanna Lipowczan–Stawarz. Uzu-
pełnieniem tego śpiewu było również wykonanie kilku znanych i popular-
nych pieśni przez zborowników: takich jak: „Święta miłość”, „Pobłogosław 
Panie”. Poselstwem Słowa usłużyli: ks. radca Janusz Sikora oraz ks. prałat 
Adam Drożdż. Ks. Janusz Sikora, jako wychowanek goleszowskiej szkoły, w 
swoim wystąpieniu nawiązał do swych lat szkolnych oraz wspomniał niektó-
re postacie, które mocno zaznaczyły się w dziejach szkoły.  Ks. Adam Drożdż 
natomiast w swej wypowiedzi mówił o roli, jaką odegrała szkoła w Goleszo-
wie, w życiu swych wychowanków oraz ich rodzin na przestrzeni lat. Wszy-
scy duchowni biorący udział w tym ekumenicznym nabożeństwie, w liturgii 
końcowej udzielili zebranym błogosławieństwa. Uroczystość ta została za-
kończona postludium organowym.                  D.S.–D.
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Wycieczka Rady Parafi alnej  

„Śladami Lutra”
7.05.2012 – 10.06.2012

Tegoroczna wycieczka Rady Parafi alnej rozpoczęła się w czwartek 
7 czerwca, późnym wieczorem i zakończyła się w niedzielę 10 czerwca, 
przed północą. Członkowie Rady Parafi alnej, Komitetu  Parafi alnego, Pa-
rafi anie oraz Duchowni, razem wybrali się na wyprawę, aby zwiedzić mia-
sta związane z Marcinem  Lutrem. Dowiedzieliśmy się więcej o wydarze-
niach z nim związanych, o jego życiu oraz o jego żonie Katarzynie Luter. 
Co więcej, chcieliśmy także spędzić ze sobą trochę czasu, poznać się bar-
dziej oraz budować dobre relacje. Dla nas był to czas wypoczynku oraz na-
uki, i wszyscy wróciliśmy w dobrych humorach, bardzo zadowoleni traktu-
jąc ten krótki wyjazd jako dobry i ważny.   

Mieliśmy wielkie szczęście, bo naszym przewodnikiem był ks. Erich 
Busse z Drezna. Byliśmy wszyscy mile zaskoczeni jak pięknie opowia-
dał w naszym ojczystym języku historie miast, które zwiedzaliśmy, oraz 
o ludziach zamieszkujących te miasta. Mogliśmy odczuć wielką sympatię 
i przyjaźń księdza w relacjach jakie mieliśmy w czasie tych kilku dni spę-
dzonych razem.  

 Dowiedzieliśmy się kilka ciekawych rzeczy o księdzu Erichu Busse, 
na przykład, że otrzymał Nagrodę im. św. Brata Alberta. Doceniono go za 
wieloletnią działalność na rzecz pojednania polsko–niemieckiego oraz zbli-
żenia kościołów ewangelickiego i katolickiego. Jest to wyróżnienie za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej, działalności cha-
rytatywnej, społecznej a także ekumenicznej. Właśnie w tej dziedzinie do-
ceniono aktywność Ericha Busse. Pastor bardzo często przyjeżdża do Pol-
ski, bo kocha ten kraj. Jest postrzegany jako ekumenista, nie tylko wiary, 
ale i narodów. 

Wracając do wycieczki to bardzo dziękujemy organizatorom i duchow-
nym, którzy  bardzo  starannie  wszystko przygotowali i dbali o każde-
go z nas z osobna. Zadbano o te duchowe strawy oraz oczywiście o ziem-
skie pokarmy. Mieszkaliśmy w schronisku młodzieżowym znajdującym się 
w miejscowości Naumburg. Schronisko było położone na wzgórzu, gdzie 
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wokół rósł piękny las. Na wycieczce nie zabrakło też modlitwy i wspólne-
go śpiewania. Zaśpiewaliśmy między innymi pieśni: „Za rękę weź mnie, 
Panie”, „Warownym grodem”, „Kiedy ranne wstają zorze”, „Pobłogosław, 
Panie” i inne. Zapewne nie dorównaliśmy w śpiewaniu naszym wspa-
niałym chórom, ale bardzo się staraliśmy i czerpaliśmy wiele radości ze 
wspólnego śpiewania. 

Nie brakowało humoru, żartów i śmiechu. Pogoda była jak na „zamó-
wienie”, bo słońce świeciło, było ciepło i na nasze głowy nie spadła ani 
jedna kropla deszczu. Życzliwość i dbanie o dobrą atmosferę  było chęcią 
i wolą każdego uczestnika wycieczki. Dlatego zaliczamy wyjazd do uda-
nych i zapewne wszyscy teraz marzą i rozmyślają o następnej wycieczce… 
już niedługo, bo czas płynie bardzo szybko! 

W pierwszym dniu zwiedziliśmy Wittembergę, gdzie zobaczyliśmy dom 
Lutra, dom Melanchtona (z zewnątrz) i kościół zamkowy. Na drzwiach ko-
ścioła zamkowego Marcin Luter przybił 95 tez 31 października 1517 roku. 
Następnie pojechaliśmy zo-
baczyć kościół w Targau, 
w którym została pocho-
wana Katarzyna Luter. Na 
koniec dnia przemieścili-
śmy się do Lützen, a było to 
miejsce śmierci króla Szwe-
cji Gustawa Adolfa. Wiado-
mo nam, że jest patronem 
Bratniej Pomocy w Koście-
le Ewangelicko–Augsbur-
skim w Polsce. 

Drugi dzień  rozpo-
częliśmy wczesnym ran-
kiem, gdyż nasz program 
był napięty, ale jednocze-
śnie bardzo atrakcyjny, 
a my nie chcieliśmy stra-
cić żadnego punktu pro-
gramu, zaplanowanego 
na ten dzień. Zwiedzali-
śmy miasto Eisleben, gdzie 
urodził się Marcin Luter. 

Kościół zamkowy, gdzie na drzwiach Marcin 
Luter przybił 95 tez
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Zobaczyliśmy przepiękny ko-
ściół Piotra i Pawła, dom  
w którym urodził się Marcin 
Luter (10 listopad 1483 r.) oraz 
kościół św. Andrzeja gdzie od-
było się ostatnie kazanie i po-
grzeb Marcina Lutra. W dro-
dze powrotnej z Eisleben zdą-
żyliśmy jeszcze zwiedzić Ka-
tedrę Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła oraz zamek (z ze-
wnątrz) w Naumburgu. 

W niedzielny poranek prze-
mieściliśmy się do Drezna 
i rozpoczęliśmy dzień uczest-
nicząc w nabożeństwie w Ko-
ściele Marii Panny. Nabożeń-
stwo odbyło się w języku nie-
mieckim, i chociaż nie rozu-

Wnętrze Katedry Apostołów Piotra i Pawła. 

Kościół Marii Panny w Dreźnie
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Wnętrze Kościoła w Dreźnie. 

mieliśmy słów, łączyliśmy się duchowo i skłanialiśmy się do cichej oso-
bistej modlitwy. Po nabożeństwie zwiedziliśmy miasto Drezno, które jak 
wiecie zostało zbombardowane w 1945 roku i ok. 60% jego powierzchni 
zostało zniszczone. Odnowiono lub całkowicie zrekonstruowano najważ-
niejsze zabytki i ta działalność toczyła się długimi latami. 

Niestety po południu nadszedł czas powrotu do domu. Jednak napełnie-
ni wspaniałymi przeżyciami,  widokami,  odświeżeni w wiedzy historycz-
nej ważnej  dla naszego Kościoła,  zapragnęliśmy  wrócić  do domu, bo za-
częliśmy już tęsknić  za  bliski i  naszymi domami.  

Uczestniczka wycieczki, Z. B. 

Zajrzycie na stronę internetową naszej parafi i www.goleszow.lut
eranie.pl/galeria

Znajdziecie tam wiele ciekawych zdjęć z wycieczki „Śladami Lu-
tra”. Zapraszamy do oglądania! 
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Piknik parafi alny
W trzecią niedziele po Trójcy św. tj 24 czerwca br odbyło się w Gole-

szowie kolejne nabożeństwo rodzinne. Było ono uroczyste ponieważ dzię-
kowaliśmy Bogu za kolejny rok szkolny. Towarzyszył nam nowy zespół 
młodzieżowy, który powstał specjalnie na tę okazję. Zespół poprowadził li-
turgię młodzieżową, kilkoro spośród młodzieży czytało Psalmy, zaś dzieci  
zaprezentowały krótki program. Nabożeństwo było połączone ze Spowie-
dzią i Komunią św. 

Po nabożeństwie była okazja do dalszego świętowania, gdyż na placu 
parafi alnym rozpoczął się piknik. Dzieci bawiły się na zamku dmuchanym, 
rozgrywały różne konkurencje sportowe, były przejażdżki konne, strzela-
nie z łuku, a nawet prezentacja wozu strażackiego. Rodzice w tym czasie 
mogli porozmawiać przy kawie i ciastku. Dla wszystkich była przygotowa-
na pyszna grochówka i oczywiście loteria fantowa. Pogoda, atrakcje i hu-
mor dopisały dlatego nikt tym razem nie spieszył się do domu. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowa-
dzenie tego wspólnego święta w naszej parafi i. diak. K. Ch–K
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DZIECI W PARAFIIDZIECI W PARAFII

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu

W dniach 27–30 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa 
Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu. Pomimo ograniczonej ilości nagród 
można powiedzieć, że każdy uczestnik spisał się na medal. Pierwszego dnia 
czekał na nas grill oraz koncert zespołu N. O. C. Następnie udaliśmy się do 
ZSGD by tam odpocząć przed czekającymi nas zawodami. 

W sobotę 28 kwietnia po śniadaniu i porannej modlitwie, zawiezio-
no nas na hale gimnastyczne POSiR. Osoby, które nie uczestniczyły tego 
dnia w rozgrywkach mogły wybrać trzy opcje: kibicowanie juniorkom i se-
niorkom grającym w siatkówkę lub juniorom i seniorom grającym w piłkę 
ręczną, albo zwiedzanie miasta Poznań. Od godziny dwunastej tym razem 
na juniorów i seniorów czekały mecze siatkówki, pozostali zaś mogli udać 
się na lunch. Ostatnia była koszykówka. Tym razem mecze juniorek, ju-

niorów, seniorek i se-
niorów odbywały się 
w tym samym mo-
mencie na wszystkich 
trzech salach. 

Po zakończeniu 
rozgrywek tego dnia 
wróciliśmy do ZSGD. 
Zjedliśmy tam obia-
dokolacje i poszliśmy 
na salę gimnastycz-
ną, gdzie czekało nas 
ogólne podsumowanie 
dnia, oraz wręczenie 
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nagród. Jedyna Goleszowska 
drużyna juniorów nieźle spisała 
się tego dnia, gdyż zdobyła: zło-
ty medal w piłce ręcznej, srebr-
ny w siatkówce i kolejny zło-
ty w koszykówce. Pod sam ko-
niec dnia młodzież mogła się 
rozerwać, gdyż czekał nas kon-
cert rapu. 

Niedziela oznaczała drugi 
dzień rozgrywek, ale najpierw 
pojechaliśmy do Kościoła Łaski Bożej na nabożeństwo. Tym razem znowu 
poszczególne osoby mogły wybrać czy chcą jechać do ZSGD, by tam ob-
serwować mecze tenisa stołowego, oraz szachy, czy do POSiR Rataje, żeby 
patrzeć na zmagania drużyn w bowlingu i siatkówce plażowej. Tego dnia 
drużyny z Goleszowa znowu odniosły sukcesy: brązowy medal za bowling 
i srebrny za siatkówkę plażową. Zaś w ZSGD spierali się indywidualnie 
nasi zawodnicy: kapitan Jakub Pustówka zdobył złoty medal w singlu teni-
sa stołowego, oraz Andrzej Mazur, także złoty medal w szachach. 

Poniedziałek 30 kwietnia, ostatni dzień rozgrywek, okazał się równie 
emocjonujący jak poprzednie. Czekał nas turniej piłki nożnej i lekkoatle-
tyka. Od godziny dziewiątej do jedenastej obserwowaliśmy indywidual-
ną rywalizację w biegach i skoku w dal. Do godziny piętnastej odbywały 
się mecze juniorów i seniorów piłki nożnej. Zainteresowani mogli także 
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obejrzeć Pokaz Centrum Szko-
lenia Wojsk Lądowych. 

Tym razem Goleszów znowu 
miał coś do powiedzenia: W bie-
gu na 1000 metrów na trzecim 
miejscu uplasował się Piotr Gaj-
dzica, na drugim miejscu w sko-
ku w dal – Eryk Sztwiertnia, a 
drużyna zdobyła pierwsze miej-
sce w piłce nożnej. 

Choć Goleszów nie okazał 
się najlepszym zespołem w klasyfi kacji medalowej i tak wszyscy uczest-
nicy świetnie się spisali. Pomimo jakże licznej konkurencji i niewiary-
godnego upału, nasza drużyna wraz z indywidualnymi uczestnikami zdo-
była pięć razy pierwsze miejsce, trzy razy drugie, oraz dwa razy trzecie. 
Trzeba także pamiętać, że te mistrzostwa polegały nie tylko na rywaliza-
cji pomiędzy drużynami, chodziło teź o to byśmy ze sobą współpracowa-
li, bo kiedy jesteśmy zgrani możemy wszystko osiągnąć, to na tym głównie 
skupiały się mistrzostwa. 

Pod sam koniec pragnę podziękować p. diakon Karinie Chwastek–Ka-
mieniorz, za zorganizowanie wszystkiego, oraz wszystkim uczestnikom mi-
strzostw, za jakże ogromną determinację i wytrzymałość. Natalia Pinkas 
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Wspólne grillowanie „Promyków” 
z okazji zakończenia roku szkolnego 
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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... moim zdaniem

Kilka Zasad Bezpiecznego Korzystania z Internetu
Dzisiejszy świat opiera się na zupełnie na innych zasadach. Można zauważyć, że 

żyjemy w zupełnie „Nowym Świecie”, nie tylko najnowszych rozwiązań multimedial-
nych, ale i w świecie wirtualnym. Świat wirtualny niesie ze sobą wiele niespodzianek 
i pokus. Pojawia się w nim także wiele atrakcyjnych propozycji. Często korzystamy 
z różnych ofert bo wydają się bardzo ciekawe i korzystne. Jednak, niejednokrotnie ża-
łujemy nieprzemyślanej decyzji, czy działania w Internecie. Zdarza się jednak często, 
że powtarzamy te same błędy i stajemy się ofi arą, bo pozwoliliśmy się „wciągnąć”. 

Kilka zasad, o których warto pamiętać korzystając z Internetu. 
1. Nie udostępniaj swoich danych osobowych. 
Zawsze sprawdzaj dokładnie komu podajesz swoje dane: imię i nazwisko, ad-

res, numeru telefonu czy nazwę i adres pracy/szkoły. 
2. Dbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny i przyjaciół. 
Nigdy nie udostępniaj danych osobowych rodziny, czy swoich przyjaciół i nie 

przesyłaj ich danych lub zdjęć. Zdjęcia i dane mogą zostać wykorzystane w dowolny 
sposób a Ty nie masz na to wpływu. Możesz wpędzić swoich bliskich w tarapaty. 

3. Zachowaj dystans do nowo poznanych osób w sieci. 
Nigdy nie możesz mieć pewności, kto jest po drugiej stronie. Może wcale nie 

chodzi o zawarcie przyjaźni? 
4. Dbaj o hasło swojej poczty jak o największą tajemnicę do odgadnięcia. 
Wymyśl takie, które będzie trudne do odgadnięcia. Dlaczego trzeba dbać 

o hasło? Ktoś może wejść do Twojej skrzynki pocztowej i wysłać z niej e–mail’e 
w Twoim imieniu, może także udawać Ciebie na forum internetowym. Nawet nie 
zdajesz sobie sprawy jakie mogą z tego wyniknąć kłopoty. 

5. Zakupy przez Internet. Nie podawaj numerów konta bankowego. 
Skutki mogą być niemiłe, kiedy ktoś wykorzysta numer konta bankowego 

w nieuczciwy sposób. 
6. Nie naruszaj godności i praw innych użytkowników Sieci. 
W Internecie nie jesteśmy do końca anonimowi i bezkarni. Zostawiamy wiele 

śladów. Gdy ktoś narusza Twoje prawa można go odnaleźć, ale także można od-
naleźć Ciebie! 

7. Zabezpiecz swój komputer. 
Jeśli nie chcesz mieć zawirusowanego komputera, to nie otwieraj e–mail’i od 

nieznajomych, zwłaszcza takich, które kończą się rozszerzeniem”. exe”. Używaj 
dobrego programu antywirusowego i aktualizuj bazę wirusów.                      Z.B. 
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Remont salki parafi alnej
Głównym powodem przeprowadzenia remontu była zniszczona drew-

niana podłoga. Koordynacji prac podjął się kurator Jerzy Sikora. Rozbiór-
kę starej podłogi, boazerii,  wykonanie izolacji i ocieplenie styropianem 
wykonali nasi parafi anie w czynie społecznym. Dzięki staraniom ks. Ro-
mana Dordy płytki podłogowe – 60 m2 otrzymaliśmy nieodpłatnie od fi rmy 
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Wspomnienie 
śp Gustawa Pieszki
„Śpieszmy sie kochać ludzi, tak szybko 

odchodzą”. Jakże często przypominamy so-
bie fragment wiersza ks. J Twardowskiego, 
jeśli ktoś z naszych bliskich czy znajomych 
odchodzi. Nasz poprzedni prezes chóru "Se-
nior" G. Pieszka obchodził 20 maja br swo-
je 80 urodziny. Z tej okazji delegacja chóru 

„Pilch” z Jasienicy. Poprawiono również instalacje elektryczną, wymienio-
no drzwi, pomalowano ściany i grzejniki. Koszt przeprowadzonego remon-
tu (w tym materiały) to 6504,86                               

Szczególnie chciałbym podziękować za zaangażowanie i poświece-
nie swojego wolnego czasu następującym osobom: Tomaszowi Czudkowi, 
Adamowi Bury, Janowi Mizi, Władysławowi Pasternemu, Andrzejowi Po-
lokowi, Piotrowi Sikorze, Pawłowi Sikorze, Adamowi Sztwiertni, Zbignie-
wowi Wacławikowi, Jerzemu Sztwiertni.    

    J.S.            

                                             



Nasza Gazetka                                                         29

odwiedziła go w jego domu z kwiatami i upominkiem życząc mu zdrowia 
i pomyślności. Gustaw należał do chóru od samego początku tj. od kwiet-
nia 1985r. Właśnie wtedy byli członkowie Związku Młodzieży Ewange-
lickiej, działającego przed wojną i byli chórzyści ustalili, że na uroczy-
stości 200–lecia naszego kościoła zaśpiewają jako osobny chór. Odbywa-
ją się próby, a każdy czwartek przybywa coraz więcej osób. Wśród nich 
jest właśnie Gustaw Pieszka, z Hanią–małżonką. 12 października 1985 r. 
zostaje wybrany prezesem chóru. Jego charakterystyczna sylwetka, we-
rwa i chęć do działania jest wszsytkim znana. Chór „Senior” pod prze-
wodnictwem dyrygentów i prezesa występował podczas wielu uroczysto-
ści kościelnych w naszej parafi i, a także w sąsiednich. Koncertował tak-
że na Mazurach, w Karpaczu, Katowicach oraz na Słowacji. Z inicjaty-
wy Gustawa odbyły się także liczne wycieczki, m.in. do Brennej, Szczyr-
ku–Salmopola, Pszczyny, Zakopanego, Pienin czy Mosznej. Urządzano 
z radością tzw. „słodkie czwartki”, podczas których solenizanci często-
wali ciastami, kawą i herbatą. Obecnie przekształciły się one w kwartalne 
„kafetracze”. Zarząd chóru, na czele którego stał Gustaw przygotowywał 
tradycyjny Dzień Kobiet ze słodkim poczęstunkiem. Cieszyli się wszy-
scy na smażenie jajecznicy w domach chórzystów w Kozakowicach czy 
w TONie. Chórzyści mile wspominają Gwiazdki z podarunkami, które po 
rozpakowaniu wywoływały głośny śmiech. Gustaw, bo tak do niego się 
zwracaliśmy prezesował przez 25 lat! 20 października 2010 r. Ze wzglę-
du na stan zdrowia zrezygnował z funkcji prezesa. Jego miejsce zajął Jan 
Poloczek. 25 maja br dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Gusta-
wa. Zmarł nagle, po przewiezieniu do szpitala. Pogrzeb odbył się 28 maja 
o godz. 14.00 z kościoła w Goleszowie. Zgromadził rodzinę, bliskich, 
znajomych, strażaków. Słowem Bożym pożegnał go ks. R. Dorda. Ks. 
A Glajcar, jako kapelan strazaków przedstawił jego sylwetkę na różnych 
płaszczyznach, ponieważ Gustaw pracował w Radzie Parafi alnej, Samo-
rządzie Gminnym, Straży Pożarnej. Był człowiekiem zawsze chętnym do 
pracy społecznej. Jego wysiłek i praca została doceniona. W ubiegłym 
roku otrzymał „Srebrną Cieszyniankę”, którą w jego imieniu odebrała 
córka. Chór Senior pożegnał swojego długoletniego prezesa i kolegę pie-
śniami: „Złamane skrzydło”, „Prowadzimy tu życie tułacze”. Z kościoła 
trumna została przewieziona na cmentarz do Kozakowic Górnych. Dele-
gacja chóru żłożyła na jego grobie wieniec, a prezes J. Poloczek złożył 
w imieniu wszytkich chórzystów kondolencje najbliższym. 

H. B. 
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Składka kościelna
Przypominamy, że każdy członek parafi i, który ukończył 18 lat zobo-

wiązany jest płacić składkę kościelną.
Zwolnione są osoby uczące się oraz te które zwróciły się do Rady Para-

fi alnej o zwolnienie.
Według Prawa Kościelnego powinnyśmy przekazać 1 % rocznego do-

chodu, a według uchwały Rady Parafi alnej nie mniej niż 6 zł miesięcznie.
Przypominamy również, że osoby nie płacące składek koscielnych 

m.in. za pogrzeb płacą 3–krotną stawkę (tj. 450 zł x 3 = 1350 zł)
Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej tabelkę wysokości składki kościelnej.

Tydzień Dobrej Nowiny
dla dzieci w Lesznej Górnej

20-24.08, godz. 10.00-14.00
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Pogrzeby

Śluby

Chrzty Iga Zofi a Gaś c. Piotra Pękala i Agnieszki Gaś – Siedlce
Ewa Jadwiga Plisz c.Grzegorza i Kariny zd.Ciemała – Goleszów
Jake Richard Zammit Tabona s. Miguela i Jolanty zd. Nieboras 
– Malta
Kewin Niemiec s. Łukasza i Estery zd. Cieslar – Godziszów
Paweł Sztyper s.Wiesława i Beaty zd. Sikora – Goleszów
Filip Małys s.Rafała i Joanny zd. Broda – Goleszów

Wojciech Karol Rusz s.Adama i Edyty zd. Cieslar – Goleszów
Roksana Renata Plinta c.Grzegorza i Katarzyny zd. Cibis – Dzięgielów
Kornel Antoni Zawada s.Arkadiusza i Marceliny Małyjurek – Goleszów
Jakub Paweł Rozmus s.Krzysztofa i Beaty zd. Brzuska – Goleszów
Jakub Stanisław Michalik s.Stanisława i Anity zd. Śliż – Goleszów
Łukasz Jan Laszczak s. Jana i Beaty zd. Legierska – Cieszyn
Roksana Dominika Froch c.Wojciecha i Beaty zd. Legierska – Cieszyn
Patrycja Agnieszka Froch c.Wojciecha i Beaty zd. Legierska – Cieszyn
Wojciech Krzywoń s.Krzysztofa i Anny zd. Bujok – Goleszów
Paweł Maciejczek s,Andrzeja i Aleksandry zd. Zdarzyl – Goleszów
Michał Adam Cieślar s.Adama i Joanny zd. Kenig – Goleszów
Filip Heczko s.Pawła i Agnieszka zd. Pietras – Goleszów

Mikołaj Niedoba – Agnieszka Woźniewska
Adrian Pasternak – Małgorzata Pszczółka
Krzysztof Krzywoń – Anna Bujok

Śp. Wójcik Helena zd. Stanieczek l. 87 – Goleszów
Śp. Bujok Bronisław l. 53 – Goleszów
Sp. Bujok Karol l. 86  –  Goleszów
Śp. Pasterny Paweł l. 60  – Goleszów
Śp. Stec Krzysztof  l. 42  –  Goleszów
Śp. Macura Mirosław  l. 43  – Goleszów
Śp. Hanzel Helena l. 63 – Goleszów /Ustroń
Śp. Badura Anna zd. Macura l. 61 – Goleszów
Śp. Bujok Anna zd. Karas  l. 76 – Goleszów
Śp. Łyżbicki Rudolf  l. 71 – Kozakowice Dolne
Śp. Pieszka Gustaw l. 80 – Kozakowice Górne
Śp. Podżorski Ernest l. 70 – Kozakowice Górne
Śp. Myszak Franciszek l. 80 – Dzięgielów
Śp. Niedoba  Mirosław l. 49 – Goleszów
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Rada Parafi alna – 2011–2016

Piknik Rodzinny 2012



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Filip Małys
chrzest: 10.05.2012 r. 

Ewa Jadwiga Plisz
chrzest: 9.04.2012 r. 

Filip Heczko
chrzest: 17.06.2012 r. 



Iga Zofi a Gaś
chrzest: 9.04.2012 r. 

Jakub Stanisław Michalik
chrzest: 3.06.2012 r. 

Roksana Renata Plinta
chrzest: 18.05.2012 r. 

Wojciech Krzywoń
chrzest: 9.06.2012 r. 

Grzegorz Kamil Haduch
chrzest: 11.03.2012 r. 



Kewin Niemiec
chrzest: 29.04.2012 r. 

Paweł Sztyper
chrzest: 6.052.2012 r. 

Kornel Antoni Zawada
chrzest: 18.05.2012 r. 

Jakub Paweł Rozmus
chrzest: 27.05.2012 r. 

Wojciech Karol Rusz
chrzest: 13.05.2012 r. 



Krzysztof Krzywoń – Anna Bujok
ślub: 9.06,2012 r.

Mikołaj Niedoba 
– Agnieszka Woźniewska

ślub: 28.04.2012 r.

Grzegorz Plisz 
– Karina Ciemała
ślub: 12.02.2011 r.


