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kwiecień � maj � czerwiec

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam;
nie jak świat daje, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
          J 14,27
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Święta Wielkanocne
Kiedy budzi się życie, energia jest w nas 
A wszystko otacza słoneczny blask
Każda roślina rozkwita w ten czas 
A w nas żar się rodzi i miłość wciąż trwa

 Miłość do ludzi, przyrody i życia
 Natura wstaje ,budzi się rozkwita
 Wszelki, więc naród wierzy, że wzrastamy
 Więc w naszych sercach wielka radość trwa

Wszelka ta radość historią spowita
O mękach Pana w Biblii obÞ ta
Bo za nas cierpiał � my o tym wiemy
W szczerych modlitwach Mu dziękujemy

 Jego zmartwychwstanie nam wiosnę czyni
 Ptaki śpiewają o ożywczej ziemi
 Pęki drzew, kwiatów radość zwiastują 
 Zbawienie wieczne nam obiecują

Czujesz z oddali leśnych kwiatów woń
Zimowe szaty poszły wreszcie w kąt
Dziękować za przeżytą zimę czas
Więc do kościoła spieszmy wszyscy wraz.

Albin Klimczak
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W drodze do Jerozolimy 
– Czas Pasji i Zmartwychwstania

W okresie pasyjnym wsłuchujemy się w Chrystusowe słowa: 
�Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcyka-

płanom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. 
I będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech 
dniach zmartwychwstanie� (Mk 10, 33�34) 

Spoglądamy na Jezusa Chrystusa idącego do Jerozolimy naprzeciw 
poniżeniu, niesprawiedliwości, okrutnym cierpieniom i haniebnej śmier-
ci na krzyżu. Jak co roku wracamy pamięcią do wydarzeń sprzed prawie 
dwóch tysięcy lat. Przypominamy sobie to wszystko, co działo się z Jezu-
sem Chrystusem w decydujących dniach Jego życia na ziemi. Czy tylko po 
to, by wracać ciągle do historii? Nie! W tych Bożych faktach zapisanych na 
kartach Ewangelii szukamy ciągle na nowo słów o życiu, o nadziei, o miło-
ści � o ogromie Bożej Łaski � Bożego przebaczenia dla każdego z nas. 

Zawsze jednak istnieje możliwość różnych interpretacji tych samych 
faktów i odmienne rozumienie tych samych słów. Także i tych najważ-
niejszych. Kiedy Chrystus Pan wyznaje, że jest Synem Bożym arcyka-
płan Kajfasz, a po nim Najwyższa Rada i wielu innych uznała to za kłam-
stwo i bluźnierstwo. Natomiast inni uwierzyli w Niego i uznali Go za swe-
go Pana i Boga. Kiedy Syn Boży umarł na Krzyżu Golgoty, wielu uznało to 
za jego ostateczną klęskę. Jednak dla tych, którzy uwierzyli w Niego było 
to odkupienie ludzkich win i otwarcie drogi do pojednania z Bogiem i zba-
wienie człowieka. 

Do właściwego zrozumienia Bożego Słowa i tego, kim jest i czego do-
konał Jezus Chrystus dopomaga człowiekowi sam Bóg. Jeśli uwierzyliśmy 
w Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, to znaczy, że i w naszym ży-
ciu spełniły się Słowa Apostoła Pawła � Bóg �oświecił oczy serca waszego 
abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał� (Ef. 1,18). 

Ubogaceni zostajemy przez zrozumienie i przyjęcie Bożej prawdy, po-
znanie Syna Bożego i tego, czego On dokonał dla wszystkich ludzi. To 
Jego zbawcze dzieło niesie nadzieję, do której nas powołał; nadzieję pojed-
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nania z Bogiem i wiecznego życia w Bożym Królestwie. To najwspanial-
sza nadzieja, jaką możemy otrzymać. 

To miłość Boga do nas ludzi znalazła w oÞ erze Syna Bożego, swój naj-
wyższy, najwspanialszy i najświętszy wyraz. �Większej miłości nie ma nad 
tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich�  (J 15, 13) 

Jego oÞ arna śmierć na krzyżu Golgoty jest zmyciem ludzkich grze-
chów, jest uwolnieniem człowieka z niewoli grzechu i śmierci. To jest je-
dyna szansa na zbawienie człowieka, na pojednanie z Bogiem i otrzymanie 
miejsca w Bożym Królestwie. Jakże wielkie i wspaniałe jest to dzieło! 

Przy tym Zbawiciel świata mówiąc o swojej oÞ erze stwierdza, że to ży-
cie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A więc uznaje nas za swoich przyja-
ciół. Chce abyśmy byli blisko Niego, aby dla nikogo z nas Jego śmierć nie 
była daremna. Miłujmy Go więc, bo On nas umiłował i za nas złożył ży-
cie swoje w największej oÞ erze. Miłujmy Go i bądźmy przy Nim zawsze 
i wszędzie. 

Pójdźmy więc za Jezusem do Jerozolimy i przypomnijmy sobie co 
uczynił dla całej ludzkości i każdego z nas. 

Stańmy w pokorze pod krzyżem i w zdumieniu przy pustym grobie 
żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Po to aby utwierdzić się 
w wierze w Niego, Bożego Syna, który za nas i dla nas umarł i zmartwych-
wstał i zasiadł po prawicy mocy Bożej. Po to, aby usłyszeć Jego głos mó-
wiący do nas z miłością po imieniu, i odpowiedzieć jak Maria w ogrodzie 
po zmartwychwstaniu � �Rabbuni� � mój kochany Nauczycielu! 

� O jak bardzoś kochał mnie, żeś poswięcił życie swe
za mnie, kiedym w grzechach żył, przestępstwami Ciebie lżył. 
Pomóż w łaskawości swej, Jezu drogi pomóż mi
abym jako sługa Twój wiernie staczał życia bój� (pieśń nr 149) 

Wszystkim Drogim Czytelnikom życzenia pokoju, nadziei i radości, 
oraz mocnej wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chry-
stusa 

przekazują

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



Nasza Gazetka                                                         5

Kazanie

Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Get-
semane i mówi do uczniów: siądźcie tu a Ja tymcza-
sem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Pio-
tra i dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić 
i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż 
do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną... Czuwaj-
cie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch 
wprawdzie jest ochotny ale ciało mdłe... Wtedy przyszedł 
do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywaj-
cie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wyda-
ny w ręce grzeszników. 

 Mat 26, 36�45

Powyższe Słowa niosą ze sobą wiele ważnych i cennych treści. Mimo, 
że jest to fragment dobrze nam znany, bo rozważany szczególnie w czasie 
pasyjnym, zastanówmy się nad jego przesłaniem. 

Spotykamy Pana Jezusa z uczniami w Ogrodzie Getsemane. W miej-
scu dość nietypowym, jak dla mistrza, który za niedługi czas ma rozstać 
się z uczniami. Z drugiej strony, nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby 
nie fakt, iż uczniowie nie do końca zdawali sobie sprawę, że jest to ostat-
nie spotkanie z ukochanym nauczycielem. Wszystko, co było zapowiedzia-
ne przez proroków i tak często powtarzane przez Pana Jezusa w kontek-
ście jego śmierci, gdzieś po drodze wyblakło, straciło na znaczeniu, do tego 
stopnia, iż uczniowie popadli w pewnego rodzaju niewiarę � jak to? Ty, Pa-
nie miałbyś umrzeć? Nie przyjdzie to na Ciebie! Mimo, że wydarzenia za-
częły przybierać coraz to szybszy i konkretniejszy charakter, uczniowie nie 
potraÞ li stanąć na wysokości zadania i wykazać choćby odrobiny zrozu-
mienia dla nadchodzącego na Jezusa cierpienia. Czytamy: wrócił i zastał 
ich śpiących. Powtórzył to trzy razy i za każdym razem nie mógł liczyć na 
ich wsparcie. 

Wydarzenia te, z Ogrodu Getsemane bezpośrednio poprzedzają wyda-
nie, osądzenie i ukrzyżowanie, a więc wszystko to, co wiązało się z wiel-
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kim bólem. Każde z tych wydarzeń wiązało się z upokorzeniem i cierpie-
niem. Domyślać się możemy, że Jezus nie chciał na tej drodze być sam. 
Chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi, uczniowie. Jednak i oni zawiedli. Je-
zus odczuwał obawę, strach, trwogę, jak każdy człowiek, jak każdy z nas. 
Był też człowiekiem i nic co ludzkie, zwłaszcza uczucia bólu i cierpienia 
nie było mu obce. 

W chwilach smutku szukamy pocieszenia, w chwilach odczuwane-
go bólu, jego uśmierzenia. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek się znaj-
dujemy cierpienia, choroby, słabości, pokusy, upadki, umęczenie, starość, 
a pewnego dnia konanie i śmierć należą da naszej ludzkiej kondycji i sta-
nowią to, co potocznie nazywamy krzyżem. W takich sytuacjach, chwilach 
próby nie chcemy być sami. Szukamy wsparcia. Pociecha ze strony innych 
stanowi niebagatelną pomoc. I szczęściem jest, kiedy takie życzliwe dusze 
znajdujemy wokoło siebie. A kiedy wszelka ludzka pomoc zawiedzie, na 
jedną jedyną zawsze możemy liczyć, na Bożą pomoc, o która prosić może-
my w modlitwie. 

W Starym Testamencie pulsuje duch modlitwy. Wielcy mężowie boży 
byli gorliwymi i wytrwałymi modlicielami. Abraham, Mojżesz, prorocy 
czerpali moc dla swojej wiary z modlitewnej rozmowy z Bogiem. W cza-
sach Jezusa istniał obowiązek przynajmniej dwukrotnego zmawiania mo-
dlitwy podczas dnia. Jezus też to czynił. Możemy nawet powiedzieć, że 
Jego życie wypełnione było modlitwą. Wprawdzie nigdzie nie czytamy, iż 
Jezus modlił się w synagodze, ale to jednak nie oznacza, że nigdy nie zmó-
wił żadnej modlitwy przepisanej przez Torę. Modlił się często na osob-
ności, modlił się przed wielkimi wydarzeniami, a ten modlitewny kontakt 
z Bogiem regenerował Jego siły i napełniał Go niezwykłą mocą. 

Modlitwa to coś, co łączy nas z Bogiem, który jako jedyny ma moc nad 
wszystkim i wszystkimi. To Bóg, który zawsze potraÞ  wysłuchać, pocie-
szyć i wzmocnić. Jezus, który był Bogiem zostawił nam wzór. Na prośbę 
uczniów: �Panie naucz nas modlić się� wypowiedział słowa modlitwy Oj-
cze Nasz. Jezus może być dla nas przykładem w modlitewnym boju. On 
swój kontakt z Ojcem opierał na modlitwie. To tak jak syn, którego relacje 
z ojcem są partnerskie chce jak najczęściej się z nim komunikować. Chce 
słuchać w rozmowie dobrych i mądrych rad, a jednocześnie dzielić się 
swoimi wątpliwościami w poszukiwaniu swojej życiowej drogi. Bez roz-
mowy żaden kontakt międzyludzki nie może mieć miejsca. Wspólny dia-
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log jest tym, przez co nawzajem się poznajemy. Czasem na tej drodze po-
pełniamy błędy. Nie zawsze jesteśmy właściwie zrozumiani. Czasem uży-
jemy niewłaściwych słów, albo pod wpływem emocji, czy ich braku po-
wiemy coś, czego za chwil kilka żałujemy. Ale wspólne dialogowanie jest 
nam potrzebne, jak codzienny chleb. W wyjątkowych chwilach, kiedy dzie-
limy się naszą radością z innymi również możemy zrozumieć, jak wielką 
radością są dla nas inni. Radość dzielona to podwójna radość, boleść dzie-
lona to połowa boleści. Tak, jak w życiu każdego z nas. Tak było i w ziem-
skim życiu Jezusa. On widział ludzką biedę, potraÞ ł dzielić smutek z utra-
pionymi i towarzyszyć tym, którzy byli na tej drodze sami i opuszczeni. 
Umiał też cieszyć sie z tymi, których serce było wypełnione radością. Wie-
dział, że Bogu należą się dziękczynienia za wszystko to, czym nas obdarza, 
bez względu na to, czy są to doświadczenia radosne, przyjemne i pełne za-
dowolenia, czy też smutne, trudne i może z naszego punktu widzenia nie-
sprawiedliwe. Jezus z pokorą przyjął z ręki Ojca to, co było mu przezna-
czone. Ale nie tak, jakby Jego ludzka natura nie istniała. Jego serce wypeł-
niała obawa, niepewność i strach Ojcze, jeśli można, oddal ten kielich ode 
mnie, wołał w modlitwie. Pojawiła się chwila trwogi związana z niewiado-
mą. Co będzie dalej? Czy dam radę? Czy wytrwam? Zaraz po tych słowach 
pojawiły się inne. Wszakże nie jako ja chcę ale jako Ty, czytamy. Przyjął 
postawę sługi, baranka niewinnego, który ma odkupić ludzkość. Poszedł 
na śmierć krzyżową, by każdemu z nas otworzyć podwoje nieba. Wytrwał. 
Uczynił coś, co zmieniło bieg historii, w czym kolejne pokolenia mogły 
i nadal mogą odnajdywać swoja życiową drogę. Miłość Boga do człowieka 
poprzez Chrystusa uczyniła tak wiele. Pokonała wszelki lęk i obawy. Prze-
kroczyła granice dotąd nieprzekraczalne. 

   
Bez mej zasługi i godności
I mimo wszelkich moich win
Dziedzicem znowu z Twej miłości
Zostaje marnotrawny Syn. 
        

  Amen

 diak. Karina Chwastek�Kamieniorz
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Wyda r z en i a

Właściwe proporcje
Kolejny � trzeci raz spotkaliśmy się ze sobą nawzajem, patrząc na 

starotestamentowe małżeństwa, zadając sobie pytanie. Czy �tych dwo-
je do poprawki? �

Musimy z całą pewnością przyznać, że choć czas starotestamentowy 
taki odległy, to problemy w małżeństwach wciąż te same, i wymagamy 
wciąż poprawki, dzień po dniu. W temacie poprowadził nas Ks. Marcin 
Pilch z czeskiego Cieszyna za co bardzo dziękujemy. 

Izak i Rebeka małżeństwo zawarte z miłości, piękny romantyczny po-
czątek i życie, które kładzie swoje cienie. Brak dzieci, bezpłodność Rebe-
ki, to ból, który nie można tak sobie porzucić. Izaak dwadzieścia lat modli 
się o swoją żonę i Bóg go wysłuchuje. 

Ezaw i Jakub. Narodziło się szczęście, dzieciaki, tak długo oczekiwa-
ne, a wraz z nim pojawia się rysa, która powoli doprowadza do poważnego 
w skutkach konß iktu, dlaczego? 

Ezaw � syn �tatuśka� wojowniczy, twardy, myśliwy, lekkomyślny, lubi 
być poza domem. 

Jakub � syn �mamuśki� delikatny, podstępny, domator. 
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Brakuje w tym dobrym domu jedności w wychowywaniu, miłość nie jest 
jednakowo dzielona, może czasem oko taty przymyka się gdy widzi lekko-
myślność Ezawa, ale (przecież on jest taki słodki) . Brak nam konsekwen-
cji w równym obdarowywaniu, traktowaniu, dyscyplinowaniu, wymaga-
niach, dzieleniu obowiązków. Rebeka, taka dzisiejsza mamuśka. Chronimy 
swoich synów, nieraz nie pozwalamy im tak naprawdę dojrzeć i dorosnąć, 
nie uczymy ich właściwie, odpowiedzialnie, z świadomością konsekwencji 
walczyć. Mają dwadzieścia lat a my traktujemy ich jak małe dzieci. Rebeka 
chciała pomóc Jakubowi niestety po swojemu, nie po Bożemu. 

W konsekwencji bracia rozstają się w gniewie, złości, nienawiści, na 
długich dwadzieścia lat. 

Ezaw, zawiedziony zdradzony, jest powodem smutku dla swoich rodzi-
ców, żeni się z cudzoziemkami a Bóg jest dla niego daleki. 

Jakub, musi uciekać przed gniewem brata. U wuja spotyka miłość swo-
jego życia, i choć haruje na nią siedem lat, zostaje oszukany, otrzymuje 
Leę. Kłamstwo i podstęp wróciło się. Ojciec tak naprawdę unieszczęśli-
wia Leę, skazuje ją na życie u boku męża, który ją nigdy nie pokocha. Tyl-
ko dlatego że tak nakazuje �dobra� tradycja, i też dlatego, że widzi w zięciu 
niezły potencjał gospodarczy, i chce go wykorzystać dla siebie. 

Lea i Rachela, dwie siostry, jeden mąż plus dwie służące, które Jakub 
dostaje jako żony do rodzenia. 

Zazdrość o miłość męża, i rywalizacja o ilość synów których Lea ma 
a Rachela dopiero po wielu latach. To dwie czarne chmury, które stale cią-
żą nad domem Jakuba. 
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Jakub kocha synów, ale ta miłość jest inna dla synów Lei a szczególna 
dla synów Racheli. To doprowadziło do znienawidzenia Józefa przez bra-
ci i sprzedania go. 

Czy tak nie jest, że nawet drobne różnice w okazywaniu miłości rodzi-
ców względem dzieci ciągną się za nami, niemając końca nieraz całe życie 
i sprawiają że dorośli mężczyźni i kobiety żyją w poczuciu jakiegoś braku, 
którego nie umieją nawet nieraz sprecyzować. 
Kilka wniosków: 
Boży wzorzec rodziny to jeden mąż i jedna żona. 
Rodzina to zbiór niedoskonałych grzesznych ludzi. 
Każdy zasługuje w niej na tę samą miłość. 
Zazdrość i rywalizacja boleśnie rozrywa bliskie relacje. 
Małe kłamstwa prowadzą do coraz większych. 
Pojednanie zawsze jest możliwe, ale czasem na nie musimy długo czekać. 
Rozmowa, nigdy z niej nie rezygnujmy, nawet jeśli boli. 
Modlitwa to oręż, do walki z grzechem i naszą ludzką słabością i niedo-
skonałością. 
Nawet największe upadki, Bóg może obrócić w dobro, to nie znaczy jed-
nak, że unikniemy konsekwencji. 

Zapraszamy 13 kwietnia na ostatnie spotkanie z cyklu 
�Tych dwoje do poprawki�? 

 Alina Szklorz
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Pro Christ 2013
Tegoroczne spotkania Pro Christ transmitowane drogą satelitar-

ną z �Porsche Arena� w Stuttgarcie odbywały się od 4�tego do 11�tego 
marca. Miejscem spotkań w Goleszowie była sala OSP. 

Tematy kolejnych wieczorów brzmiały następująco: �Gdzie jest szczę-
ście? �; �Czy żyjemy w sieci grzechu? �; �Co pieniądze mają wspólnego 
z wiarą? �; �Co pomaga, gdy cierpienie rodzi gorycz? �; �Mój Bóg, twój 
Bóg, czyj Bóg? �; �Ile są warte nasze wartości? �; �A gdy miłość umiera? �; 
�Czy przyszłość jest przegrana? � Każdy z wieczorów rozpoczynał się od 
programu lokalnego, którym były w poszczególnych dniach: śpiew chóru 
mieszanego, chóru z Kozakowic, chóru męskiego, zespołu usługującego na 
spotkaniach dla małżeństw, zespołu młodzieżowego, rozmowa z mieszkań-
cem naszej gminy zmagającym się z ciężką chorobą, krótki Þ lm o poprzed-
nim przekazie Pro Christ oraz animowane Þ lmiki o szerokiej drodze pro-
wadzącej na zatracenie i o konieczności wysłuchania ludzi wiary, których 
Pan Bóg daje nam spotykać na naszych życiowych drogach. Każdy wieczór 
miał swojego prowadzącego, który przywitaniem i krótką modlitwą rozpo-
czynał program lokalny. W tym roku wszystkie wieczory miał swoimi roz-
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ważaniami wypełniać ks. Ulrich Parzany, jakież było jednak zaskoczenie, 
gdy na początku pierwszego przekazu okazało się, że ks. Parzany znalazł 
się w szpitalu. Jednak znalazł się godny jego zastępca i pierwsze dwa wie-
czory mogły się odbyć, a tematy rozważań były zaplanowanymi tematami. 
Zdziwienie ogarnęło wszystkich, kiedy w trzeci wieczór ks. Parzany swo-
je przemyślenia wypowiadał z pełnym zaangażowaniem bez śladu choro-
by. Pan Bóg wzmocnił prelegenta tak bardzo, że mógł on bez przeszkód, 
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w bardzo emocjonalny sposób przemawiać już we wszystkie kolejne wie-
czory. Na początku każdego przekazu mogliśmy się przenosić w różne 
miejsca, gdzie tak, jak w Goleszowie spotykali się ludzie chcący posłu-
chać tego co miało miejsce w Stuttgarcie. Miejsc takich było w całej Euro-
pie ponad 800, a wystąpienia były tłumaczone na ponad 20 języków. Swo-
imi świadectwami w �Porsche Arena� i nie tylko dzielili się ludzie w róż-
nym wieku, o różnych życiowych drogach, którzy czasami dopiero w dra-
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matycznych okolicznościach poznawali Jezusa i powierzając mu swoje ży-
cie odnajdywali spokój i zupełnie nowy sens życia. Ks. U. Parzany i jego 
�początkowy� zastępca rozważając tak różne, wymienione na początku te-
maty zwracali uwagę słuchaczy na przemiany człowieka po przyjęciu do 
serca Zbawiciela i powierzeniu mu całego swojego życia, co nie uwalnia 
człowieka od problemów ale daje siłę i radość z każdego kolejnego dnia 
przeżywanego wspólnie z Jezusem. Modlitwa końcowa każdego wieczo-
ru zachęcała do przyjęcia w swoje życie Chrystusa, łączyła ona zebranych 
w Stuttgarcie i we wszystkich miejscach odbioru Pro Christ. Po zakończe-
niu transmisji zebrani mogli przy kawie, herbacie i ciasteczkach wymieniać 
swoje poglądy, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, czy zwyczajnie poroz-
mawiać na co często w �zagonionej współczesności� brakuje czasu. Wszy-
scy uczestnicy �goleszowskiego� Pro Christ z pewnością wiele z ewan-
gelizacji wnieśli do swojego życia, dla niektórych może był to impuls do 
przyjęcia w swoje życie Zbawiciela. Wielkie podziękowania dla tłumaczy 
pracujących w Niemczech, ale szczególne podziękowania należą się tym 
wszystkim, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie i zorganizo-
wanie całości przekazu w Goleszowie. Wymagało to szczególnego zaan-
gażowania, poniesienia wielu kosztów, ale modlitwy o zorganizowanie tej 
ewangelizacji zostały wysłuchane, a wszystko odbyło się z wielkim pożyt-
kiem dla uczestników. 
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 Z życia chórów

Świąteczne spotkanie
W tym roku Chór Mieszany wraz z Chórem Męskim �Cantus�, również 

urządził sobie tradycyjną �Wigilijkę�. Nasze wspaniałe chórzystki wykaza-
ły się szczególnymi zdolnościami kulinarnymi i przygotowały dla uczest-
ników wiele smacznych wspaniałości. Po uczcie kulinarnej, czas na ucztę 
rozrywkową. Były to przede wszystkim wspomnienia z całego roku a na-
wet z dalszych lat działalności chórów. Nasza Pani dyrygent przedstawiła 
tekst opisujący dawne zdarzenia naszej działalności a zrobiła to w postaci 
piosenki wykonanej przez trio � prawie egzotyczne. Następnie quizy, testy, 
oraz konkursy o tematyce religijnej, oraz znajomości Historii Biblijnych. 
Wyświetlano Þ lmy z życia chórów. Na zakończenie zjawił się nieprzecięt-
nej urody aniołek, ślicznie ubrany ze skrzydełkami na ramionach, w asy-
ście rosłych panów niosących duże kosze z prezentami. Wszyscy otrzyma-
li wspaniałe prezenty, tak naprawdę wcześniej przygotowane przez nas sa-
mych, a losowanie wyznaczyło co komu miało sprawić radość. Zrobiło się 
późno, więc w miłej atmosferze wróciliśmy do domu. 

Albin Klimczak

Wieczór kolęd
W przeddzień Święta Epifanii, w sobotę 5 stycznia 2013 r miał miej-

sce, wpisany w tradycje naszej paraÞ i Wieczór Kolęd. 
Program wypełniły kolędy i pieśni godowe naszych goleszowskich chó-

rów oraz gościnnie zaproszonych �skoczowskich dzwonków�, które po raz 
pierwszy odwiedziły naszą paraÞ ę. 

Wieczór rozpoczął się wspólnie odśpiewaną XVIII�wieczną kolędą 
�Bóg się rodzi�, po której ks. R. Dorda przywitał zebranych słuchaczy oraz 
wykonawców. 

 Jako pierwszy wystąpił chór dziecięcy �Promyki�, pod dyrekcją dia-
kon Kariny Chwastek�Kamieniorz, przy akompaniamencie Anny Chmiel 
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i Marcina Michalika, z trzema pieśniami: �Dziateczki, dziateczki�, �Choin-
kowe święta� i �Śpiewajmy Gloria�. 

 Po nich, po raz pierwszy w Goleszowie zaprezentował się 10�osobo-
wy leszniański zespół wokalny, działający od ponad pół roku, a prowadzo-
ny przez Annę Bicz. Pod jej nieobecność z powodu choroby zespół popro-
wadziła Anna Stanieczek. Panie z naszego Þ liału w Lesznej G. zaśpiewały 
dwie pieśni: �Na Judei� i �Witaj Jezu�. Ich czyste, harmonijne brzmienie, 
podkreślone wyrazistą dykcją i dynamiką zachwyciło słuchaczy, którzy nie 
szczędzili im licznych braw. 

Zaskakującą nowością w naszym programie był występ zespołu dzwon-
ków z paraÞ i skoczowskiej, pod dyrekcją Doroty Podżorskiej. Technika 
gry na tych, na pozór prostych instrumentach wymaga doskonałej znajo-
mości i precyzji w wydobywaniu poszczególnych dźwięków. Mimo cza-
sem prostych melodii kolęd, grający muszą wykazywać się niezwykłą kon-
centracją w odtwarzaniu swoich kolejnych �wejść� we właściwym czasie. 
Zespół zaprezentował się w kilkunastu powszechnie znanych kolędach, ta-
kich jak: �Cicha noc�, �Wśród nocnej ciszy�, �Przybieżeli do Betlejem�, 
�Gdy się Chrystus rodzi� i szeregu innych, zupełnie inaczej brzmiących od 
wykonanych wokalnie. Dla słuchaczy ich występ stanowił pewne �novum� 
i został przyjęty owacyjnie, nagrodzony zasłużonymi brawami. 
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Kolejnym wykonawcą był chór męski �Cantus� prowadzony od 34 lat 
przez Annę Stanieczek. Panowie zaśpiewali �Kolędę zadumy� do słów ks. 
M. Kosińskiego, �Judzką krainę� oraz �Przybieżeli do Betlejem� w opra-
cowaniu Jean�Claude�a Hauptmanna. . 

 Następnie chór �Senior� pod dyrekcją Renaty Badury�Sikora wy-
konał również trzy pieśni bożonarodzeniowe: �Mieścino mała Betlejem�, 
�Na cichy, ciemny świat� i �Gdzie jest nasze Betlejem? �. 

Po chórze �Senior� wszyscy wspólnie ze słuchaczami odśpiewali jedną 
z najstarszych kolęd �W żłobie leży�, po której wystąpiła orkiestra kościel-
na z pięknym utworem Józefa Podoli �Pastorale�. Solo ß etowe profesjonal-
nie odtworzyła Daria Branny. W tym miejscu ks. R. Dorda złożył obecne-
mu J. Podoli serdeczne podziękowania za wszystkie jego kompozycje prze-
kazywane naszej orkiestrze. Do orkiestry dołączył chór mieszany i pod dy-
rekcją Jaeana�Claude�a Hauptmanna wykonała �Dziecina mała� oraz wią-
zankę kolęd: �Do szopy, hej pasterze� w opracowaniu F. Koniora. 

 W programie Wieczoru Kolęd zabrakło chóru z Kozakowic, któ-
ry z powodu choroby dyrygentki i kilku chórzystów nie mógł uczestniczyć 
w tegorocznym kolędowaniu. 

Po podziękowaniach i błogosławieństwie, na zakończenie wspólnie od-
śpiewana została przewodnia pieśń okresu godowego �O błogosławiony�. 

Anna Stanieczek
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Kulig Chórzystów
Chór Mieszany wraz z męskim �Can-

tus� postanowił w dniu 24 luty wyjechać 
na kulig, aby zakosztować śnieżnej przy-
gody. Pomysł ten powstał, na pewnej pró-
bie chóru z ust naszej prezes Danusi, a do 
jego realizacji doprowadził wielokrotnie 
już sprawdzony organizator chórzysta Józek Habarta. Wyruszyliśmy autoka-
rem do Wisły � Czarne. Po drodze po sugestii naszego kierowcy odwiedziliśmy 
Galerię Adama Małysza w Wiśle � Oazie. W Czarnym czekały na nas trzy za-
przęgi sań, którymi w znakomitych humorach ruszamy w dolinę Białej � Wi-
sełki. Cała nasza eskapada rozbrzmiewała śpiewanymi przez nas piosenkami. 
Dolina grzmiała pieśniami chwalącymi piękno naszych gór i wcale nie prze-
szkadzało nam to, że nastała odwilż i zaczął padać drobny kapuśniaczek. Na 
akordeonie przygrywał nam p. Edek Pawelec. Z pieśnią na ustach dotarliśmy  
do szałasu �Skałka�, gdzie nad ogniskiem pieczemy pyszne kiełbaski. Każdy 
też popróbował chlebka okraszonego wspaniale przyprawionym domowej ro-
boty smalcem. Na zakończenie  ciepłem ogniska suszymy lekko mokre kurtki, 
częstujemy się korzennym �grzańcem�. Niestety i tutaj potwierdziło się powie-
dzenie : �co dobre szybko się kończy�. Z pieśnią na ustach �Już do domu nad-
szedł czas�, oraz �Góry nasze Góry�, saniami wracamy na parking, skąd �We-
sołym autobusem� wracamy do domu.  Naprawdę było wspaniale i mamy za-
miar powtórzyć imprezę w przyszłym roku. 

 
Uczestniczka H.W.
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kalendarium chórów
� w Święto Epifanii chór �Cantus� odwiedził z kolędami Domy Opie-

ki Emaus I i II w Dzięgielowie. Wystąpił tam również podczas nabo-
żeństwa w kościele.

�  chór �Senior� śpiewał na tegorocznym, styczniowym nabożeństwie 
ekumenicznym w goleszowskim kościele rzymsko�katolickim. 

�  9 lutego 2013 nasza paraÞ a była organizatorem noworocznego spo-
tkania dyrygentów i przedstawicieli chórów i orkiestr Diecezji Cie-
szyńskiej.

�  24 lutego udział w kuligu chórowym w Wiśle Czarnem.
�  wszystkie chóry śpiewały podczas tygodniowych nabożeństw pasyj-

nych, w tym w Światowym Dniu Modlitwy.
�  Chór mieszany, męski i chór z Kozakowic rozpoczynały wieczorne 

transmisje Ewangelizacji ProChrist w miejscowej Sali OSP.
� tradycyjnie wszystkie chóry przygotowują się do służby podczas 

Ewangelizacji pasyjnej, nabożeństw w Wielki Czwartek i Wielki Pią-
tek oraz Świąt Wielkanocnych. 

   Anna Stanieczek
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DZIECI W PARAFIIDZIECI W PARAFII

Górska
przygoda�.

Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych dzieci z chórku �Pro-
myki� wyjechały na zimowisko 
do zaprzyjaźnionej już paraÞ i w 

Istebnej. Był to dziewiąty wyjazd, podczas którego dzieci spędziły ze sobą 
wyjątkowy czas. W zimowej scenerii zjeżdżaliśmy na sankach, uczestni-
czyliśmy w kuligu i spacerowaliśmy.  Podczas dopołudniowych zajęć słu-
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chaliśmy historii biblijnych, z 
których można czerpać przy-
kłady pozytywnych zachowań 
i w naszym, współczesnym ży-
ciu. W zimowisku uczestniczy-
ła również  młodzież, która peł-
niła role pomocników i opie-
kunów dla najmłodszych. Oni 
też przygotowali zajęcia pla-
styczne i taneczne. Nie zabra-
kło wspólnego śpiewu. Po raz 
kolejny nasze zimowisko zali-
czamy do udanych. Jednak ta-
kie by nie było bez udziału i po-
mocy wszystkich, którzy zaan-
gażowali się w jego organizację 
i przebieg. Dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za dobrą zabawę, 
humory i dyscyplinę, mamom, 
opiekunom za pomoc, zaś Dia-
konii Kościoła E�A w RP za 
wsparcie Þ nansowe.

Diak.K.Ch.�K. >>> Zdjęcia również w kolorowej wkładce <<<
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�Sola Scriptura�
16 marca odbył się ogólnopolski Þ nał konkursu biblijnego �Sola 

Scriptura�, w którym uczestniczyły 4 osoby z naszej paraÞ i: Marcin Mi-
chalik, Bartek Ostachowski, Karol Raszka (szkoła podstawowa) i Kasia 
Gaweł (liceum). Oto relacje: 

Kiedy dojechaliśmy do Bielska emocji nie brakowało. Rozpoczęliśmy 
w kościele, po czym udaliśmy się do szkoły koło wydawnictwa �Augusta-
na�. Wylosowaliśmy numerki  i udaliśmy się do klasy. Rozpoczęliśmy  pi-
sanie i okazało się, że nie było to aż takie trudne. Po upływie czasu oddali-
śmy prace, udaliśmy się do świetlicy w budynku wydawnictwa. Wyruszyli-
śmy do kina �Helios� w �Sferze�. Oglądaliśmy Þ lm pt. �Jack pogromca ol-
brzymów� był ciekawy i fajny. Powróciliśmy do wydawnictwa i zjedliśmy 
smaczny obiad. Udaliśmy się do kościoła  na ogłoszenie wyników. Emo-
cje mnie powoli rozrywały ale usłyszałem swoje imię i nazwisko. Wsta-
łem i podszedłem  do księdza. Okazało się, że jestem laureatem konkursu 
jak Marcin Michalik i Kasia Gaweł. Bartkowi Ostachowskiemu też dobrze 
poszło, ale uzyskał trochę słabszy wynik od nas. Byliśmy szczęśliwi. Kie-
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* * *
Tegoroczny Þ nał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego � Sola Scrip-

tura� to mój drugi Þ nał, bardzo się cieszę, że mogłam brać w nim udział. 
Co prawda uczestniczyłam już w wielu konkursach i olimpiadach, ale we-
dług mnie ten konkurs to coś zupełnie innego. Tutaj najważniejsze nie są 
nagrody, ani zdobyte miejsca (przynajmniej nie dla mnie), ale to że przy-
gotowując się do kolejnych etapów możemy poszerzać naszą wiedzę na te-
mat życia Jezusa i nie tylko, czytając Pismo Święte, a przy tym dobrze się 
bawić. Wiadomo, że podczas ogłaszania wyników, jestem zdenerwowana 
i nie mogę się doczekać momentu kiedy zostanie wyczytane moje nazwi-
sko, ale takie emocje wiążą się z każdym konkursem, tutaj jednak nie od-
czuwam rozczarowania związanego z zajęciem miejsca innego niż to które-
go oczekiwałam, ponieważ prawdziwą nagrodą dla mnie jest czas spędzo-
ny ze Słowem Bożym oraz moimi przyjaciółmi, którzy razem ze mną przy-
gotowują się do konkursu. 

Katarzyna Gaweł

dy skończyło się w kościele pojechaliśmy do domu. Za trzy pierwsze miej-
sca były nagrody i tablety. Zachęcam wszystkich do czytania Biblii i braniu 
udziału w konkursach biblijnych ponieważ Biblia to bardzo ważna księga, 
a w konkursach są bardzo ciekawe nagrody i statuetki.                                                                       

  Karol Raszka
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Kalendarium wydarzeń w skrócie:
3 stycznia 2013 � noworoczne spotkanie pań w Godziszowie
5 stycznia � wieczór kolęd
10 stycznia � noworoczne spotkanie pań w Goleszowie
11 stycznia � noworoczne spotkanie rady paraÞ alnej i współpracowników
16 stycznia  � spotkanie pań w Lesznej G.
16 stycznia  � gwiazdka chórów z Goleszowa
18 stycznia � spotkanie noworoczne chóru Kozakowice
22 stycznia � 25�lecie koła pań w Goleszowie
24 stycznia � nabożeństwo ekumeniczne w paraÞ i rzym.�kat.

4 i 7 luty � posiedzenie rady paraÞ alnej
9 luty � diecezjalne spotkanie dyrygentów i prezesów chórów; 
spotkanie małżeńskie
10 luty � zgromadzenie paraÞ alne
10 luty � emisja Þ lmu �odważni� w GOK
17�20 luty � zimowisko dla dzieci w Istebnej

1 marca � Światowy Dzień Modlitwy
4�11 marca � Ewangelizacja ProChrist
11�13 marca � rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Goleszowie
18�20 marca � rekolekcje dla dzieci w Kisielowie
22�24 marca � Ewangelizacja pasyjna w Goleszowie

Przed wami pójdzie Pan, 
a waszą tylną

strażą będzie Bóg Izraela.
Iz 52,12b
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )

Pokoloruj obrazek
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Obcym wstęp wzbroniony
Pewnego ranka biedny, bosy chłopiec, Robert Robertson, wyruszył 

do lasu z wiaderkiem. Postanowił, że nazbiera tyle jeżyn, żeby napełnić 
wiaderko aż po brzegi, a potem sprzeda owoce na targu, by jego rodzi-
ce mieli pieniądze na zapłacenie czynszu. Ale po dwóch godzinach wę-
drowania tu i tam po leśnych ścieżkach Robert miał zaledwie tyle jeżyn, 
żeby przykryć dno wiaderka. 

� Marnuję tylko czas. Właściwie równie dobrze mógłbym wrócić 
do domu � westchnął. 

I wtedy właśnie znalazł to, czego szukał: krzewy jeżynowe ugi-
nające się od ciężaru ogromnych, dojrzałych i soczystych owoców. 
Był tylko jeden kłopot. Te jeżyny nie rosły ot, tak, przy drodze. Rosły 
na polu. Pole to należało do pana Donalda MacLeniwego, a na furt-
ce w ogrodzeniu był napis: �Obcym wstęp wzbroniony�. Robbie wie-
dział, co ten napis oznacza: że każdy złapany na polu będzie miał nie 
lada kłopoty. Ale jego rodzice bardzo potrzebowali pieniędzy, a teraz 
nadarzyła się jedyna okazja, żeby je zdobyć. Dlatego chłopiec prze-
kradł się przez zniszczone ogrodzenie, podbiegł do krzaków i zaczął 
zbierać owoce. W kilka chwil jego wiaderko było pełne. Robert wła-
śnie sam sobie gratulował, kiedy usłyszał czyjeś kroki. Ktoś nadcho-
dził. Chłopiec rozejrzał się i zobaczył starego Alberta, służącego Do-
nalda MacLeniwego, zmierzającego ku niemu przez pole. Chłopak na-
tychmiast próbował uciec, ale to nie było takie proste. Jeżynowe kol-
ce łapały go za włosy i szarpały jego ubranie. A do tego � katastrofa! 
� nadepnął na gwóźdź. 

� Auuuć! � Robert upadł na ziemię i jęcząc chwycił się za zranioną 
stopę. 

W chwilę potem zobaczył starego Alberta, stojącego nad nim jak 
wieża � potężnego, surowego człowieka, wielkiego jak góra. Robert 
miotał się między bólem stopy a strachem przed karą. 

OPOWIADANIE DLA DZIECI
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� Proszę... proszę, nie wydawaj mnie panu Donaldowi �błagał. Ale 
z jakiegoś powodu Albert, zamiast odpowiedzieć, po prostu stał, wpa-
trując się w długie kolce jeżyn, wplątane we włosy Roberta. 

� A wiesz, co ja sobie myślę? � powiedział wreszcie. Chłopiec prze-
cząco pokręcił głową. 

� A ja sobie myślę, jak mój Pan cierpiał, czując kłujące ciernie na 
swojej głowie. 

Stary Albert pochylił się i delikatnie powyjmował kolce. Potem 
przyklęknął, wyjął chusteczkę z kieszeni i zaczął bandażować stopę 
Roberta. 

� A wiesz, co ja sobie myślę? � spytał znowu. � A ja sobie myślę, jak 
mój Pan cierpiał przez gwoździe w swoich stopach. Teraz Robert zorien-
tował się, że kiedy stary Albert mówi o swoim Panu, nie myśli o Donal-
dzie MacLeniwym � on nigdy nie poczuł ukłucia ciernia na czole ani 
bólu stopy zranionej gwoździem. Nie. Stary Albert mówił o kimś zupeł-
nie innym, a Robert bywał na tyle często w kościele, żeby wiedzieć, kim 
był ten ktoś. A co więcej, właśnie przypomniał sobie, co mówił ksiądz 
� coś, co akurat teraz, gdy został przyłapany na gorącym uczynku z wia-
derkiem skradzionych owoców obok napisu, �Obcym wstęp wzbronio-
ny�, nagle wydało mu się dobrą wiadomością. 

�Albercie, słyszałem, że twój Pan przebaczyłby obcemu na swoim 
polu � powiedział. � Czy to prawda? 

� Uhm, mały � staremu służącemu rozpogodziły się oczy �Mój Pan 
przebaczyłby obcemu każdego wzrostu i pochodzenia. Radość Rober-
ta nie trwała długo. Przerwał ją odgłos kopyt �tatta ta, tafta ta, tatta ta�. 
Czarny koń pędził ścieżką, a na jego grzbiecie... pan Donald. 

� Ratuj mnie! � szepnął Robert blady ze strachu. � On na pewno 
mnie ukaże! 

Ale Robert nie spodziewał się, że stary Albert zrobi to, co zrobił. Gdy 
pan Donald zbliżał się do ogrodzenia, służący podniósł wiaderko Ro-
berta i podszedł do jeżynowych krzewów. Postawił wiaderko na trawie 
i stanął przy nim, pochylając się nad owocami. 

� Albercie! Co ty sobie wyobrażasz? � ryknął jego pan. Był tak 
wzburzony tym, co zobaczył, że nawet nie zauważył Roberta. � Pła-
cę ci za naprawianie płotów, nie za kradzież owoców z mojej ziemi. 
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Jesteś zwolniony! � zawołał pan Donald i odjechał. Robert otworzył bu-
zię ze zdziwienia. Naprawdę wyglądał teraz jak jeden wielki znak zapy-
tania. Dlaczego? Dlaczego stary Albert wziął na siebie całą winę? Sta-
ry służący podszedł i usiadł koło chłopca. Wydawało się, że czyta w je-
go myślach. 

� Powiem ci, dlaczego, mój mały � wyjaśnił prosto. � Mój Pan wziął 
na siebie winę za mnie. Gdy pół godziny później obaj jeszcze siedzie-
li i rozmawiali, pan Donald wracał tą samą drogą. Ale tym razem nie 
wyglądał na zagniewanego, lecz na zmartwionego. Właśnie zdał sobie 
sprawę, że żona będzie na niego zła za wyrzucenie z pracy starego Al-
berta i miał nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, żeby wszystko od-
wrócić. 

� Przykro mi, że się uniosłem, Albercie � powiedział z przymilnym 
uśmiechem. � Naprawdę jesteś wspaniałym służącym i dobrze służysz 
mojej rodzinie od wielu lat. Dlatego proszę, zapomnij, co ci powiedzia-
łem. Stary Albert mrugnął do Roberta. 

� Chętnie wszystko zapomnę, panie Donaldzie � skinął głową � pod 
jednym warunkiem. Myślę, że człowiek w moim wieku powinien już 
mieć pomocnika. I myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby dal pan tę 
pracę temu oto małemu Robertowi Robertsonowi. 

� Och. . . no dobrze � odparł pan Donald, który zorientował się, że 
nie ma wyboru. 

� I myślę sobie jeszcze, że chłopak mógłby dostać na początek za-
liczkę � dodał sprytnie służący. Mrużąc oczy, pan Donald wsunął rękę 
do kieszeni i wręczył Robbiemu srebrną monetę. Tak więc dzięki stare-
mu Albertowi skończyło się na tym, że zamiast zostać ukaranym, Ro-
bert wrócił do domu, mając zapewnioną stałą pracę i do tego pienią-
dze na czynsz. Ale najlepsze ze wszystkiego było to, że chłopiec po-
znał cudowne poczucie przebaczenia. Rozumiał teraz, co znaczyły cier-
nie, gwoździe i niewinny człowiek biorący na siebie winę. Zaczynał od 
nowa, z duchowym bogactwem � a wszystko to dzięki Panu, któremu 
służył stary Albert. 
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¯ycie parafi alne w starej fotografi i
Rozpoczynamy pre-

zentację życia paraÞ i 
Goleszów w starych fo-
tograÞ ach. Jeśli ktoś po-
siada, w rodzinnych al-
bumach zdjęcia z daw-
nych lat, prosimy o kon-
takt z redakcją. 

Spotkanie w sali 
paraÞ alnej po 
nabożeństwie dla 
starszych i chorych 
w Goleszowie. 

Budynek starej Fary. 
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 Mieć wiarę w Boga
 Dziś w czasach skomplikowanych ideologii, chaosu myśli religijnej 

i politycznej, rozmaitości kultur i zachowań ludzkich � czy można odkryć, 
co to znaczy: mieć wiarę w Boga? Gdybyśmy nawet przeczytali wszyst-
kie książki o tematyce religijnej, jakie tylko można znaleźć w bibliotekach 
świata, poczulibyśmy się tylko jeszcze bardziej zdezorientowani. 

Najtęższe głowy próbowały już zgłębiać tajemnice materii, czasu i prze-
strzeni a najnowsze, niebywałe osiągnięcia myśli naukowej w tych dziedzi-
nach pozwoliły na budowę pojazdów kosmicznych, badających najdalsze 
zakątki naszego układu słonecznego. Wcale jednak nie zaspokoiło to ludz-
kiego pragnienia większego poznania, nie zrodziło też pokoju duszy i wia-
ry w Boga�Stwórcę. 

Pomimo wszystkich swych osiągnięć im więcej człowiek dowiaduje 
się o materii, czasie i przestrzeni oraz o nieograniczoności wszystkich tych 
trzech budulców wszechświata, tym bardziej planeta ziemia wydaje się 
kurczyć. Zaczynamy w nowej perspektywie spoglądać na znikomość tych 
drobin �pyłu kosmicznego�, jakie nazywamy rodzajem ludzkim. 

Jeśli zatem chcielibyśmy naprawdę odkryć sekret wiary w Boga, powin-
niśmy sięgnąć do zbioru ksiąg łatwo dziś dostępnych: do Biblii. Ciekawą 
cechą tej Księgi jest fakt, iż wszyscy jej autorzy, pochodzący z rozmaitych 
warstw społecznych i parający się rozmaitymi zajęciami, mieli wspólnego 
przodka; przodka, który całej ludzkości wytyczył drogę poszukiwań. 

Nazywał się on Abraham. Człowiek ten miał naprawdę wiarę w Boga; 
samo Słowo Boże poświadcza: �Wtedy uwierzył (Abraham) PANU, a On 
poczytał mu to ku usprawiedliwieniu� (1Ks. Mojżeszowa 15,6) . Abraham 
uwierzył Bogu, żywiąc przekonanie, że wypełni On swoje obietnice. 

Nawet w sytuacji niewyobrażalnie wprost dramatycznej Abrahamowi 
nie zabrakło wiary w Boga, bo przecież �bez wiary (�) nie można podo-
bać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnie-
je i że nagradza tych, którzy Go szukają� (List do Hebrajczyków 11,6) . 

W odróżnieniu od wszystkich innych ksiąg, sama Biblia podaje się za 
Słowo Boże: ��proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz 
wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym� (2 List Piotra 
1,21) . Autorzy ksiąg biblijnych twierdzili, że ich słowa płyną bezpośrednio 
z natchnienia Bożego. Cóż więc dziwnego, że lektura ich treści zmieniła 
już życie niezliczonej rzeszy ludzi, obdarzała ich nową nadzieją, a przede 
wszystkim pomagała znaleźć wiarę w Boga? 

      Robert C. Robertson
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Przebaczenie
Przebaczenie jest drogą do niekończącej się wolności i do ciągłej, nie-

ustającej miłości i pokoju. Przebaczenie otwiera wrota do odnowy relacji 
z najbliższymi, rodziną, znajomymi, sąsiadami i kolegami z pracy. 

Przyjrzyjmy się Jezusowi, jak wiele razy wybacza nam nasze przewi-
nienia i nie wspomina ich więcej. Nasz Pan oczyszcza nas z grzechów i za-
pomina o naszym złym postępowaniu. Jezus Chrystus jest dla nas przykła-
dem, bo poszedł niewinnie za nas na krzyż wybaczając nam wszystkie na-
sze grzechy. 

 �Ja, jedynie Ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa 
i twoich grzechów nie wspomnę. � Iz 43,25

Popatrzmy na rodziców jak codziennie wybaczają swoim dzieciom ich 
złe zachowanie, podobnie jak nasz Ojciec w niebie. Przepiękny akt prze-
baczenia jest pokazany w historii o marnotrawnym synu. Jak wymownie 
mówi do nas Jezus Chrystus poprzez słowa: 

Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego 
ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. Syn zaś 
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już 
nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ew. Łukasza 15,20�21

Bez prawdziwego wybaczenia nie jesteśmy wstanie właściwie się roz-
wijać i żyć pełnią życia. Zagrzebując urazy i nie zapominając przewinień 
zaczynamy hodować w sercu ziarno goryczy, które się rozwija, a następnie 
zatruwa nasze serca i nie pozwala na goszczenie radości, pokoju a przede 
wszystkim miłości. 

Kto nam zawsze przebacza i pomaga? Jest tylko jedna osoba i każdy 
z nas o tym wie, że to jest Jezus Chrystus! 

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludz-
kie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wa-
sze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. � I Kor 10,13

 Przebaczenie to nieskończoność, ponieważ nie jesteśmy doskonali 
i ciągle popełniamy błędy i trzeba nam wybaczać je bez ustanku, zawsze 
i ciągle� nieskończenie. 

... moim zdaniem



Parafi a Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

34                                                         Nasza Gazetka 

�Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpu-
ścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? 
Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesię-
ciu siedem razy. � Mat 18, 21�22

Bardzo łatwo jest wypowiadać porady i dobre zalecenia, ale dużo 
trudniej jest samemu zastosować się do nich. Często problemem jest na-
sza duma i urażona ambicja, która stale podsyca płomień, który następnie 
zmienia się w żar, a my w końcu nie umiemy wybaczyć. 

Dlaczego boimy się słowa �Przebaczam ci�? Czy boimy się to powie-
dzieć osobiście bo uważamy, że będziemy wyśmiani, albo mniej poważani? 
Wybaczając i mówiąc przepraszam zyskujemy więcej niż poważanie i sza-
cunek, radość serca ale przede wszystkim wewnętrzny pokój. 

Słowo Boże ma niesamowitą moc bo przenika człowieka i kruszy nawet 
najtwardsze skały ludzkich serc. 

�Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpi-
ku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. � Hebr 4,12

�Czy moje słowo nie jest jak ogień� mówi Pan� i jak młot, który kru-
szy skałę� Jer 23,29

Słowo �wybaczam� jest bardzo trudno wypowiedzieć, i wydaje mi się, 
że o wiele łatwiej jest pouczać innych niż samego siebie. My zwykle nie za-
glądamy najpierw do swojego serca i nie sprzątamy tam, wyrzucając urazy, 
niemiłe wspomnienia jak niepotrzebne śmieci. Myślę jednak, że bardziej 
rozsądnie jest zadbać o dobre przeżycia, które będą wprowadzały nas w do-
bry nastój i nasze najbliższe otoczenie. Wiele zależy od nas samych, czy 
zainicjujemy rozmowę, która potoczy się dobrze i wyzwoli dobre emocje. 
Nawet wtedy, gdy to my oczekujemy przebaczenia, słowa przepraszam, to 
niejednokrotnie wiele zależy od nas samych. Nie zwlekajmy z tym bo jak 
to powiedział kiedyś ktoś mądry. 

�Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą�
Umiejętność wybaczania często określana jest jako coś niedoścignio-

nego dla ludzkiego zrozumienia. Pomimo panującej takiej opinii postaraj-
my się nauczyć wybaczać bo to tylko nam służy, nikomu innemu, jak tyl-
ko nam! Nam którym się to uda, będzie znaczyć, że posiadamy najlepszy 
skarb tutaj na ziemi, czyli pokój ducha i radość dnia codziennego. Radość 
z małych i drobnych spraw, będzie nas cieszyć jak małe dziecię uśmiech 
matki. Bez ciągłego przebaczenia zatracamy się w samotności i nie potraÞ -
my żyć dziecięcą, spontaniczną radością i ufnością. 
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Zadajmy samym sobie pytanie � Jak można żyć bez przebaczenia? Brak 
wybaczenia to niewyobrażalne obciążenia dla każdej ze stron, nawet gdy 
nie zdają sobie z tego sprawy, i dla osoby, która czuje się pokrzywdzona 
i dla tej drugiej, która nie ma odwagi powiedzieć słowa przepraszam, albo 
spojrzeć z miłością na swojego bliźniego i życzyć mu powodzenia. 

�Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre 
w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystki-
mi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie 
to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja od-
płacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pra-
gnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. 
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj� Rz12: 17�21  

�I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. � Łk 6, 37

Popełniamy błędy i nie umiemy ich wybaczać, ale czy zadajemy sobie 
czasem pytanie, czy zrobiliśmy wszystko aby ustrzec naszego brata przed 
upadkiem? Najczęściej nie pomagamy sobie wzajemnie tylko się cieszymy 
z potknięć naszego bliźniego, a powinniśmy chronić się wzajemnie, szano-
wać, pomagać i wspierać. 

 �Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: 
Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy 
upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł. � Kz. Sal. 4, 9�10

Na koniec kilka ciekawych myśli na temat przebaczenia. Warto 
zapamiętać! 

Wybaczaj innym, a zobaczysz, jak cudowne może się stać twoje życie. 
Moc miłości i przebaczenia w naszym życiu może dokonać cudów. 
Przebaczenie jest wyrazem miłości, czyli pragnienia dobra dla siebie 

oraz tego, który mnie zranił. 

Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, 
i nastaw uszu na wołanie moje!

Nie milcz na łzy moje!
Ps 69,13a
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Wspomnienia Wielkanocne
Wędrując myślami w daleką przeszłość i wspominając jak to było 

w czasie Świąt Wielkanocnych w czasach mojego dzieciństwa przypomi-
nam sobie że: najpierw były generalne porządki jak czyszczenie całego 
obejścia czyli gospodarstwa, zamiatanie podwórka, obory, gumna w stodo-
le. Mama natomiast ryżowa szczotką szorowała wszystkie podłogi i scho-
dy, a wszystko to było wykonane z niemalowanych desek jodłowych i po 
wyszorowaniu lśniło idealna bielą. Nie przemawiało do mnie jeszcze wtedy 
misterium ukrzyżowania, męki, odkupienia i zmartwychwstania, wszystko 
to było raczej dalekie, w porównaniu z dobrze znajoma stajenką, owcami 
i krowami. Do mojej wyobraźni przemawiała obrzędowa strona tego wy-
darzenia. Dbano o to aby tradycji stało się zadość. Jezus umierał na krzyżu 
również za nasze grzechy � to było poza zakresem moich spraw. Wielkanoc 
miała jednak i swoje uroki. Nastała wiosna, resztki śniegu wysoko w gó-
rach topniejąc tworzyły bystre strumienie zasilające szumiące wezbrane 
potoki. Te gadające wodą zbocza gór wytworzyły we mnie właściwy obraz 
zmartwychwstania. Bez ukrzyżowania nie ma zmartwychwstania. Wielki 
piątek � ścisły post był raczej obchodzony dosłownie. Uczucie głodu koiła 
nam myśl, że przecież mama na niedzielę upiecze �murzyna� ciasto droż-
dżowe, w które zapiekano szynkę lub kiełbasę. Murzyna jadało się na śnia-
dania, �swaczyny� i była to smaczna potrawa atrakcyjna, bo świąteczna. 
Prostodusznym, ewangelikom Wielkanoc przypominała o bezwzględności 
obowiązku. Przecież Jezus przyszedł na świat, by swoją męką zbawić lu-
dzi i ten swój obowiązek wykonał bez reszty. Każdy codzienny obowiązek 
miał jakieś elementy krzyża i męki, więc trzeba było iść za przykładem Je-
zusa. Stąd ta waga przywiązania ewangelików do ukrzyżowania i stąd dla 
nas Wielki Piątek jest tak wielkim świętem. Pamiętam również jak wielkie 
znaczenie dla mojej mamy miała wielopiątkowa woda. Wcześnie rano za-
bierała mnie nad pobliski potok, gdzie klęcząc myliśmy /bez mydła/ twarz 
odmawiając równocześnie modlitwę �Ojcze Nasz�. Następnie mama na-
pełniała tą �Wodą Życia� niewielką butelkę, która służyła przez cały rok 
do uzdrawiania okresowo domowników. Woda ta pomimo w tych cza-
sach braku lodówki nigdy nie uległa zepsuciu, dlatego nawet już dorosły 
wierzę w jej moc. Przypominam sobie miłe przebudzenie kiedy to znala-
złem na obu przegubach dłoni przywiązane kolorowe wstążki co znaczyło, 



Nasza Gazetka                                                         37

że jest jakieś święto i będą podarunki. Jeszcze w piżamie biegłem do ogro-
du aby znaleźć podarunki � było to dla mnie wspaniałe przeżycie. Okaza-
ło się, że to �zajączek� nocą przyniósł do ogrodu koszyk pełen jajek i po-
darunków /przeważnie słodyczy/. Moim zadaniem odnalezienie tego poda-
runku. Dla mnie dziecka ważny był również śmigus dyngus w wielkanocny 
poniedziałek. Przy pomocy starszych dzieci sporządzaliśmy sikawki z ga-
łązki czarnego bzu bo łatwo z tego było zrobić rurkę z jednej strony zamy-
kanej kołkiem a rozpalonym w ogniu do czerwoności gwoździkiem wypa-
lić dziurkę. Natomiast z drugiej strony cieńszy patyk służył jako tłok wy-
pychający zasysana wcześniej wodę. Ta prosta sikawka z powodzeniem na 
parę metrów dawała wystarczający strumień wody, aby skutecznie przemo-
czyć upolowaną dziewczynę. Bardziej brutalnym sposobem było złapanie 
dziewczyny i w całości włożenie jej do stawu, rzeki lub do koryta do po-
jenia krów, jakie znajdowało się przed studnią. A już złapanie dziewczyny 
w łóżku, gdy jeszcze spała było wielką katastrofą dla niej. Łóżko w szyb-
kim tempie zamieniało się w staw pełen wody i długo trwało wysuszenie 
tych pierzyn i zagłówków pełnych pierza. Drugim narzędziem do nękania 
dziewczyn, ale i słabszych kolegów był �karwacz� była to plecionka z prę-
tów, ale częściej z sitowia z czterech sześciu ale i z ośmiu prętów co dawa-
ło jej kwadratowy przekrój i czyniło mocnym i bolesnym batem. Było też 
popularne powiedzenie, że co przemoczone trzeba wysuszyć karwaczem. 
Ogólnie było przy tym więcej krzyku i przerażenia dzieci a nie sprawia-
nej boleści. Ciekawostką jest jednak fakt, że najbardziej zawsze ucierpiały 
dziewczyny o wyjątkowej urodzie, natomiast te mniej potraktowane przez 
kawalerów były zasmucone i czuły się wręcz obrażone. Takie są moje oso-
biste skromne przeżycia jako dziecka. Natomiast o wielu zwyczajach do-
wiedziałem się nieco później. Dyngusowanie jak czytamy w zapiskach 
z roku 1420 było wymuszaniem datków, przede wszystkim jajek, pod groź-
bą przymusowej kąpieli. Śmigus oznaczał uderzenie, smaganie rózgą. Na-
tomiast na Śląsku Cieszyńskim, najpierw polewano panny a potem �suszo-
no� je rózgami. W wytwornym towarzystwie zabawa ta przebiegała nie-
co łagodniej jak na wsi., chociaż jak pisał Jędrzej Kitowicz: /�/ gdy się 
roz-swawolowała kompania, panowie i dworzanie, panie, panny, nie cze-
kając dnia swego, lali jedni drugich wielkimi statkami jakich dopaść mogli; 
hajducy i lokale cebrami wodę donosili, a kompania dystyngowana, czer-
piąc od nich, goniła się i oblewała od stóp do głów, tak iż wszyscy zmo-
czeni byli, jak by wyszli z jakiego potopu. Ważną role w obrzędach wielka-
nocnych odgrywają pisanki. Legenda głosi, że święta Magdalena, gdy szła 
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w niedzielę wielkanocną odwiedzić grób Chrystusa, po drodze nakupiła ja-
jek na posiłek dla apostołów. Po spotkaniu zmartwychwstałego Chrystusa 
spostrzegła, że nawet jajka, które niosła z radości zmieniły kolor, stały się 
czerwone i do dziś na pamiątkę tego zdarzenia ludzie malują jajka na Wiel-
kanoc. Ten zwyczaj malowania jajek wywodzi się jeszcze z starszych tra-
dycji; jest związany z prastarymi obyczajami magii, według której w wie-
rzeniach pogańskich jajko było symbolem sił witalnych. Zwyczaj malowa-
nia jaj jest znany w wielu krajach Europy a nawet poza nią. W Polsce wy-
stępuje wiele odmian barwienia jaj. Pospolicie wszystkie zwie się pisan-
kami. W rzeczywistości to w północnej części kraju to kraszanki /od sło-
wa krasić, barwić, upiększać/, w Krakowskim i łowickim to nalepianki, 
a w mazowieckim wylepianki. Polskie pisanki należą do najpiękniejszych 
na świecie. Tak o nich pisze Józef Grabowski w swej Sztuce ludowej: Moż-
na zaryzykować twierdzenie, że pisanka jest najwybitniejszym tworem na-
szej sztuki ludowej w sensie dekoracyjnym. Jak piszą Joanna i Ryszard To-
miccy w Drzewie życia o sile wody � zapładniającej ziemie: w poniedzia-
łek wielkanocny, o świcie gospodarze na południu Polski, kropili swoje 
pola wodą święconą modląc się o przyszłe plony. 

 Dla dociekliwych; wróćmy jeszcze do bardziej odległych czcicieli, 
dawnych obrządków. Jajko jest symbolem życia, siły, miłości i płodności. 
Już od najdawniejszych czasów czczono je wierząc, że posiada wiele wła-
ściwości dobroczynnych i życiodajnych. W starożytnym Egipcie było sym-
bolem boga Ptaha � boskiego garncarza, toczącego na kole ogromne jajo, 
z którego � gdy pękło w czasie pracy � wyłonił się świat. 

Atrybutem Afrodyty, bogini miłości, płodności i piękna były jaja ze 
szczerego złota. W mitologii Þ lipińskiej i indyjskiej, świat powstać miał 
z ogromnego jaja, złożonego przez praptaka na wodach pra�praoceanu; 
w legendach asyryjskich jajo to miało zostać złożone przez cudownego, 
odradzającego się z popiołów Feniksa. W tradycji chrześcijańskiej jajko 
stało się symbolem świąt wielkanocnych, wiecznie odradzającego się życia 
i przede wszystkim Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Z jajkiem jest związanych wiele wierzeń ludowych. Wierzono po-
wszechnie, że mogą one odwracać nieszczęścia i niweczyć zło. Dlatego za-
kopywano je pod węgły domów i rzucano w płomienie pożaru. Zachowa-
nie zdrowia i urody miała zapewnić kąpiel w wodzie, w której leżały pisan-
ki. Skorupki położone pod drzewkami owocowymi miały zapewniały obÞ -
tość ich owoców, a zmieszane z karmą dla drobiu sprawiało, że te będą się 
dobrze niosły i zdrowo chowały. Wydmuszki wieszane na gaikach miały 
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przyśpieszyć zmianę pór roku i pobudzać wegetację roślin. Tocząc jajko po 
ciele chorego leczono postrzały, zaziębienie, różne bóle, gorączki i żółtacz-
kę. Wierzono również, że można przenosić chorobę na jajko. Chory musiał 
trzymać je odpowiednio długo w ręce i intensywnie się w nie wpatrywać, 
potem zostawiał je na rozstaniu drogi. 

Dawniej jaja farbowano w naturalnych barwnikach roślinnych. I tak np. wy-
war z kory dębowej dawał kolor czarny, z łusek cebuli � odcienie żółci i brązu, sok 
z buraków � różowy. Tak pomalowane jaja (na jeden kolor) to kraszanki, malo-
wanki lub byczki. Natomiast pisanki� to jajka, na których został wykonany wzór. 
Nazwa ta odnosi się głównie do jaj, które zostały wykonane metodą batiku: przy 
pomocy specjalnego pisaka, którym na skorupkę jaja nanosi się roztopiony wosk, 
wykonuje się wzór. Następnie zanurza się je w barwniku, po ufarbowaniu i wysu-
szeniu ściera się wosk, spod którego wyłania się �napisany� wcześniej wzór. Naj-
bardziej efektowne pisanki wykonuje się metodą rytowniczą, bardzo popularną na 
Śląsku, gdzie na wcześniej ufarbowanym jajku, wyskrobuje się przeróżne wzory 
(kwiaty, liście, sentencje) za pomocą szpilki, żyletki czy blaszki. Na Kurpiach i w 
Łowickiem dekoruje się je oklejając rdzeniem sitowia czy skrawkami włóczki na 
wzór tradycyjnych tkanin odzieżowych � pasiaków lub też nakleja się na nie mi-
niaturowe barwne wycinanki z glansowanego papieru. 

Chciałbym tu jeszcze przedstawić ciekawe zjawisko na naszej planecie. 
Wyspa Wielkanocna zyskała swoją nazwę, ponieważ została odkryta dokładnie 

w wielkanocną niedzielę. W tym roku przypada 290�ta rocznica okrycia tego miej-
sca. Ogromną atrakcją dla odwiedzających i dla badaczy są tajemnicze kamienne 
rzeźby. Wyspa Wielkanocna to najbardziej oddalone od jakichkolwiek ludzkich 
osad miejsce na świecie. Leży ona ponad 3600 km od wybrzeży Chile, na Oce-
anie Spokojnym. Na wyspę można dolecieć z Warszawy i Krakowa, liniami LOT 
oraz Lufthansa. Koszt biletu (kwiecień 2012) to prawie 6 tys. zł. Ciekawostka jest 
fakt, że na Wyspie Wielkanocnej bazę mają amerykańskie wahadłowce, latające 
w kosmos. Nazwę wyspy wymyslił Admirał Roggeveen, który dotarł tu w 1722 r. 
, w świąteczną niedzielę. Obecnie znajduje się tu wyjątkowe muzeum na otwartej 
przestrzeni. Wyspa Wielkanocna słynie z ponad 600 kamiennych posągów, zwa-
nych moai stawianych na kamiennych platformach ahu. Każdy z posągów waży 
około 14 ton. Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki sposób przemieszczono tak ogrom-
ne bloki kamienia, na ten temat krąży już wiele, mniej lub bardziej fantastycznych 
teorii. Posągi są najprawdopodobniej wizerunkami bóstw lub przodków pierw-
szych osadników wyspy. Atrakcją Wyspy wielkanocnej są również rzeźby w drew-
nie Aku aku. Na wyspie można jednaj oglądać wyłącznie repliki tych rzeźb, orygi-
nały znajdują się w muzeach na całym świecie. 

 
Albin Klimczak
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Sprawozdanie z życia religijno�kościelnego ParaÞ i 
Ewangelicko�Augsburskiej w Goleszowie za rok 2012

Hasło Roku Pańskiego 2012
Jezus rzekł: �Pełnia mej mocy okazuje się w słabości� 2 Kor. 12,9

Te słowa wypowiedziane przez wielkiego Apostoła narodów św. Pawła nic nie 
straciły ze swej aktualności. Słabość, troska i zwątpienie są częstym gościem w na-
szych sercach. Są wynikiem grzechu, lęku, a może nieraz wynikiem naszej ograni-
czonej ludzkiej natury. I może nieraz wtedy, gdy nie możemy bazować na ludzkiej 
sile, wielkości i pewności dociera do nas świadomość mocy Bożej przychodzącej 
w Łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

To On zapewnia swojego Apostoła i zapewnia nas o potędze Bożej, o ochro-
nie swojego stworzenia, o miłości i pokoju dla swojego ludu � dla nas grzesznych 
i ułomnych. Na pewno wielokrotnie mogliśmy tego doświadczać i oby nadal było 
nam to darowane. 

W ParaÞ i był to 2�gi rok działalności Rady ParaÞ alnej, Komitetu ParaÞ alne-
go i wszystkich ciał kolegialnych z tym związanych. Wszystkim za zaangażowanie 
w służbie, za pomoc i aktywność w ParaÞ i serdeczne � Bóg zapłać. 

W minionym roku pożegnaliśmy z grona RP ś. p. Halinę Franek z Godziszowa 
(�10.01.2012r w wieku 64 lat � uczciliśmy jej pamięć na zgromadzeniu ParaÞ al-
nym rok temu), a z kręgu naszych bliskich współpracowników ś. p. Pawła Molina 
� b. członka R. P, pomocnika w kancelarii paraÞ alnej, chórzystę. 

W minionym roku podjęliśmy się też wielkiego wyzwania � rozpoczęliśmy 
długo planowany remont wieży kościelnej i zakończyliśmy I etap naszych prac. 

Ale popatrzmy najpierw na dane statystyczne za rok 2012 przygotowane dla 
Diecezji i Konsystorza: 

I Dane statystyczne
Przypomnijmy sobie też razem � 

II Kalendarium ważniejszych wydarzeń w ParaÞ i w 2012 roku. 

Styczeń
7.01 � Wieczór kolęd z zaproszonym Chórem Wyższobramskim z cieszyna, 
8.01 � 1�szy wieczór �Chwalmy Pana�, 
12.01 � Noworoczne Spotkanie Pań z całej naszej paraÞ i, 
19.01 � Nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o jedność 
Chrześcijan w naszym kościele z udziałem chóru �Senior� i chóru �Gloria�, 
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20.01 � Noworoczne spotkanie R. P i aktywu paraÞ alnego (ze współpracownikami), 
28.01 � I spotkanie dla małżeństw � kolejne w całym cyklu przygotowanych tematów. 

Oprócz tego cały cykl gwiazdek i spotkań świąteczno�noworocznych naszych 
chórów
30.01 � 1.02 Dni Dobrej Nowiny w Lesznej Górnej

Luty
4.02. ślub p. diakon Kariny Chwastek z p. Krystianem Kamieniorzem (w rocznicę 
składamy jej życzenia dalszego Bożego prowadzenia), 
8.02 � 11.02 Dni Dobrej Nowiny w Goleszowie, 
12.02 � Doroczne Zgromadzenie ParaÞ alne, 
27.02 � 1�sza wizja lokalna naszej wieży kościelnej (p. Husar i p. Kuczera). 

Marzec
2.03 � Światowy Dzień Modlitw, 
17.03 � rekolekcje dla RP w Starym Bielsku. 
Rekolekcje szkolne 19.03�21.03 

� I Szkoła Podstawowa z Goleszowa
� II Gimnazjum Goleszów
� III Szkoły ponadgimnazjalne � wieczorem

26.03 � 28.03 w Þ liale goleszowskiej SP w Kisielowie. 

Ewangelizacja Pasyjna w Goleszowie w której Słowem Bożym służył ks. Marek 
Michalik z Istebnej. 
30.03 � 1.04 (do Niedzieli Palmowej). 

Kwiecień
1.04 � zakończenie Ewangelizacji Pasyjnej w Goleszowie połączone z nabożeń-
stwem i Komunią Św. (18 wieczór �Chwalmy Pana�), 
27.04 � 30.04 Olimpiada Sportowa Młodzieży w Poznaniu z udziałem grupy 
z Goleszowa. 

Maj
3. 05 � wieczorne spotkanie modlitewne dla maturzystów, 
4.05 � Ekumeniczne nabożeństwo strażackie w Gminie Goleszów � Kościół 
Ewangelicki w Lesznej Górnej. (chór męski), 
5.05 � ekumeniczne nabożeństwo strażackie w Kościele Rzymsko�Katolickim 
w Kisielowie, 
10� 11.05 � czyn rodziców konÞ rmantów, 
13.05 � Pamiątka Założenia Kościoła w Lesznej Górnej 
(ks. A. Glajcar, chór Kozakowice, orkiestra diecezjalna) � godz. 15, 
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16.05 � spotkanie gminne w sprawie oświaty i sportu � OSP Kisielów, 
17.05 � Święto Wniebowstąpienia � egzamin konÞ rmantów � Goleszów
20.05 � KonÞ rmacja Goleszów (35 konÞ rmantów), 
27.05 � Dzień Matki w nabożeństwie w Goleszowie (chór �promyki�), 
29.05 � �Podwieczorek dla Pań� z okazji Dnia Matki. 

Czerwiec
2.06 � w ramach obchodów 100�lecia SP Goleszów � �ekumeniczne nabożeń-
stwo słowa, modlitwy i pieśni� w Kościele Ewangelickim w Goleszowie. 
03.06 � Złota KonÞ rmacja w Goleszowie, 
7.06 � Święto Bratniej Pomocy im. G. A. � Drogomyśl, delegaci z Goleszowa, to: 
Irena i Zbigniew Wacławikowie, Anna i Roman Brudny, Janusz Pustówka, 
7.06 � jajecznica pań � Godziszów. 
8.06 � 10.06 wycieczka Rady ParaÞ alnej i aktywu paraÞ alnego do Niemiec 
� �Śladami Lutra� (39 osób), 
16.06 � w ramach przeglądu kulturalnego TON w Goleszowie � ekumeniczny 
koncert chórów kościelnych w GOK, 
18.06 � udział w uroczystości 120�lecia Szpitala Śląskiego w Cieszynie i ponow-
ne odsłonięcie pomnika ks. superint. Teodora Haase. 
24.06 � święto rodzinne w Goleszowie � nabożeństwo z liturgią młodzieżo-
wą i Komunią Św. � po nabożeństwie piknik paraÞ alny z grochówką i licznymi 
atrakcjami. 
20.06 � występ chórów: mieszanego i męskiego w amÞ teatrze w Jaworzu. 

Lipiec
1.07 � Leszna Górna � nabożeństwo na �Spowiedzisku� (ks. Grzegorz Giemza) , 
15.07 � Pamiątka Założenia � Kisielów (ks. Marcin Pilch � Czeski Cieszyn) , 
28.07 � Ekumeniczna uroczystość strażacka � jubileusz OSP Leszna Górna, 
30.07 � 3.08 � Dni Dobrej Nowiny w Goleszowie � zajęcia z grupą Amerykanów 
w języku angielskim i dla małych dzieci w języku polskim � wspomagała grupa 
młodzieżowa. 

Sierpień
3.08 � ognisko współpracowników TDN z Amerykanami, 
11 i 13.08 � czyn paraÞ alny w Kościele, na placu i na cmentarzu, 
15.08 (środa) � Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Goleszowie, 
ks. Waldemar Pytel (kościół) i ks. Marek Uglorz (plac), w czasie poranku 
muzycznego � obchody 60�lecia orkiestry kościelnej, 
15.08 � 20.08 � pobyt 20�osobowej grupy młodzieży w Alblasserda. 
19.08 � Pamiątka Założenia Kościoła Þ lialnego w Godziszowie (ks. Mirosław 
Czyż i chór �Gloria� � Skoczów), 
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20�24.08 � Dni Dobrej Nowiny w Lesznej Górnej, 
25/26.08 � Dożynki Gminne w Goleszowie z ekumenicznym obrzędem chleba, 
27�31.08 � Dni Dobrej Nowiny w Kozakowicach. 

Wrzesień
1.09 � GOK � �Melodie Pamięci�, poświęcone wybuchowi wojny i 70�lecia 
utworzenia podobozu Auschwitz w Cementowni Goleszów (udział w programie 
orkiestry kościelnej i chóru męskiego), 
9.09 � Goleszów � nabożeństwo dla starszych i chorych, 
16.09 � Godziszów i Kozakowice � nabożeństwo dla starszych i chorych, 
23.09 � Pamiątka Założenia Kościoła Þ lialnego � Kozakowice Dolne (ks. Karol 
Macura, chóry Cantus i Kozakowice), 
30.09 � Święto Żniw w całej paraÞ i � w Lesznej Górnej i Kisielowie nabożeń-
stwa ze spowiedzią i Komunią Św. 

Październik
7.10 � Goleszów, w nabożeństwie 40 osobowy chór z Niemiec, 
13.10 � Wyjazd chóru i orkiestry do Ruptawy (jubileusz chóru i starego kościoła), 
28.10 � Wieczór �Chwalmy Pana� � program reformacyjny, 
31.10 � Nabożeństwo reformacyjne w Goleszowie � wprowadzenie konÞ rmantów. 

Listopad
2.11 � młodzieżowa noc Þ lmowa, 
11.11 � wieczór �Chwalmy Pana� w Lesznej Górnej, 
10.11 � 1�sze w paraÞ i spotkanie dla mężczyzn � Þ lm �Odważni�, 
24.11 � Jesienny Zjazd Chórów � Cieszyn (chóry męski, mieszany i dołączyły się 
Kozakowice). 

Grudzień
2.12 � spotkanie adwentowe dla dzieci z całej paraÞ i w sali paraÞ alnej w Goleszowie, 
4.12 � �Podwieczorek dla Pań� � �Kobieta w Chinach�, 
22�24.12 � Świąteczna akcja odwiedzinowa z paczuszkami i pozdrowieniami 
(przeszło 300 osób), 
29.12 � �Dzieci śpiewają kolędy� � program TE Cieszyn � �Promyki� w teatrze 
cieszyńskim. 

III Nauczanie katechetyczne
jak w poprzednich latach SP Goleszów, Filia Równia i Kisielów, Gimnazjum 

w Goleszowie oraz przedszkole w Goleszowie. 

Liczba uczniów nieco spadła z 313 do 273 (zmniejszyła się też ilość klas), 
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IV Obszary wielkiej aktywności i służby w ParaÞ i
1. Chóry kościelne + orkiestra kościelna (nowość, to chór w Lesznej Górnej,  
   1 występ poza kościelny w Lesznej Górnej � wieczór kolęd 2013), 
2. Szkółki niedzielne, 
3. Spotkania młodzieżowe, 
4. Spotkania Pań � nowość: spotkania w Lesznej Górnej, 
5. Spotkania biblijno� modlitewne, 
6. Spotkania małżeńskie, 
7. Życie społeczne poza ParaÞ ą, 
8. Kontakty zagraniczne � Niemcy, Holandia, U. S. A
9. strona internetowa ParaÞ i, 
10. Gazetka ParaÞ alna, 

V Sprawy gospodarcze
1. remonty � inwestycje
� remont sali paraÞ alnej, 
� inwentaryzacja cmentarza � Goleszów, 
� czyny paraÞ alne na cmentarzu w Goleszowie ale i Þ liałach (poszerzenie 
głównej alei, utwardzenie, założenie krawężników). 
2. remont wieży kościelnej
15.19.10.2012 � budowa rusztowań
od 19.10. � weszła na plac Þ rma blacharska p. Huberta Husara z Nierodzimia. 
do 12.11.2012 
+ pomiary odgromów i dodatkowe uziemienie 14 i 15.11.2012

Do tych wszystkich działań doszły jeszcze liczne prace remontowe i gospodarcze 
w naszych Þ liałach w Kozakowicach, Godziszowie, Kisielowie i Lesznej Górnej. 

VI Zakończenie
za całą służbę w minionym 2012 roku chcę podziękować Wam � drodzy Radni, 
Wam � drodzy ParaÞ anie i wszystkim, którym na sercu leżały sprawy paraÞ i i ko-
ścioła. 
Chcę też Bogu wyrazić wdzięczność, że to On nas prowadził i ochraniał. On też 
mimo naszych słabości i grzechów ciągle na nowo przypominał o Swoim Słowie, 
ale też ciągle dawał swoją obietnicę � �Nie bój się � tyś jest mój�. 
Oby Wszechmogący Bóg nadal prowadził i błogosławił w tym 2013 roku. 

Przedstawił na Zgromadzeniu ParaÞ alnym 
w Goleszowie 10.02.2013 r. 

Ks. Roman Dorda
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25�lecie koła pań
Inicjatorami działalności naszego koła robótek ręcznych byli pastorowa 

Irena Terlik i jej mąż ks. Tadeusz Terlik. Spotkania rozpoczęły się 18 stycz-
nia 1988r. Minęło już 25 lat co wtorkowych spotkań. 

Od samego początku zaczęto robić najróżniejsze rzeczy na szydełku, 
drutach, szyć na maszynie, haftować i inne z własnych materiałów przy-
noszonych z domu. Pomagała nam też pani Anna Ruester w przesyłanych 
transportach do paraÞ i. Koło rozrastało się z każdym rokiem. Powiększał 
się asortyment wykonywanych rzeczy. Szukaliśmy nowych pomysłów. Or-
ganizowałyśmy przykościelne bazary, wychodziłyśmy poza paraÞ ę do or-
ganizowanych w środowisku bazarów świątecznych i indywidualnych od-
biorców ręcznych robótek. Zdobyte pieniądze przeznaczałyśmy na urzą-
dzenie kuchni i potrzeby naszej paraÞ i. 

Nie tylko rozwijamy swoje zainteresowania i talenty, na spotkaniach 
znajdujemy czas na skupienie się nad Słowem Bożym, modlitwę i śpiew 
wraz z księżmi i panią diakon. 

Nawiązałyśmy kontakt 
z paniami z innych kółek ro-
bótek ręcznych ze Studzion-
ki, Cisownicy, Cieszyna, Ba-
żanowic, Heidelbergu, które 
ostatnio nieco osłabły. Koła re-
prezentują seniorki rodów, lat 
przybywa, a sił im ubywa, to 
główny powód zastoju. 

Z naszych szeregów ode-
szły do wieczności panie: 
A. Górniak, E. Sztwiernia, 
A. Stanieczek, H. Fober, ale 
też ze względu na wiek nie są 
czynnymi uczestniczkami na-
szych spotkań panie kiedyś 
czynne. Swój wolny czas lubi-
my też spędzać razem na jed-
nodniowych wycieczkach np. 
do Wrocławia, Jabłonkowa, 
Malinki, Bobowa�Kamien-
nych koło Nowego Sącza, 
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Kącik 
kulinarny

Pyszne śledzie
1kg śledzi zielonych
60 dag cebuli
Zalewa: 
0,5 szklanki wody; 
0,5 szklanki octu 10%, 
0,5 szklanki oliwy, 
3 łyżeczki przec. pomidorowego; 
3 łyżeczki cukru; 
0,5 łyżeczki soli, 
1 łyżeczka wegety, 
ziele angielskie, 
liść laurowy
Zalewę wymieszać. W garnku 
przekładać warstwami pokrojone 
w kawałki śledzie z cebulą 
pokrojoną w piórka. Zalewą zalać 
śledzie. Gotować na małym ogniu 
ok. 20 min. Gotowe. 

Sernik bez sera
7 żółtek
¾ szkl. cukru pudru � utrzeć 
dodać ¾ szkl oleju dalej ucierać
dodać 2 duże jogurty �Greckie�
2 budynie waniliowe w proszku
cukier waniliowy, łyżeczkę proszku 
do pieczenia na koniec pianę 
z białek i zamieszać.
Blachę wyłożyć biszkoptami,
wylać na to masę 
i piec ok. 1 godziny w temp. 160 st.
Jest pyszny � smacznego!

Łodzi � ParaÞ a Św. Ma-
teusza. Co roku, od 1998r 
wyjeżdżałyśmy na trzy-
dniowe krótkie wczasy 
do �Betanii� w Wapieni-
cy� zaproszone przez sio-
strę Irenę � opiekunkę 
domu. Po przejęciu �Beta-
nii� przez paraÞ ę Jaworze 

p. A Wantulok, żona ks Wantuloka organizowała Między ParaÞ alne Spo-
tkania dla Kobiet z ciekawym programem. 

Gościłyśmy w naszej salce różnych zacnych gości: amerykańską grupę, 
biskupa Kościoła Anglikańskiego, Prezydenta Światowej Federacji Lute-
rańskiej, panią Ruester z mężem, pana Gintera Kirschbauma z żoną i ks. M. 
Brzózkę z żoną z Warszawy. Mamy też kronikę, do której wpisywałyśmy 
ważniejsze wydarzenia minionych lat.                                 Zuzanna Broda
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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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Pogrzeby

Chrzty Natalia Sikora  c.Marcina i Renaty zd.Suszka  � Goleszów
Jakub Broda s.Grzegorza i Moniki zd. Piotrowska � Kisielów
Małgorzata Agata Pasterny c.Adama i Agaty zd.Sikora 
� Goleszów
Amelia Stebel c.Przemysława i Sylwii  Pinkas � Goleszów
Alicja Malaka c.Sławomira i Małgorzaty zd.Raszka Goleszów
Nikola Julia Kaczmarczyk c.Jarosława i Sylwii zd.Kocan
Stanisław Bogusław Plisz s.Grzegorza i Kariny zd.Ciemała
Jakub Macura s.Janusza i Klaudii zd.Bryndal
śp. Eugeniusz Turoń  l. 58  � Goleszów
śp. Kazimierz Marosz l.21  � Kisielów
śp. Zuzanna Fober zd. Cienciała l.85 � Kozakowice 
śp. Józef Roik  l.85 � Goleszów
śp. Helena Badura zd. Żarłok l. 91 � Goleszów
śp. Piotr Kajfosz  l.47 � Leszna Górna
sp. Anna Gluza zd. Sikora l. 86 � Godziszów
śp. Helena Zawada zd. Cieslar  l.85 � Goleszów
śp. Jan Gaś  l.54 � Godziszów

Zaproszenie
W niedzielę 9 czerwca o godz. 9.00 podczas nabożeństwa 
w Goleszowie będziemy obchodzić uroczystość 50�lecia 

konÞ rmacji która odbyła się w 1963 r, rocznik urodzenia 1949 r.
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Światowy Dzień Modlitwy



Rada ParaÞ alna � 2011�2016

Rekolekcje 2013



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Alicja Malaka
chrzest: 10.03.2013 r.  

Małgorzata Agata Pasterny
chrzest: 3.03.2013 r.  

Natalia Sikora
chrzest: 26.12.2013 r.  

Amelia Stebel
chrzest: 10.03.2013 r.  



Górska przygoda�.






