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styczeń � luty � marzec

Błogosławiony lud, 
który umie się radować
I chodzi w światłości oblicza twego, Panie.
          Ps 89,16
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Nasze  błaganie
Ciągle gdzieś gnamy, na nic czasu nie mamy
Bo za przynętę pieniądz, jest nam dany
Mamona teraz nami panuje, dzwoni moneta, nami kieruje
To Fenicjanie ją wymyślili i właśnie wtedy nas uwięzili.
 Roboty za nas ponoć pracują, ciężką z nas pracę chętnie zdejmują
 Szybkość ich pracy, ciągle jest gnana i nieustannie udoskonalana
 My jednak dalej gdzieś ciągle gnamy, żadnej też ulgi nie odczuwamy
 W ciągłej pogoni coś nam ucieka, co mamy zrobić, bo czas nie czeka.
Szybko życie nam przeminie i przed Panem staniemy wraz
Choć żyjemy w rozbieżności, razem mieszkać przyjdzie nam
Póki dzisiaj tu żyjemy przygotować się już czas 
 Intensywnie szukać Pana, bo spóźnienie grozi nam.
 Sens w dobru łaską dnieje, w przestrzeni doczesności
 Wszyscy zaś ludzie braćmi się stali i się wspierali wzajemnie pomagali
 Wspólnym wysiłkiem i oÞ arności znajdziemy szlak wiecznej wierności
 W tej wytrwałości wspomóż nas Panie, oto jest szczere nasze błaganie.

       A. Klimczak
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Cicha błogosławiona noc... 
Cicha noc, święta noc, błogosławiona noc. 
Kolejna w twoim i moim życiu. 
Betlejemska noc narodzenia. 
Ta sama, znana doskonale sceneria, 
a przecież jak gdyby nowa i świeża swą tajemniczością. 
Można w życiu zapomnieć prawie wszystko, 
ale bożonarodzeniowe obrazy pamięta każdy. 

CO WYDARZYŁO SIĘ PRZED BLISKO DWOMA TYSIĄCAMI 
LAT, że cały świat chyli się co roku tej nocy w milczącej zadumie? 

�Słowo stało się ciałem�. Bóg stał się człowiekiem. �Oto naród kroczą-
cy w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków 
światło zabłysło�. Była to cudowna noc. Gwiazdy migotliwie świeciły i pa-
trzyły na stajenkę betlejemską, a w niej żłóbek. W żłóbku tym było Dziecię. 
Dziwne Dziecię. Obiecane przed tysiącami lat i oczekiwane przez miliony. 
Jedyne Dziecię przepowiedziane i oczekiwane przez wszystkich. Wszystkie 
inne dawno umarły, nikt ich nie zna, nie pamięta, a to dziecię żyje. 

�Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Wszechmogący, 
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju�. 

Rodzi się w czasie, choć jest odwieczny. Rodzi się z Dziewicy, choć Oj-
cem Jego jest Bóg. Choć jest Stworzycielem nieba i ziemi � rodzi się nagi. 
Choć jest �chlebem, który z nieba zstępuje � leży w żłobie, w miejscu prze-
znaczonym na pokarm dla zwierząt�. 

Bóg się rodzi, moc truchleje. By wyrwać człowieka z szatańskiej niewo-
li, na nowo pojednać go z sobą, pozostając Bogiem � staje się Bratem. Bra-
tem dla człowieka, dla ciebie i dla mnie. 

Boże Narodzenie jest świętem porozumienia się nieba z ziemią. NIE 
LĘKAJ SIĘ ZATEM CZŁOWIEKU BOŻEGO NARODZENIA. Dziś Bóg 
wychodzi na spotkanie z tobą. Nieznany, niedostępny dotąd, przez nikogo 
nie widziany Bóg, teraz jako człowiek przychodzi do nas. Przychodzi po to, 
aby uścisnąć rękę spracowanego człowieka, aby ucałować główki dobrych 
dzieci, aby pobłogosławić utrudzonej i umęczonej matce, aby wszczepić 
nadzieję wciąż niedowartościowanemu robotnikowi i bezrobotnym, aby 
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dać poznać wszystkim swą miłość, a potem za wszystkich umrzeć. Czegóż 
więcej można chcieć od przychodzącego na świat Jezusa? 

Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni to czynili z poboż-
ności, np. pasterze, którzy przyszli tu posłuszni Bożemu wezwaniu, by złożyć 
pokłon i oÞ arować swe skromne dary. Przynieśli to, na co ich było stać. 

Inni przybywali powodowani ciekawością. Dziwne wypowiedzi paste-
rzy o znakach na niebie skłoniły ich do zaglądnięcia do szopy z nadzieją 
ujrzenia czegoś niezwykłego. Nie przychodzili z pokłonem, nie przynosi-
li darów, szukali sensacji. 

DZIŚ TRZEBA SOBIE POSTAWIĆ PYTANIE, CZEGO JA SZUKAM 
W BETLEJEMSKIEJ GROCIE? 

Czy wzruszenia pod wpływem pięknej scenerii melancholijnych kolęd? 
Czy ciszy na modlitwę i uwielbianie za przykładem pasterzy, czy też jestem 
gotów wejść do szopy i zaproponować Marii � Weź to dziecię i chodź do 
mego domu! To nie jest łatwa decyzja. Trzeba oddać do dyspozycji Boga 
swoje mieszkanie. On będzie Panem, a ja będę Jego sługą. Im bardziej uj-
rzę w Nim Boga, tym bardziej usunę się na plan dalszy. Być może, że wów-
czas stracę wielu kolegów i obrotów Þ nansowych, ale czy strata czegokol-
wiek dla Boga jest rzeczywiście stratą? 

To prawda, że łatwiej złożyć pokłon, oÞ arować dary, odśpiewać kolę-
dy i zostawić Boga w żłobie, a samemu wrócić do swego łóżka i zamknąć 
drzwi własnego domu. Łatwiej! Ale potrzeba nam zabrać Boga do swego 
serca i do swego domu. To nam dyktuje wiara i miłość. 

Ten, kto chce zobaczyć w Betlejem miejsce narodzin Jezusa, musi się schy-
lić. Wejście do Bazyliki Narodzenia ma bowiem niecały metr wysokości. Kie-
dyś było znacznie większe, ale przybywający tu średniowieczni władcy mie-
li niestety w zwyczaju wjeżdżać na koniach do wnętrza kościoła; zmniejsze-
nie otworu miało to uniemożliwić. Możni panowie musieli więc schodzić z ko-
nia, jeśli chcieli dostać się do groty narodzenia. I tak to niskie wejście nabra-
ło głębokiej wymowy; do dziś mówi każdemu pielgrzymowi: Człowieku, kim-
kolwiek byś nie był, pochyl się nad tą wielką tajemnicą! Tylko ten, kto się uni-
ży, umniejszy, stanie się jak dziecko, może zbliżyć się do Dziecięcia, które się 
tu narodziło, do Wcielonego Boga. Jedynie ten, kto potraÞ  zejść z �konia� wła-
dzy, zaszczytów, wszechstronnej wiedzy, wyższego wykształcenia, wysokiego 
mniemania o sobie, samowystarczalności, wiary w osiągnięcia nowoczesnej 
techniki, zrozumie, co to znaczy, że Bóg stał się Człowiekiem. 

Istnieje opowieść o uczonym, który rozmawiał z żydowskim rabinem 
na temat tego, czy jest Bóg, czy Go nie ma. �Przestudiowałem mnóstwo 
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mądrych ksiąg, ale w żadnej z nich nie znalazłem Boga� � powiedział 
uczony. �To znaczy, że ciągle za mało się pochylasz� � odpowiedział na-
uczyciel. Boga trudno spotkać w mądrych księgach. Trzeba go doświad-
czyć w życiu, pośrodku życia � i to w postawie pokory. Kto próbuje dum-
nie jeździć na koniu swojej mądrości, nie natraÞ  w swoim życiu na tajemni-
cę Boga. Ludzie ubodzy, cierpiący, chorzy, prości o wiele łatwiej odnajdu-
ją Boga. Nie inaczej było w Betlejem: prości, niewykształceni pasterze byli 
pierwszymi, którzy oddali pokłon nowonarodzonemu Synowi Bożemu. 

Na szczęście my, ludzie XXI wieku zaczynamy powoli dostrzegać, że 
potęga nauki nie może nas zbawić, a wysoko rozwinięta technika nie jest 
w stanie napełnić naszych serc. Zaczynamy pojmować, że wyższy poziom 
życia to nie wszystko, że tylko wtedy, gdy rozpoznamy i uznamy nad sobą 
kogoś zdecydowanie wyższego od nas, gdy pochylimy się, ugniemy się 
przed Bogiem, możemy dobrze i sensownie przeżyć swoje życie. Kto nie 
czci Boga, ten nie żywi też szacunku dla człowieka. Kto nie idzie za głosem 
sumienia, ten sam siada na tronie należnym Bogu. 
Święta Bożego Narodzenia stawiają nam pytanie: czy jesteście goto-

wi zgiąć kolana przed Bogiem, oddać Mu cześć i uznać w Nim Pana swe-
go życia? Z groty betlejemskiej nieustannie rozchodzi się wezwanie: miej-
cie odwagę umniejszyć się, stać się małym przed Bogiem � On dał nam 
tego przykład! 

Siostro, Bracie, Wy pełni Bożego zapału i gorliwości, utrudzeni walką 
ze sobą w imię Dekalogu i Ewangelii, wy którzy znacie i kochacie swego 
Pana starając się iść na co dzień drogą Jego przykazań! 

Wy kimkolwiek jesteście � jakiekolwiek są teraz wasze myśli i drgnie-
nia serca, jakikolwiek jest stan waszej duszy, wy święci i grzesznicy, wy 
w stanie łaski i bez niej, wy biedni i bogaci, radośni i załamani na duchu, 
pewni siebie i zalęknięci, chorzy i zdrowi, płaczący i radośni. 

TO DLA NAS WSZYSTKICH NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL. TO DLA 
NAS WSZYSTKICH, KIMKOLWIEK JESTEŚMY ŚWIECI GWIAZDA 
BETLEJEMSKA. Przyjmijmy Boga do naszych domów i do naszych serc. 

Niech On oświeca wszystkie mroki naszego życia i nas prowadzi. 

Oto nasze życzenia na tegoroczne Święta: 

Ks. radca Roman Dorda
Ks. dr Piotr Sitek
Diakon Karina Chwastek�Kamieniorz
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Kazanie

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierz-
cie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, był-
bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę zno-
wu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja 
idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie nie wiemy, do-
kąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem 
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

       J 14, 1�6

Niedługo wkroczymy w Nowy Rok. Od 1 stycznia 2013 roku bedziemy 
uczyli się nowej daty. Bedziemy mówić i pisać już nie 2012 ale 2013. Choć 
jest to tylko mała i niepozorna zmiana, bo 12 � tkę zastępuje 13, po tej zmia-
nie oczekujemy czegoś więcej. Zwłaszcza, że mijający rok, w pamięci wie-
lu z nas może będzie na długo przywoływał smutne wspomnienia. Nie tyl-
ko rok 2010 przyniósł tragiczne zdarzenia, które swymi skutkami sięgnęły 
nie tylko teraźniejszości ale i w daleką przyszłość. Po tragicznej śmierci pary 
prezydenckiej i towarzyszącej jej grupie cenionych polityków, duchownych, 
ludzi nauki i kultury, jako obywatele naszej Ojczyzny zostaliśmy osieroce-
ni. Ta wymykajaca się wszelkim ocenom katastrofa spowodowała, że obok 
niewyobrażalnego cierpienia najblizszych, roztrzaskana została też część na-
szej narodowej historii. W jednym momencie legło w gruzach życie nie tyl-
ko 96 osób ale i tych, którzy jako rodziny pozostali, niejednokrotnie do koń-
ca, w żałobie. Do dziś ta rana jest niezagojona. Patrząc na to zdarzenie, jak 
i na wiele innych, jak powódź, gdzie setki ludzi straciło pod wodą wszystko, 
nawet nadzieję, ma się wrażenie, że ostatnie dwa lata nam nie sprzyjały, a za-
pewne, przy okazji zyczeń noworocznych, życzyliśmy sobie wszystkiego co 
najlepsze. Tak czynić chcemy i tym razem. Ten 2013 rok chcemy rozpoczy-
nać z Bozym Błogosławieństwem i znów pełni nadziei. Atmosferze począt-
ku zawsze towarzyszy niepewność, może lęk, obawy, niepokoje, zwłaszcza 
wtedy, gdy wcześniejsze doświadczenia nie były pozytywne, ale w takich to 
właśnie okolicznościach szczególnie głośno mamy usłyszeć: Niechaj się nie 
trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! Jeśli czynimy pla-
ny nigdy nie powinno w nich zabraknąć Tego, który swoją miłością uczy-
nił nas zdolnymi do patrzenia w przyszłość z nadzieją. Nowonarodzony Bóg 
przyniósł światu to, czego w nim brakowało, wszelka niedola, choć nie zni-
kła, nabrała innego, nowego wymiaru. Jezus stał się światłością dla wszyst-
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kich. Z doświadczenia wiemy, że potrzebujemy światła, zwłaszcza o tej po-
rze roku tęsknimy za dłuższymi dniami, za światłem wiosny i lata. Znamy 
te przeciwieństwa, bo one przeplatają się w naszym życiu: jasność i ciem-
ność, śmiech i płacz, porażki i sukcesy, wiara i zwątpienie, pochwała i kry-
tyka. Tak jak współcześnie, nie inaczej było za czasów Jezusa, gdy Jego sło-
wa były przyjmowane przez faryzeuszy z dezaprobatą: �świadectwo twoje 
nie jest prawdziwe�, powiadali. Wbrew pozorom te słowa żyją nadal swo-
im zyciem. Nawet jesli nikt nie cytuje ich wprost, wydaje się, że wielu żyje 
tak, jakby obrało je sobie za życiowe motto. Jakby dla nich cud betlejemskiej 
nocy był tylko legendą o dziwnych narodzinach, w jeszcze dziwniejszych 
okolicznościach. A przecież to właśnie w taki sposób sam Bóg wkroczył 
w dzieje świata, stał się człowiekiem, by podarować ludziom coś najcenniej-
szego � siebie, imię Immanuel oznacza �Bóg jest z nami�, nie był czy bedzie 
ale jest. Kiedykolwiek je wypowiemy zawsze bedzie to czas teraźniejszy. 
A jesli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nie ma w tym stworzonym świecie 
większej siły, zdolnej odłączyć nas od miłości Bożej, która ujawniła sie w Je-
zusie Chrystusie, Panu naszym. To jest ta radosna wieść, która i u progu no-
wego roku może dać nam tak wiele pozytywnej energi do nowych zadań. Ta 
wieść z Betlejem ma nas nakierować na nowe tory i choć nie zapewni w no-
wym roku pełnego konta w banku, nie zagwarantuje też zdrowia i nie spowo-
duje, że znikną wszystkie nasze problemy, to najważniejsze jest, że Bóg jest 
z nami, że Jezus to ktoś, kto chce być we wszystkim co czynimy, co przeży-
wamy, co nas cieszy ale i trapi. Bo jakże inne znaczenie mógłby mieć fakt, że 
narodził się w stajni, w żłobie, w ubóstwie i chłodzie? My staramy się ubrać 
ten obraz w jakiś uchwytny kształt za pomocą choinki, prezentów, odświęt-
nej atmosfery, ten raz w roku radujemy się, bo... no właśnie, czy umiemy na 
to odpowiedzieć? Urodzony w betlejemskiej stajni, Mesjasz, na długo przed-
tem został nazwany Księciem Pokoju. To jego narodziny przyniosły światu 
pokój, ale bynajmniej nie ten, o jaki własnymi siłami nieudolnie próbujemy 
zabiegać. Starotestamentowe szalom to coś wiecej niz brak wojny. W tym 
pojęciu mieści się właściwy stosunek do Boga i do ludzi, ogólna pomyślność 
i życzliwość, słowem życie z Bożym Błogosławieństwem. �Idę przygoto-
wać wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę zno-
wu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli�. To Jezuso-
we zapewnienie niechaj wprowadzi nas w nowy rok, a słowa: niechaj się 
nie trwoży serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, towarzyszą 
nam w Nowym Roku 2013 we wszystkich poczynaniach.

Amen diak. K. Ch.�K. 
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Wyda r z en i a

Remont wieży naszego kościoła
Po długich przygotowaniach rozpoczęliśmy remont naszej wieży 

kościelnej. Firma z Górnego Śląska od 15�19 października zbudowała 
solidne rusztowania obejmujące fronton Kościoła i całość wieży aż po 
czubek Krzyża. 

Od piątku 19 października weszła na plac Þ rma blacharska pana 
Huberta Husara z Nierodzimia. 

Po południu 19 października usłyszałem słowa od szefa Þ rmy blachar-
skiej, p. Huberta Husara: 

 �(�) musi to ksiądz koniecznie zobaczyć!�. 
I tak zaczęła się moja codzienna wędrówka po rusztowaniach na szczyt 

wieży kościelnej, często z fotografami � Tomkiem i Markiem Czudek. 
To, co zobaczyłem pierwszego dnia nie napawało optymizmem. Zdjęte po-
łacie cynkowanej blachy i oderwane stare deskowanie, odsłoniły zmursza-
łe, mocno nadgryzione przez kołatka elementy konstrukcyjne wieży ko-
ścielnej. Niektóre belki i zastrzały w połowie nadawały się tylko do wy-
miany, inne postanowiono leczyć przez wycinanie i sztukowanie. 

Pozytywną wieścią był fakt, że �Król� jest zdrowy. �Król� to pionowy 
słup modrzewiowy, wysoki około 4,5 metra, ustawiony w środku wieży, 
zwieńczony �banią kościelną� i krzyżem na szczycie. 

I tak przez przeszło trzy tygodnie trwała walka o ratowanie całości wie-
ży. Wymieniono więc wiele niezdatnych już elementów, potrójnie zapuszczo-
no środkami owado i grzybobójczymi. Na nowo odeskowano wieżę i pokryto 
miedzianą blachą dostosowaną do całości dachu kościelnego. W górnej otwar-
tej wieżyczce zostały dokładnie odwzorowane stare blaszane elementy ozdob-
ne i wymieniono podłogę z włazem. Dodano rynny pod okapem wieży, za-
bezpieczające ściany od zamakania. �Króla� po zakonserwowaniu, na nowo 
powleczono blachą, tym razem miedzianą. �Bania Kościelna� zrobiona była 
z miedzi i z ogromnym wysiłkiem odarto ją z dwóch warstw farby. Ku nasze-
mu zdziwieniu nie znaleźliśmy w niej ani jednego starego dokumentu. 

Krzyż kościelny (160 x 105 cm) zawieziony został do lakierni w Sko-
czowie. Tam wypiaskowano go, zagruntowano i naniesiono proszkowo 
trzy warstwy farby. 8 listopada 2012 �Bania� i krzyż kościelny wróci-
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ły na swoje miejsce. Tym razem 
włożyliśmy do środka dokument 
opisujący remont i wszystko co 
określałoby życie i działalność na-
szej paraÞ i. Może po 80, czy 100 
latach nasi potomni będą mogli 
wyobrazić sobie nasze czasy? 

Pierwszy etap remontu za-
mknięty. Jesteśmy wdzięczni Bogu 
za Jego łaskę a Wam drodzy para-
Þ anie i bliscy za oÞ arność. Do-
tąd nazbieraliśmy 64.000 zł � Bóg 
Wam zapłać! Wydaliśmy 116.000 zł 
dzięki rocznej pożyczce zaciągniętej 
z Konsystorza naszego Kościoła. 

Na wiosnę � kwiecień, maj, 
chcemy kontynuować dalsze pra-
ce. To wymiana żaluzji na wie-
ży i wymiana okien drewnianych 
i metalowych we frontonie kościo-
ła. Wieże i fronton chcemy otynkować szlachetnym tynkiem z zastosowa-
niem farb krzemowych według wszelkich wymogów konserwatorskich. 

To prawdopodobnie dalsze 200.000 zł, które są niezbędnie potrzebne. 
Wpisaliśmy się z naszym projektem w program Unijny: �Odnowa wsi�. 
Pieniądze z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski w wysokości 
do 125.000 zł mogą do nas dotrzeć dopiero po zakończeniu i sÞ nansowaniu 
całości, gdzieś pod koniec 2013 roku. 

Prosimy więc o dalszą oÞ arność, więżąc że Bóg pobłogosławi to 
dzieło. Chcemy utrzymywać i poprawiać nasz kościół w Goleszowie po 
to aby w nim gromadził się lud Boży i tworzył ten niewidzialny, święty 
Kościół Jezusa Chrystusa. 

�O jak to miejsce jest rozkoszne, gdzie Bóg przebywa ze Słowem swym, 
a hymny ku czci Jego głośne radośnie wzwyż unoszą się. Tam serca wier-
nych szczęściem lśnią i dzięki szczere Bogu ślą.� ŚE nr 557

Konto paraÞ i: 08811310202002006622370001 
� Bank Spółdzielczy w Goleszowie. 

ks. Roman Dorda
Fotorelacja na kolorowej wkładce.
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Dokument w �Bani� kościelnej
Było to na przełomie października i listopada 2012 roku. 

Dnia 19 października 2012 roku przystąpiono do remontu wieży ko-
ścielnej Kościoła Ewangelicko�Augsburskiego w Goleszowie. 

Pierwszy etap � pokrycie wieży blacha miedzianą ukończymy prawdo-
podobnie 12 listopada 2012 r.

W tym czasie duszpasterzami paraÞ i byli:
ks. radca Roman Dorda, 
ks.dr Piotr Sitek, 
diakon Karina Chwastek�Kamieniorz. 
Rada ParaÞ alna liczyła z duszpasterzami 27 osób, a Komitet ParaÞ alny 

48 osób. W Prezydium Rady zgodnie współpracowali: 
Kurator � Jerzy Sikora
Sekretarz � Lidia Pałac zd.Gibiec
Skarbnik � Anna Brudny zd.Stanieczek
Księgową i sekretarką paraÞ i była Anna Czudek zd. Pinkas
W tym okresie w kancelarii pomagała Barbara Kamieniorz.
ParaÞ a liczyła 3256 członków w � Goleszowie i 4 Þ liałach: Kozakowi-

ce Górne i Dolne, Godziszów, Kisielów i Leszna Górna.
Pracowało 5 chórów : mieszany i męski �Cantus� � dyrygent Anna Sta-

nieczek zd.Molin, chór �Senior� � dyrygent Renata Badura�Sikora, chór 
Kozakowice � dyrygent Joanna Lipowczan�Stawarz, chórek dziecięcy 
�Promyki� � dyrygent diakon Karina Chwastek�Kamieniorz, oraz orkie-
stra kościelna � dyrygent Jean Claude Hauptmann. 

Kościelnymi byli pp.Urszula i Jerzy Sztwiertniowie.

I etap prac: Po zdjęciu blachy ocynkowanej odkryto konstrukcję wie-
ży  w wielu miejscach mocno uszkodzoną przez kornika i inne szkodniki. 
Przypuszczam, że niektóre elementy pamiętają rok 1851 kiedy dobudowa-
no murowaną wieżę do istniejącego wówczas drewnianego kościoła. Inne 
były już wymieniane przy kolejnych remontach. 

Radością było to że �król� z drzewa modrzewiowego w środku wie-
ży był zdrowy. Zbutwiałe części uzupełniono lub wymieniono. Wszyst-
ko potrójnie zakonserwowano. Całość obito nowymi deskami i papą, 
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po czym pokryto wieżę nową blachą miedzianą. Krzyż z wieży wypiaskowano 
i trzykrotnie proszkowo naniesiono farbę w lakierni w Skoczowie.

Bania miedziana pod krzyżem została oczyszczona z farby i wyszlifo-
wana. Dołożono też rynienki pod okapem wieży. 

Wszystkie prace wykonała Þ rma Husar p.Huberta Husara z Ustronia 
ul.Wiejska 48. 

Wykonawcy: Hubert Husar, Alojzy Ciemała, Piotr Hladky, Paweł Czyż, 
Józef Paszek, Mariusz Kotorc, Przemysław Acura, oraz cieśle � Jan Kę-
dzior, Dariusz Kędzior.

ParaÞ anie zebrali na ten cel około 54.000 zł. 1 etap prac � pokrycie wieży 
wraz z rusztowaniami i materiałami kosztować będzie przeszło 100.000 zl. 

Drugi etap prac: tynkowanie wieży i frontonu kościoła z wymianą 
wszystkich okien frontowych  przewidziano na maj, czerwiec 2013 roku.

Niech nam Bóg w tym dziele pobłogosławi !
ks. Roman Dorda

Goleszów 8 listopada 2012 roku.

Do dokumentu dołączono:
1. dokładne sprawozdanie z życia paraÞ i za rok 2011
2. dane statystyczne za rok 2011
3. kalendarze scienne ze zdjęciami chórów za rok 2007, 2010, 2011, 2012
4. �Zwiastun� i Naszą Gazetkę
5. Panoramę Goleszowską i Głos Ziemi Cieszyńskiej.
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Goleszowscy paraÞ anie wyróżnieni
11 listopada br. w Teatrze im 

A.Mickiewicza w Cieszynie odby-
ła sie podniosła uroczystość nada-
nia �Złotej i Srebrnej Cieszynian-
ki�. Była to już kolejna edycja, pod-
czas której członkowie samorzą-
du powiatu cieszyńskiego wręczy-
li stauetki. Otrzymali je członkowie 
naszej paraÞ i, pani Lidia Lankocz i 
pan Andrzej Pustówka.

Pani Lidia Lankocz została nagrodzona �Złotą Cieszynianką� za ca-
łokształt swojej działalności na rzecz życia kulturalnego Gminy Gole-
szów. Jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie organi-
zuje wiele imprez o zasiegu lokalnym, regionalnym a nawet międzyna-
rodowym. W 1993 roku założyła zespół Pieśni i Tańca �Goleszów�, któ-
rym kieruje do dziś. Jest jedną z nielicznych osób specjalizujących się 
w haftowaniu żywotków do kobiecego stroju ludowego. Jako specjalistka 
organizuje w tym zakresie liczne warsztaty, pokazy i spotkania. Jako etno-
log zwraca uwagę na przekazywanie tej tradycji młodemu pokoleniu. Jest 
twórczynią i realizatorką Regionalnego Konkursu Gwarowego o �Złotóm 
Przeposke�. Tworzy poezję w gwarze oraz scenariusze przedstawień. Jej 
pasją jest tworzenie dziedzictwa kulturowego naszego regionu dlatego z ta-
kim pietyzmem angażuje się w wiele przedsięwzięć na rzecz zachowania
i przekazywania tradycji naszych przodków kolejnym pokoleniom.

Pan Andrzej Pustówka ur. 8 października 1936 r. w Lesznej G. To oso-
ba znana i szanowana nie tylko w społeczności swojej wsi ale całej Gmi-
ny Goleszów. Wieloletni działacz społeczny. Od 1952 roku zaangażowany 
w działalnośc świetlicy wiejskiej w Lesznej G. W 1962 roku założył Klub 
Prasy i Książki, w ramach którego powstał m.in. zespół folklorystyczny 
�Lesznianka�. Samodzielnie opracowywał scenki i układy taneczne wyko-
nywane przez zespół. Sprawował patronat nad kołami zainteresowań np. 
kapelą ludową �Bąk�, zespołem wokalno�instrumentalnym �Świerszcze� 
i �Gamma�. Dzięki jego zaangażowaniu w świetlicy w Lesznej G. gościło 
wielu znanych artystów. Założył i prowadził �Teatr Przy Kawie�, który wy-
stawiał swój program na wielu wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach 



Nasza Gazetka                                                         13

teatrów amatorskich. Od 25 lat jest Prezesem Ludowego Klubu Sportowego 
�Lesznianka�. Jako wieloletni trener drużyny tenisistów stołowych z Lesz-
nej G. doprowadził swoich zawodników do sportowych sukcesów m.in. do 
II ligi zespół kobiet. Do dziś pod jego okiem trenują dzieci i młodzież nie 
tylko z Lesznej. Jego pogodne usposobienie, dusza artysty i miłośc do ludzi 
jest znana w szerokich kręgach. Jako nasz paraÞ anin był również aktywnie 
zaangażowany przy planowaniu a później budowie kościoła ewangelickiego 
w Lesznej G. Przez kilka kadencji członek Rady ParaÞ alnej.

Obojgu laureatom gratulujemy wyróżnienia!
 na podstawie mater. Panoramy Gol. diak. K.Ch.�K.

14 Ewangelicki Turniej Halowej Piłki 
Nożnej im. ks. Andrzeja Hauptmana

W turnieju wzięło udział 20 zespołów (8 juniorskich i 12 seniorskich). 
Ogółem było około 200 osób. Zespoły przyjechały z trzech diecezji nasze-
go Kościoła: Pomorsko�Wielkopolskiej, Cieszyńskiej oraz Katowickiej. 

Nasi juniorzy pierwszy mecz rozegrali z drużyną gospodarzy � Za-
brzem. Mecz zakończył się wynikiem (2: 1) dla naszego zespołu, następnie 
wylosowali tzw. �wolny los�, dzięki czemu traÞ li bezpośrednio do półÞ na-
łu gdzie ponownie spotkali się z drużynę Zabrza. Gospodarze nie dostoso-
wali się do zasad turnieju przez co zostali zdyskwaliÞ kowani. W Þ nale za-
grali z Skoczowem. Spotkanie zakończyło się wynikiem (1:2) dla Skoczo-
wa. Naszym juniorom po prostu zabrakło szczęścia. 

Pierwszy mecz drużynie seniorów z Goleszowa poszedł gładko, bo-
wiem wygrali z ubiegłorocznym zwycięzcą Cisownicą (3:0). Po tym me-
czu traÞ liśmy na drużynę z Mikołowa. To było ciężkie spotkanie ponie-
waż wygraliśmy tyko przewagą jednego gola (2:1). W półÞ nale zagraliśmy 
z Gliwicami. Nasz zespół urządził sobie trening strzelecki, gdyż wygrali-
śmy aż 5:0. O puchar tegorocznych mistrzów walczyliśmy zaciekle z Żora-
mi. Mecz skończył się remisem (2:2). Puchar może zabrać tylko jedna dru-
żyna, więc o zwycięstwie musiały zadecydować rzuty karne. Niestety, nie 
udało nam się, przegraliśmy w rzutach karnych (2:3). 

W tym roku zdobyliśmy dwa srebrne puchary. Dla juniorów zagrali: Mate-
usz Gibiec, Adrian Czudek, Jakub Janoszek, Tomasz Parchański, Szymon Bojda, 
Łukasz Brak, a dla seniorów: Tomasz Niedoba, Szymon Kuziw, Przemysław Gi-
biec, Jakub Małysz, Maciej Rucki, Michał Sztwiertnia i Jan Sztwiertnia. 

Jan Sztwiertnia. 
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 Spotkanie mężczyzn
W sobotę 10�tego listopada. pierwszy raz w naszej paraÞ i odbyło się 

spotkanie mężczyzn. 
Panowie pozazdrościli bardzo udanych spotkań paniom i dzięki aktyw-

ności grupy mężczyzn, którzy są również animatorami spotkań małżeństw, 
udało się takie spotkanie zorganizować. Głównym punktem spotkania była 
projekcja Þ lmu �Odważni�, żeby jednak panowie potraÞ li się skoncentro-
wać na odbiorze przesłania Þ lmu musieli się solidnie posilić. Spotkanie po 
powitaniu i krótkiej modlitwie rozpoczęło się więc od smacznego posiłku 
przygotowanego przez panie, które z pewnością pozwoliłyby się wykazać 
kulinarnymi umiejętnościami mężczyznom, ale nie było panów chętnych 
i z odpowiednimi talentami do realizacji tego jakże ważnego zadania. Film 
produkcji USA opowiadał o przenikających się wzajemnie losach kilku po-
licjantów i emigranta borykającego się z brakiem pracy. Tytułowa odwaga 
cechowała policjantów w ich codziennej pracy, często w niebezpiecznych 
miejscach w zwalczaniu handlu narkotykami i walce z innymi przestęp-
stwami. Nie zawsze jednak potraÞ li oni w gronie rodziny wykazać się taką 
aktywnością jak w pracy, co prowadziło często do nieporozumień i błęd-
nych decyzji życiowych. Odwagi brakowało im, żeby podejmować wybo-
ry, które mogły odmienić ich życie osobiste. Pomimo tego, że spotykali 
się również ze sobą poza pracą i mogli na siebie liczyć brakowało im cze-
goś co dałoby im spokój i radość życia. Dopiero splot tragicznych wyda-
rzeń przybliżył przyjaciół do Słowa Bożego i swoich rodzin. Całkowite za-
ufanie Bogu pozwoliło bohaterom Þ lmu nabrać odwagi do podejmowania 
często bardzo trudnych decyzji, ale były to wybory właściwych dróg postę-
powania, które dawały zadowolenie i pokój w codziennym postępowaniu. 
Wiara stała się fundamentem ich dalszego życia. Po projekcji, kilku panów 
na gorąco podzieliło się swoimi spostrzeżeniami na tematy poruszane w Þ l-
mie. Spotkanie zakończyło się modlitwą. Później można było jeszcze po-
rozmawiać ze sobą przy herbacie i kawie. Myślę, że panowie (najmłodsi, 
w średnim wieku jak i nieco starsi), którzy przybyli tego wieczora do salki 
paraÞ alnej ze wszystkich Þ liałów nie czuli się zawiedzeni i chętnie spotka-
ją się na podobnym spotkaniu jeżeli uda się je zorganizować. W tym miej-
scu trzeba podziękować organizatorom za włożony wysiłek w przygotowa-
nie i sponsorowanie całego wieczoru. 

 J. C



Nasza Gazetka                                                         15

Tych dwoje do poprawki? 
Kolejny raz mieliśmy możliwość spotkania się w gronie nie tylko mał-

żeństw, aby rozpocząć cykl spotkań pod tytułem �Tych dwoje do popraw-
ki?� Przykładem dla rozważań prowadzącego księdza Marcina Pilcha 
z Czeskiego Cieszyna, stało się małżeństwo Abrahama i Sary. 

Postanowienia Wszechmogącego Boga, które możemy poznawać z kart 
Biblii, są wciąż aktualne i dzisiaj, a może szczególnie dziś, gdy świat i oto-
czenie nie chce inwestować w to co trwałe. Podważa się zasadność słów 
przysięgi małżeńskiej�wierności, miłości, szacunku... Wygoda, korzyść, sa-
tysfakcja, przyjemność, same w sobie są dobre, lecz gdy zaczynają rywalizo-
wać z Bogiem stają się niebezpieczne. W1 Mojż, 12,1�9, Bóg dał polecenie 
wyjścia ze swojej ziemi Abramowi i jego żonie Sarze. Okazało się, że Abra-
ham wtedy jeszcze � Abram, pomimo obietnicy Bożej, że będzie mu błogo-
sławił, popełniał wiele błedów. Nie pytał Boga o kierunek swej wędrówki, po-
tem pojawiło się kłamstwo (gdy ukrył przed faraonem w Egipcie, że piękna 
Sara jest jego żoną), następnie egoizm, stres i strach przed przyszłością. Moż-
na by rzec � samo życie. Przykład Abrahama, może być dla nas wskazówką, 
aby nie kierować się takimi uczuciami, które podobnie jak lawina zaczynają-
ca się od małej kuli śnieżnej może spowodować wielkie zniszczenia małżeń-
stwa, rodziny, najbliższego otoczenia. Mamy jednak zapewnienie, że budo-
wanie życia na wartościach Bożych to budowanie na pewnym fundamencie, 
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Adwentowy podwieczorek dla pań 
4 grudnia panie z naszej paraÞ i uczestniczy-

ły w kolejnym podwieczorku, tym razem pod 
hasłem �Kobieta w Chinach�. Frekwencja do-
pisała mimo zimowej aury i śliskich dróg. 

Naszym gościem była pani Marysia Marcol 
z Ustronia, która przez 2 lata mieszkała w Chi-
nach ucząc chińskie dzieci angielskiego. 

Niewątpliwą atrakcją spotkania było chiń-
skie jedzenie, a zwłaszcza 2 pałeczki, które po 
krótkim instruktażu miały zastąpić nam sztućce. 
Niektórym paniom nawet dobrze szło, ale więk-
szość po początkowych zmaganiach z pałeczka-
mi z ulgą sięgała po widelec. 

bo Bóg, który jest Miłością, Pokojem, Światłością, mocą do wzajemnego 
przebaczania, chce i nas obÞ cie wyposażać na co dzień w te cechy. 

Pojawiało się wiele pytań: Co jest dobre dla mojego współmałżonka, dzie-
ci, bliźnich? Czy mam pragnienie pytać osobiście Boga o kierunek drogi? , 
Czy sami wytyczamy sobie szlak naszej drogi tu na ziemi? Bóg powiedział: 
�Przeto kładę przed tobą błogosławieństwo, jeśli słuchać będziecie przykazań 
Boga, Pana, a przekleństwo, gdy zejdziecie z drogi, którą Ja wam dziś wskazu-
ję i pójdziecie za obcymi bogami� Czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, którzy 
doznają błogosławieństw Pana? Tak jak czyha na nas niebezpieczeństwo aby 
iść w małżeństwie obok siebie a nie razem połączeni wspólnymi sprawami, pa-
sjami, rozmową, tak często wybieramy drogę �na własną rękę�, nie rozmawia-
jąc czy konsultując życia z Wszechmogącym Bogiem, nie wędrując w świe-
tle Jego praw. Adwent może być tym dobrym i szczególnym czasem zaprosze-
nia Boga do naszego osobistego, rodzinnego życia. Warto podjąć wysiłek aby 
też razem, ze współmałżonkiem i dziećmi stawać przed Bogiem. Oczekiwanie 
na przyjście� pamiątkę narodzin Jezusa, a potem zastanowienie się nad tym co 
stało się na Golgocie dla nas osobiście, może stać się początkiem wędrowania 
w Bożym błogosławieństwie przez trudy życia. 

Drogi czytelniku, jeśli nie miałeś okazji czy możliwości osobistego 
uczestniczenia w spotkaniach dla małżeństw, to zapraszamy na następne, 
które odbędzie się 9 lutego 2013r. Zapraszamy też do odsłuchiwania wielu 
innych wykładów na stronie internetowej naszej paraÞ i. E. Procner
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Po nasyceniu chińszczyzną naszych ciał, 
przyszedł czas na strawę duchową. Pani 
Marysia, przyodziana w piękny tybetański 
strój, opowiedziała nam o Chinach, zwłasz-
cza o sytuacji kobiet w tym dalekim kraju. 
Wszystko było ilustrowane przezroczami, 
co pomagało nam przenieść się oczami wy-
obraźni do Państwa Środka (tak nazywają swój kraj Chińczycy uważając 
go za centrum świata). Po wysłuchaniu opowieści pani Marysi z wielu ust 
wyrwało się westchnienie � ach, jak my się mamy dobrze w Polsce. 
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 Z życia chórów
ParaÞ a Ewangelicka w Jastrzębiu Zdroju�Ruptawie świętowała w dniu 

14 pażdziernika br. stulecie poświęcenia kościoła św.Trójcy, wokół którego 
wzniesiony został pod koniec ubiegłego wieku nowoczesny architektonicz-
nie kościół Jezusowy. Uroczystość ta poprzedzona została Koncertem Ju-
bileuszowym 65�lecia działalności tamtejszego chóru i 25�lecia pracy dy-
rygentki, w nowym kościele w sobotę 13 pażdziernika 2012 roku. Od roku 
1986 proboszczem ruptawskiej paraÞ i jest goleszowianin ks. Jan Raszyk, 
wspierany w pracy duszpasterskiej przez małżonkę Renatę.

Do udziału we wspomnianym koncercie zaproszone zostały chóry na-
szej paraÞ i wraz z orkiestrą kościelną. Na początku, po przywitaniu słu-
chaczy i chórów przez ks. Jana Raszyka miejscowy zespół dziecięco�mło-
dzieżowy zaśpiewał kilka pieśni z towarzyszeniem gitary, po którym swoje 
własne improwizacje wykonał na organach Jean�Claude Hauptmann.

Nasz �goleszowski� występ prowadził ks. Roman Dorda, a rozpoczął 
się �Romansem� Józefa Podoli w wykonaniu orkiestry i solistki Darii Bran-
ny /ß et/. Następnie jako pierwszy wystąpił chór �Cantus� z dwoma pieśnia-
mi: �Veni Jesu� L. Cherubiniego i �Dziękujmy Bogu wraz� J.S.Bacha. Po 
�Cantusie� z obszerniejszym programem zaprezentował się chór miesza-
ny. Wykonał on z towarzyszeniem orkiestry: �O Boże nasz� C.Scott,mo-
dlitwę �Ojcze nasz� St.Moniuszki, �Muszę kochać Cię� E. Presley`a, kan-
tatę �Za rękę weż mnie Panie� i �Ojcze nasz, co jesteś w Niebie� St. Ha-
dyny oraz z dedykacją dla ks. J. Raszyka �Ojcowski dom� w opracowaniu 
Wł. Rakowskiego.

Wszystkie prezentacje �goleszowian� pod dyrekcją Jean�Claude`a 
Hauptmanna zostały ciepło przyjęte i nagrodzone licznymi brawami.

Na koniec, wieńcząc swój jubileusz wystąpił miejscowy chór kościel-
ny z kilkoma ciekawymi pieśniami a`capella jak również z kompozycją St. 
Hadyny z towarzyszeniem organów. Po życzeniach i gratulacjach składa-
nych na ręce dyrygentki Aleksandry Marek zaproszeni zostaliśmy do sali 
paraÞ alnej na smaczny bogracz i ruptawskie kołacze. Tam nie obyło się bez 
wspomnień z dawnych lat z różnych kontaktów z miejscowymi chórzysta-
mi. Po wspólnej kolacji zaśpiewali �goleszowianie� w podzięce za zapro-
szenie i gościnność �Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc�.



Nasza Gazetka                                                         19

 * * *
Chór męski �Cantus� i chóry mieszane z Goleszowa i Kozakowic wzię-

ły udział w Jesiennym Zjeździe Chórów Diecezji Cieszyńskiej, który od-
był się w cieszyńskim kościele 24 listopada 2012 roku w ramach akcji �Ra-
tujmy organy kościoła Jezusowego�. Wszystkich wykonawców, a było 
ich ponad 600 osób z 19�tu chórów, przywitał proboszcz ks. Janusz Siko-
ra, dziękując z góry za włączenie się do cyklu koncertów na rzecz ratowa-
nia tego pięknego instrumentu. Prowadzenie Zjazdu przejął opiekun Die-
cezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr ks. Roman Dorda. Zapowiadał kolej-
ne punkty programu, podając w krótkich komentarzach charakter poszcze-
gólnych pieśni.

Program obejmował kilka utworów w wykonaniu połączonych chórów 
oraz dwie pieśni wspólne śpiewane z miejsc �Niech imię Jezus wiecznie 
brzmi� i �Tam gdzie Bóg żywy�. Nasz chór �Cantus� zaśpiewał: �Stój przy 
mnie Panie� W. Monk i �Psalm 130� W. Sauera, natomiast połączone chó-
ry Goleszowa i Kozakowic wykonały wspólnie dwie pieśni: Haliny Kudzin 
�Dokąd idziesz� i J.F. Haendla �Pokój i radość�. Dyrygowały � Joanna Li-
powczan�Stawarz i Anna Stanieczek.

W połowie programu Zjazdu podczas pieśni zboru �Boże wielki� ze-
brana została oÞ ara do koszyków na w\ wspomniany cel, która wyniosla 
5.407.�złotuych.Za oÞ arę i cały koncert podziękowali wykonawcom księża 
:Roman Dorda i Janusz Sikora, którzy na ręce dyrygentów wręczyli płytę 
i symboliczną różę. Koncert zakończyło mocno brzmiące organowe �Wa-
rownym grodem� w wykonaniu Pawła Seligmana.

 Anna Stanieczek

Wy jesteście światłością 
świata (�) Tak niechaj świeci 

wasza światłość przed ludźmi, 
aby widzieli dobre uczynki 

i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie.

Ew. Mat. 5,14�16
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Z wizytą w naszej partnerskiej 
paraÞ i Alblasserdam

15 sierpnia 20 osobową grupą młodzieży wyruszyliśmy z wizytą do na-
szej partnerskiej paraÞ i Alblasserdam w Holandii. Wielu z nas zdążyło już 
zawrzeć przyjaźnie z młodymi holendrami, podczas ich pobytu u nas w ma-
ju zeszłego roku. Po krótkim pożegnaniu i modlitwie, tu w Goleszowie, ru-
szyliśmy na lotnisko. Po szczęśliwym locie, dotarliśmy na miejsce. Zostali-
śmy ciepło przyjęci przez rodziny goszczące oraz innych ludzi zaangażowa-
nych w paraÞ i. Następnego dnia spotkaliśmy się w kościele. Zostaliśmy po-
dzieleni na polsko�holenderskie grupy, co sprawiło, że mogliśmy nawiązać 
nowe znajomości lub lepiej się poznać. Cały nasz pobyt upłynął pod hasłem: 
�Wiara, Nadzieja, Miłość�. Dostaliśmy zadanie, że przez te kilka dni mamy 
robić zdjęcia pod tym hasłem, gdyż na koniec mieliśmy konkurs. Po krót-
kim spotkaniu w kościele pojechaliśmy na prawdziwą, holenderską farmę. 
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Najpierw czekała nas wycieczka kajakami. Przysporzyło nam to wiele ra-
dości. Wszyscy byli mokrzy i brudni. Mogliśmy też w ten sposób okazję 
podziwiać piękną okolicę. Po krótkiej przerwie w dwóch dużych grupach 
mieliśmy do wykonania różne zadania. Jedne z nich były konkurencjami 
między drużynowymi, inne były tylko dla zabawy. Między innymi poko-
nywaliśmy różne tory zrobione z lin, które wisiały nad kanałami np. prze-
chodzić po oponach na drugi brzeg kanału. Przeciągaliśmy linę, ścigali-
śmy się na hulajnogach, robiliśmy wieżę z opon i wiele innych. Była to dla 
nas naprawdę świetna zabawa. Każdego wieczoru spotykaliśmy się w ko-
ściele, gdzie wspólnie śpiewaliśmy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. Mie-
liśmy okazję nauczyć się jednej holenderskiej piosenki, ale my również 
nauczyliśmy holendrów piosenki �Przyjaciela mam�, resztę śpiewaliśmy 
w języku angielskim. Oczywiście wielu z nas na te spotkania przyjeżdżało 
na rowerze, jak na prawdziwych holendrów przystało. Drugiego dnia wy-
braliśmy się na plażę. Pogoda przez cały pobyt nam dopisywała, więc mo-
gliśmy trochę się poopalać, co odważniejsi kąpali się w morzu, graliśmy 
w piłkę lub spacerowaliśmy po plaży. Trzeciego dnia pojechaliśmy na wy-
cieczkę do Dordrechtu� jednego z najstarszych miast Holandii. Jechali-
śmy tam wodnym autobusem co było dla nas dosyć wyjątkowe. Zwiedzali-
śmy urokliwe uliczki tego miasta, piękne, zabytkowe kamienice, budynki. 
Dostaliśmy również wolny czas podczas, którego mogliśmy kupić jakieś 
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ciekawe pamiątki. W Niedzielę mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda ho-
lenderskie nabożeństwo, śpiewaliśmy pieśni, których uczyliśmy się pod-
czas naszych wieczornych spotkań. Kazanie dostaliśmy w skróconej for-
mie na kartce, a słowa, które rozważał pastor pochodziły z I Listu do Ko-
ryntian 13:13, więc odnosiły się do tematu całego naszego pobytu. Zo-
stał również pokazany efekt naszego konkursu fotograÞ cznego, każde na-
sze zdjęcie było ciekawe i wyjątkowe. Po nabożeństwie, każdy paraÞ anin 
otrzymał od nas w prezencie szydełkowane serduszko, które było podarun-
kiem od Pań z naszej paraÞ i. Przy kawie i herbacie, każdy mógł skoszto-
wać polskich prince�poli. Po południe, każdy z nas spędził ze swoją rodzi-
ną goszczącą. Wielu z nas pojechało na basen, na wycieczkę rowerową lub 
łódką. Ostatniego dnia po smutnym pożegnaniu musieliśmy wracać. Czas 
wspólnie spędzony w Holandii wzmocnił naszą grupę młodzieżową. Rów-
nież zawiązaliśmy wiele przyjaźni z ludźmi z Alblasserdam, dlatego było 
nam ciężko się rozstawać, ale jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy przeżyć tak 
wiele niezapomnianych chwil. Myślę, że więzi jakie się między nami za-
wiązały pozwolą na dalsze kontynuowanie naszego partnerstwa. Chciałam 
również w imieniu całej naszej grupy podziękować panu Edkowi Cieślaro-
wi, Oli Bury oraz Tomkowi Czudkowi za sprawowanie opieki nad nami. 

K. Nieboras
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DZIECI W PARAFIIDZIECI W PARAFII
    

Adwent oczyma dzieci
 
W pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu wszystkie dzieci ze szkó-

łek niedzielnych naszej paraÞ i uczestniczyły w spotkaniu adwentowym. 
Zaproszeni goście, chórek dziecięcy z Wisły�Głębiec rozpoczął spotkanie 
śpiewem. Ich radosne śpiewanie "porwało" wszystkich. Następnie wysłu-
chaliśmy adwentowej historii o dwóch świecach. Jedna była piękna i duża, 
ale nie chciała podzielić sie z nikim swoim światłem. Druga, mała i zwy-
czajna, za to gotowa do dzielenia się. Pierwsza pozostała smutna, druga 
przeciwnie, jej radością było przekazywanie swego światła dalej. Ta pro-
sta historia przekazała dzieciom ważną prawdę, jaką i my mamy dzielić się 
z innymi. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie narodzonym w stajence to 
wieść pełna radości i nadzieji, którą mamy przekazywać sobie nawzajem. 
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Dzieci nauczyły sie tez 
wersetu biblijnego, uczest-
niczyły w konkursie, a na 
zakończenie otrzymały upo-
minki w postaci kalendarza 
adwentowego. 

diak. K. Ch.�K. 
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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    Postanowienia 
     oraz marzenia

Noworoczne postanowienia? Tak, często rozpoczynamy Nowy Rok 
z postanowieniami, które pobudzają nas do działania, poprawy lub dążenia 
do wyznaczonych celów. Cudownie jest, gdy udaje się zrealizować choćby 
część z nich. Następnie przeżywamy kolejny rok i ponownie wracamy do 
naszych starych postanowień lub składamy kolejne nowe, może ważniej-
sze, albo jeszcze trudniejsze? Jednak istnieje coś jeszcze, oprócz postano-
wień, to pozwala nam znaleźć cel i kierunek w życiu � to są MARZENIA! 

Marzenia to nasze skarby, są piękne i bez nich nie mielibyśmy do czego 
dążyć, w czym trwać. Marzenia są czynnikiem, który sprawia, że nasze ży-
cie staje się barwniejsze. Większość ludzi zapytanych czym są dla nich ma-
rzenia, odpowiadają, że są czymś, co wypełnia życie niesamowitymi emo-
cjami oraz radością. Marzenia pełnią w życiu człowieka jeszcze inną bar-
dzo istotną rolę! Nieustannie są w naszych myślach i zawsze nam towarzy-
szą. Stanowią one ucieczkę od trudnej rzeczywistości i sprawiają, że prze-
nosimy się w zupełnie inny świat. Marzenia są z nami bez przerwy i w bar-
dzo wielu sytuacjach decydują o tym, co zdarza się w przyszłości. 

Chcieć to móc, chcieć znaczy marzyć! To życiowa prawda, kiedy spełnia-
my swoje marzenia i to sprawia, że wtedy jesteśmy radośni i szczęśliwi. Moż-
na byłoby porównać to do wygranej walki, albo na przykład, jakbyśmy otrzy-
mali w końcu bardzo długo 
oczekiwany prezent. 

Mamy wiele marzeń i pra-
gnień i zazwyczaj nie wypo-
wiadamy ich głośno bo oba-
wiamy się, że się nie spełnią, 
albo po prostu nie wierzymy 
w nie. Powinniśmy być inni, 
wierzący w dobre zdarzenia, 
realizację wspaniałych rze-
czy, które widzimy w naszych 

� Odpowiedział mi Pan, mówiąc: 
Zapisz to, co widziałeś, 
i wyryj to na tablicach, 
aby to można szybko przeczytać. 
Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu
i wypełni się niezawodnie. 
Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, 
gdyż na pewno się spełni, 
nie opóźni się (�). 
(�) sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

   Ha, 2�4
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snach, widzeniach. Czy zapisujemy nasze marzenia? Popatrzmy jaka rada 
znajduje się w księdze Habakuka: 

Może to czas, kiedy powinniśmy uwierzyć, że marzenia się spełnia-
ją? Zapewne trudno jest tego dowieść osobom, które zmagają się z truda-
mi życia i niejednokrotnie dotkliwie cierpią. Często nie okazują tego na ze-
wnątrz, bo zazwyczaj się uśmiechają, mówią miłe słowa, zajmują się co-
dziennymi sprawami takimi jak praca, nauka, obowiązki domowe, opieka 
nad najbliższymi. Jednak spróbujmy uwierzyć, że w naszym zwariowanym 
świecie, mimo codziennego pośpiechu, niesamowitym pędzie życia jeszcze 
znajduje się miejsce na marzenia. Wyobraźmy sobie, że marzenia są różno-
rodne jak nasze osobowości i zarazem piękne jak tęcza na niebie. 

Czy Bóg chce abyśmy mieli marzenia i wspaniałe cele? Stworzył nas 
i obdarzył nas mądrością, i zapewne chce abyśmy mieli swoje marzenia, 
i z pewnością nie chciałby abyśmy z nich rezygnowali. 

Uważaj, aby nie przekonać samego siebie, że twoje marzenia są niere-
alistyczne. Staraj się raczej jeszcze bardziej je w sobie rozbudzić. Uwierz, że 
możesz urzeczywistnić swoje marzenie, a dokonasz tego!  Jentezen Franklin

Często wołamy do Boga i wypowiadamy swoje prośby. Najtrudniej jest 
wtedy, kiedy prosimy o spełnienie marzeń naszych bliskich czy przyjaciół, 
i gdy to spełnienie się opóźnia, a my nie znamy przyczyny. Łatwiej jest zro-
zumieć, gdy własne marzenie nieco się oddala, bo zawsze można powiedzieć 
do siebie �no trudno, może to jeszcze nie ten czas, albo to nie jest jeszcze 
moja chwila? �, ale co z tymi, o których się troszczymy i modlimy? 

�A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że 
otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.�  I Jan 5,15

Powinniśmy być przekonani o tym, że Bóg nas kocha i chce abyśmy 
byli szczęśliwi i oczywiście, aby się spełniały nasze marzenia. Bóg zawsze 
chce naszego dobra i nigdy nie pozwoli nas skrzywdzić. Kocha nas ponad 
wszystko, bo swojego jednorodzonego Syna nam podarował i wielokrotnie 
nas o tym zapewnia: 

�Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas 
umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.�  I Jan 4,10

�W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzone-
go posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.�   I Jan 4,9

�Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna Swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.�  Jan 3,16

Bóg doświadcza, aby nas kształtować, ale nigdy nie zapomina o tym, 
aby pomóc i wesprzeć, kiedy nadchodzą chwile zwątpienia. Ważne jest aby 
być wiernym i takim dobrym przykładem dla nas może być postać Joba. 
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�Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, 
Dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego! 
Bo On rani, lecz i opatruje, 
Uderza, lecz jego ręce leczą.� Job 5, 17�18
Uwierzmy w Boże obietnice, które są nam dane i w Jego opiekę i wspar-

cie, którym nas obdarza każdego dnia w obÞ tości. Bóg obdarzył nas wy-
obraźnią, mądrością oraz inteligencją, i na pewno nie chciałby abyśmy re-
zygnowali z marzeń tych wielkich i tych całkiem malutkich. 

Istotnym jest aby dobrze rozpoznać Bożą wizję. Bóg oczekuje od nas 
spontanicznej reakcji, gdy mówi nam, abyśmy coś zrobili. Chodzenie z Bo-
giem wiąże się z nowymi, nieustannie zmieniającymi się doświadczeniami. 
Zmiana to znak, że Bóg przygotowuje nas na cud! 

Cierpliwość daje zwycięstwo. Jeśli marzymy i czegoś bardzo pragnie-
my to dążmy do tego bardzo mocno i wytrwale. 

��Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na 
Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary��  Hbr 12, 1�2 ZaÞ a Bury

Wykonujemy wykopy:
• fundamentów
• przyłączy
• szamb
• oczyszczalni
• drenaży

oraz odwierty pod słupki
ogrodzeniowe

Kwiaciarnia

Teatralna
Wierzgoń Danuta
43�400 Cieszyn, ul. Głęboka 49
tel. 33 858 1199, kom. 504 977 388
www.kwiaciarnia�teatralna.pl
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NAD JORDANEM 
Kościół Ewangelicko�Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest 

cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno 
w apostolskim wyznaniu wiary [ŚE 980], jak też i w nicejsko�konstanty-
nopolitańskim wyznaniu wiary [ŚE 981]. Jest on bowiem rozpowszechnio-
ny po całym świecie. 

Mało kto wie, że najwyższa góra Afryki � Kilimandżaro (5895 m) , to 
�luterańska góra�, zamieszkała przez luteran i należąca do luterańskiej die-

cezji. Takich luterańskich diecezji 
na czele z biskupami jest 20 w Tan-
zanii, są 1104 paraÞ e, 1500 kościo-
łów oraz około 6 milionów luteran. 

Przeciwieństwem w obecności 
luteran jest Jordania i Ziemia Świę-
ta. I znowu mało kto wie, że jest tu 
żywy, choć niewielki (ok. 3000 lu-
teran) Ewangelicko � Luterański 
Kościół w Jordanii i Ziemi Świę-
tej z siedzibą w Jerozolimie (EL-
CJHL paraÞ e � Jerusalem, Ramal-
lah, Bethlehem i Amman, Jordan), 
na czele którego stoi ks. biskup 
Munib Younan, Palestyńczyk 
(Arab), który urodził się 18 wrze-
śnia 1950 r. w Jerozolimie jako syn 

Andrii Younana i Alice Qandalaft. W latach 1972�1976 studiował teologię 
luterańską na Uniwersytecie w Helsinkach. W dniu 30 maja 1976 roku zo-
stał ordynowany na księdza (prezbitera) luterańskiego w centralnym ko-
ściele luterańskim, którym jest kościół Zbawiciela w Jerozolimie na Sta-
rym Mieście zbudowany przez Niemców w latach 1892�1898 na ziemi po-
darowanej w 1869 roku pruskiemu królowi Wilhelmowi I (od 1871 r. ce-
sarzowi Niemiec) przez tureckiego sułtana Abdülaziza. Na terenie dzisiej-
szego kościelnego ogrodu w czasie panowania krzyżowców znajdowała się 
siedziba Joannitów. W Święto Reformacji, dnia 31 października 1898 roku 
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cesarz Wilhelm II wraz z cesarzową Augustą Wiktorią odbył pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej podczas której wziął udział w poświęceniu kościoła Zba-
wiciela w Jerozolimie. Choć, niestety, cesarz Wilhelm II był antysemitą, 
to jednak popierał ideę emancypacji Żydów. Kościół Zbawiciela zaprojek-
tował słynny niemiecki architekt Friedrich Adler. Jego projektu jest także 
w Bydgoszczy kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. 

W 1940 roku władze angielskie zamknęły kościół, który wznowił na-
bożeństwa po 10 latach, w roku 1950 r. Dzisiaj jego proboszczem (Propst) 
jest niemiecki ksiądz Uwe Gräbe. W kościele Zbawiciela nabożeństwa od-
bywają się w języku niemieckim, angielskim, duńskim i arabskim. 

 Ks. Munib Younan w latach 1976�1979 był proboszczem pomocni-
czym w kościele Zbawiciela w Jerozolimie, a następnie był proboszczem 
w Bajt Dżala i Ramallah. W latach 1990�1998 był prezesem Synodu EL-
CJHL, który to Synod wybrał go Biskupem Kościoła jako następcę pierw-
szego biskupa arabskiego dr. Daouda Haddada (1979�1997). W przed-
dzień Święta Epifanii, dnia 5 stycznia 
1998 r. biskup � elekt Munib Younan 
został w Jerozolimie uroczyście kon-
sekrowany na biskupa przez luterań-
skich biskupów, otrzymując tym sa-
mym sukcesję apostolską biskupów 
szwedzkich i Þ ńskich. 

W dniu 24 lipca 2010 r. w Stuttgarcie 
został ks. biskup Munib Younan wybra-
ny przez Walne Zgromadzenie Świato-
wej Federacji Luterańskiej jej prezyden-
tem. Światowa Federacja Luterańska re-
prezentuje 145 luterańskich Kościołów 
członkowskich z 79 krajów. 

Na początku roku 2009 z piel-
grzymką do Ziemi Świętej wybrała się 
konferencja biskupów Stanów Zjed-
noczonych i Kanady pod przewodnic-
twem ówczesnego Prezydenta Świato-
wej Federacji Luterańskiej i naczelne-
go biskupa amerykańskiego ks. bisku-
pa dr. Marka S. Hansona ze Stanów 
Zjednoczonych (Chicago). 
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Biskup Munib Younan zorganizował zgodnie ze starą, wschodnią trady-
cją w dniu Święta Epifanii 6 stycznia 2009 r. uroczyste nabożeństwo z Sa-
kramentem Ołtarza nad Jordanem w tzw. �Święto Jordanu�. 

Niestety, rzeka Jordan, w której był ochrzczony nasz Pan i Zbawiciel Je-
zus Chrystus i wielu innych ludzi aż po dzisiejsze czasy, jest dzisiaj rzeką 
mętną, jakże odbiegającą swym widokiem od widoku jaki rodzi się w na-
szej wyobraźni wtedy, gdy czytamy w Święto Chrztu Pańskiego (dzisiaj: 
1 Niedziela po Epifanii) Ewangelię o Chrzcie Jezusa (Mt 3,13�17) [ŚE 
964 / 18]. Niemniej nabożeństwo to musiało zapisać się złotymi zgłoskami 
w sercach biskupów amerykańskich i kanadyjskich. 

Biskup Munib Younan gromadzi wielu chrześcijan różnych wyznań, na-
rodów i języków w kościele Zbawiciela w Jerozolimie. 

Taką okazją do zgromadzenia luteran różnych języków była ordyna-
cja, której dokonał w kościele Zbawiciela, czy też w Ramallah instala-
cja proboszcza. 

Ekumeniczny charakter miało tegoroczne Święto Reformacji dnia 31 
października 2012 r. w kościele Zbawiciela w Jerozolimie, gdzie oprócz 
wiernych i duchowieństwa różnych wyznań chrześcijańskich, zgromadzo-
nych było wielu duchownych luterańskich z różnych Kościołów (obecny 
był bawarski Biskup Senior Dr Johannes Friedrich), a zwłaszcza z tych na-
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rodowości, z których w kościele Zbawiciela odprawiane są nabożeństwa 
w językach: arabskim, angielskim, duńskim i niemieckim. 

 Biskup, a zarazem Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej Munib 
Younan przewodniczył liturgii, wygłosił kazanie i udzielił błogosławień-
stwa w asyście niemieckiego proboszcza katedry ks. propsta Uwe Gräbe. 

Bogu możemy być tylko wdzięczni, że w Ziemi Świętej, w ziemi, w któ-
rej się urodził (Betlehem), po której chodził, w której umarł, zmartwych-
wstał i wstąpił na niebiosa, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus (Jerozoli-
ma) są także kościoły i kaplice luterańskie, w których Słowo Boże jest czy-
sto i wiernie zwiastowane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udziela-
ne zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. 

 (Ks. Jan Gross)

Aby kościół w nas żył
Dlaczego chodzimy do kościoła, Przecież modlić się można wszędzie, 

czy to w polu, czy w lesie, czy też instynktownie przed wykonaniem niebez-
piecznej czynności, /skok na bandżi czy ze spadochronem/. Oddajemy wte-
dy świadomie, swój los naszemu Stwórcy. Trochę przesadnie � czynią to, 
/szczególnie kierowcy/ wyznawcy islamu w krajach muzułmańskich, uży-
wając, na co dzień powiedzenia, �jeżeli Allach dopuści� � jeżdżą na złama-
nie karku, tak że ma się wrażenie naprawdę wielkiego cudu, że jeszcze żyją, 
/ale pamiętajmy, że zdrowy rozsądek też dany jest nam przez Pana/. Wra-
cając jednak do naszych realiów. Modlimy się również w domu, przy stole, 
dziękując za dary, którymi jesteśmy otoczeni i które, na co dzień konsumu-
jemy. To właśnie jest cud, kiedy niewidzialna istotę Boga, która w �stworzo-
nych rzeczach jest rozpoznawalna�. Ktoś może powiedzieć � tak owszem na-
szymi rękami, ale te ręce zostały ukształtowane i usprawnione przez nasze-
go Pana. Modlimy się również przed snem, dziękując za szczęśliwie przeży-
ty dzień, prosząc o spokojną noc oraz szczęśliwy poranek. Tu właśnie, wielo-
krotnie wzrokiem szukamy symbolu naszej wiary. Symbolami tymi są prze-
ważnie krzyż lub obraz o tematyce religijnej i w tym towarzystwie odczuwa-
my niewyjaśnioną więź, jakby wspólnotę, czyli namiastkę kościoła. Oczy-
wiście, każdy szuka w swoim własnym sercu, własnym rozumie, swojej re-
ß eksji, ale też i w tej przestrzeni, w której się spotykamy. Ale też jesteśmy 
odbiorcami łask w tym właśnie miejscu, łask, które płyną do naszej zbioro-
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wości, do naszej wspólnoty i do każdego z nas indywidualnie poprzez sakra-
menty święte, które w tym miejscu są sprawowane. A więc dokonuje się jakieś 
spotkanie w wymiarze wspólnoty i wymiarze bardzo indywidualnym. Świąty-
nia to jest miejsce, gdzie się dokonywało i stale dokonuje przymierze Boga 
z człowiekiem (indywidualnie) i przymierze Boga z Jego ludem. To miejsce 
bardzo szczególne, To Miejsce Przymierza, gdzie Bóg udziela nam łask, my 
Go o coś prosimy, my za coś dziękujemy. W Księdze Wyjścia czytamy: Bóg 
mówi do Mojżesza: zbudujcie Mi przybytek, żebym mógł przebywać z wami. 
Była to jeszcze świątynia rozbieralna, którą można było przenieść i wybudo-
wać w innym miejscu. Świątynia ta była również mieszkaniem Arki Przymie-
ża. Natomiast w późniejszych czasach, kiedy to król Dawid zamieszkał w swo-
im domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, Bóg poprzez pro-
roka Natana powiedział do Króla Dawida: Ty mieszkasz w pałacu a Arka Przy-
mierza mieszka w namiocie, zbuduj mi dom abym mógł mieszkać wśród was, 
jednak Świątynię według planów Dawida zbudował dopiero jego syn Salamon. 
Otóż tak jest do dzisiaj, świątynia jest miejscem przymierza, miejscem obco-
wania wzajemnego Boga i ludzi. To się dokonuje także dzisiaj. My przycho-
dzimy, żeby się modlić, przychodzimy sprawować liturgię świętą, czyli daje-
my jakiś własny wyraz wiary czy to w indywidualnej modlitwie, czy w zbio-
rowej. W pierwszych Świątyniach w centralnym miejscu znajdowaliśmy Arkę 
Przymierza, w dzisiejszych naszych kościołach, obecność ciała i krwi Jezu-
sa odnajdujemy w sakramencie ołtarza, jako konsubstancjacje � realną obec-
ność Chrystusa. Aby jeszcze lepiej zrozumieć ważność obecności kościoła 
w naszym życiu, przypomnijmy sobie czasy kontrreformacji, trwającej od po-
łowy XVI wieku, do końca XVII wieku. Wtedy to wierni nie bacząc na aurę, 
czyli pogodę deszcz, czy mróz, nieraz drogą liczącą wiele kilometrów, piecho-
tą dążyli do miejsca wspólnego wychwalania i dziękowania za opiekę i dobro-
czynności Boga. Powstawały liczne �Leśne Kościoły� istniejące jako pamiąt-
ka do tej pory.  W tych trudnych czasach wierni naszej wiary z cierpliwością 
znosili ogromne utrudnienia wspólnego wyznawania wiary. Obecnie mamy to 
wszystko dosłownie w zasięgu ręki, lecz niestety nieraz z lenistwa lub niechęci 
do wczesnego wstawania w niedzielę, lub ogólnego zmęczenia z powodu so-
botniego balowania, odkładamy nasze wspólne spotkanie z Bogiem, kiedy to 
nasi teolodzy w kazaniach dokładnie wytłumaczą nam znaczenie słów zawar-
tych w Piśmie Świętym, a dzwony świadczą o potędze naszej wiary, oznajmia-
ją i przypominają nam, że wspólnota nasza jest naprawdę znacząca w naszym 
środowisku i powinniśmy ją umacniać, szanować i bronić przed jej upadkiem. 

  Albin Klimczak   
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Pogrzeby

Śluby

Chrzty Julia Anna Hes c. Pawła i Sary zd.Procner � Leszna G.
Michał Borys Procner s. Sebastiana i Eweliny Ciemała  
� Goleszów
Karolina Szteler c. Grzegorza i Marioli Henkel � Goleszów
Nina Smoleń c. Tomasza i Olgi zd. Czudek  � Goleszów
Igor Smoleń s. Tomasza i Olgi zd. Czudek � Goleszów

Roksana Irena Bobek c. Zbigniewa i Małgorzaty zd. Malinowska  � Kisielów
Igor Artur Rudzki s. Arkadiusza i Joanny zd. Śliż � Ogrodzona/Goleszów
Szymon Igor Wojtas s. Michała i Kariny Osowska � Goleszów
Wojciech Andrzej Cieślar s. Andrzeja i Elżbiety Zagóra � Goleszów
Natalia Elżbieta Niedoba c. Mikołaja i Agnieszki zd. Woźniewska 
� Kraków/Goleszów
Konrad Paweł Brańczyk s. Radosława i Marzeny El�Azzabi � Goleszów
Błażej Marek Kaczmarczyk s. Justyny Kaczmarczyk � Goleszów
Zuzanna Sosna c.Sławomira i Moniki zd. Tuszyńska � Goleszów
Mateusz Antoni Płonka s. Bogdana i Anny Madecka � Goleszów

Tomasz Bednarski  � Agnieszka Fober

Śp. Helena Fober zd. Badura  l.80 � Goleszów
Śp. Anna Noga zd. Cichy l.93 � Goleszów
Śp. Franciszek Bury  l.84  � Goleszów
Śp. Karol Samiec  l.81  � Goleszów
Śp. Anna Krop l.87 zd.Cieślar  � Cisownica
śp. Jan Sikora  l.72 � Goleszów
śp. ZoÞ a Maciejczek zd. Badura  l.59 � Goleszów
śp. Józef Krop  l.91  � Cisownica
śp. Ewa Czyż zd. Źlik  l.87  � Goleszów
śp. Andrzej Bialik  l.70  � Kisielów
śp. Władysław Podzorski  l.76 � Goleszów
śp. Józef Lewandowski  l.87  � Godziszów
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Rada ParaÞ alna � 2011�2016

Adwent oczyma dzieci



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Julia Anna Hes
chrzest: 07.10.2011 r.  

Konrad Paweł Brańczyk
chrzest: 25.11.2012 r.  

Karolina Szteler
chrzest: 14.10.2012 r.  

Nina i Igor Smoleń
chrzest: 28.10.2012 r.  

Wojciech Andrzej Cieślar
chrzest: 18.11.2012 r.  



�Oto dzieci są 
darem Pana, 
Podarunkiem 

jest owoc łona� 
Ps. 127/3

Zuzanna Sosna
chrzest: 25.11.2012 r.  

Roksana Irena Bobek
chrzest: 03.11.2012 r.  

Natalia Elżbieta Niedoba
chrzest: 25.11.2012 r.  

Szymon Igor Wojtas
chrzest: 04.11.2012 r.  



Mariusz Cieślar � Bogusława Molek 
ślub: 01.09.2012 r.

Tomasz Bednarski  � Agnieszka Fober 
ślub: 06.10.2012 r.

Wojciech Szudeja � Anna Sikora
ślub: 15.09.2012 r.



FOTORELACJA

Remont 
wieży 

naszego 
kościoła

2012
Zdjęcia:

 Tomek i Marek Czudek


















