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Oto Wszechmocny, Pan przychodzi
w mocy, Jego ramię włada.

                 Iz 40,10
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Wigilia
Nastrój już świąteczny
W domach, miastach, wszędzie
Śpiewem naszych kolęd 
Wietrzyk szumi w lesie
  
   Choinka już stoi
   W miejscy honorowym
   A stół do wieczerzy 
   Z jedzeniem gotowy

A gdy pierwsza gwiazdka
Na niebie zapłonie
Przy świecących świecach
Złączymy swe dłonie

   W serdecznym uścisku
   Życzenia złożymy
   Zdrowia, łaski Bożej
   Pokoju na ziemi

      Anna Klimczak
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Witam!
Nie tak prosto jest się przedstawić. Zwłaszcza, że to nie ja miałem pre-

zentować się w najnowszym numerze „Naszej Gazetki”, lecz nowo wybra-
ny proboszcz. Tymczasem sytuacja uległa dynamicznym przemianom, na 
które, w moim odczuciu, złożyło się wiele czynników. Nie miejsce na to, 
by je prezentować, tym bardziej że jestem zbyt krótko w Goleszowie, aby 
dokonać całościowej oceny rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że gdy-
by doszło do planowanych wyborów Parafi a znalazłaby się w dosyć trud-
nej sytuacji, bowiem musiałaby wynająć nowemu proboszczowi mieszka-
nie. Na chwilę obecną nie dysponujemy wolnym lokum. Na taki stan rze-
czy również składa się w moim przekonaniu wiele aspektów. 

Zdecydowana większość z Was zapewne wie, że mieszkam w prywat-
nym domu w Kozakowicach Górnych. Od siedmiu lat nie pracuję w żad-

Uchwały z posiedzenia Konsystorza 
17–18 października 2013 r.

Uchwała nr K/XXII/5/13
„Po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji w Parafi i Ewangelicko–Augs-

burskiej w Goleszowie oraz po rozpatrzeniu pisma Rady Parafi alnej tej Pa-
rafi i z dnia 15 października br. i zapoznaniu się z opinią Rady Diecezjal-
nej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego z dnia 
16 października br., L.dz.473/7/2013, Konsystorz zamyka procedurę wy-
borczą na proboszcza parafi i bez przeprowadzenia wyborów na stanowisko 
proboszcza w Parafi i Ewangelicko–Augsburskiej  w Goleszowie. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 17 października 2013 r.”.

Uchwała nr K/XXII/7/13
„Konsystorz,  przychylając się do prośby ks. Romana Dordy  wyrażonej 

w piśmie z dnia 12 czerwca 2013 r. i na mocy par. 70 pkt. 2 ZPW, przenosi 
ks. Romana Dordę na emeryturę z dniem 21 października 2013 r.”.

Uchwała nr K/XXII/8/13
„Konsystorz na mocy § 70 pkt. 3 ZPW mianuje z dniem 21 październi-

ka 2013 r. ks. dr. Adriana Korczago Proboszczem–Administratorem Parafi i 
Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie”.
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nej parafi i, gdyż w 2006 roku zdecydowałem się skoncentrować jedynie 
na pracy akademickiej w zakresie uprawianej przeze mnie teologii prak-
tycznej, z punktem ciężkości położonym na duszpasterstwie i homiletyce 
(dziedzinie zajmującej się tworzeniem kazań). Nadto zostałem duszpaste-
rzem akademickim studentów wyznania luterańskiego, kształcących się 
na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  w Warszawie. Od sześciu lat 
jestem dyrektorem Instytutu Pastoralnego, który kształci praktykantów, 
wikariuszy i proboszczów administratorów (patrz www.pastoralny.pl). Do 
roku 2006, przez 18 lat, pracowałem jako praktykant, wikariusz, proboszcz 
pomocniczy w Ustroniu, z siedzibą w Bładnicach. Jednym z  moich prio-
rytetowych zadań było przekształcenie fi liału Bładnice w samodzielną pa-
rafi ę. Oznaczało to wzniesienie na miejscu starej szkoły ewangelickiej ple-
banii oraz kościoła Ap. Pawła wraz z zapleczem parafi alnym. 11 września 
1999 roku  długoletni okres budowy dobiegł końca, w 2000 roku parafi a się 
usamodzielniła, a ja zostałem jej pierwszym proboszczem. Obecnie pro-
boszczem bładnickiej parafi i jest ks. Marcin Markuzel. 

Od 21 października jestem proboszczem administratorem goleszow-
skiej parafi i. Wyznaczono mi konkretne zadania, o których możecie prze-
czytać także w tym numerze. Zatem próbuję je wypełniać. Na chwilę obec-
ną trudno mi powiedzieć ile czasu zajmie to zadanie. W myśl kościelnych 
zapisów prawnych proboszczem administratorem  nie mogę być dłużej niż 
dwa lata. Mam jednak nadzieję, że uda mi się wcześniej przygotować po-
nowne wybory proboszcza. 

Zapomniałem do tej pory nadmienić, że jestem człowiekiem o sporym 
temperamencie i życiowej energii. Charakteryzuję się bezpośrednim sposo-
bem wyrażania swych myśli. Wydaje mi się, że uczestnicy nabożeństw już 
się o tym przekonali. 

A zatem. 

Drodzy Goleszowianie! 
Z racji mej naukowej działalności specjalizuję się w  teorii i praktyce 

komunikowania się. Doskonale orientuję się, że gro spośród Was postrze-
ga moje przybycie do Goleszowa, jako przetarcie sobie ścieżki wyborczej. 
Inni po dotychczasowych spotkaniach zastanawiają się, że może byłoby 
dobrze, gdybym został na dłużej (takie sygnały do mnie docierają). Jednych 
i drugich chce zapewnić, że taki scenariusz nie będzie możliwy. 

Na dłuższą metę uniesienie wszystkich pełnionych przeze mnie  obo-
wiązków nie jest realne. W ramach Instytutu Pastoralnego mam do wy-
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konania wiele zadań, których nie można realizować stojąc na czele tak 
dużej parafi i, jaką jest Goleszów. Chciałbym także zwrócić uwagę, iż je-
stem Generalnym Wizytatorem  Nauczania Kościelnego, Prezesem To-
warzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce oraz vice–
przewodniczącym Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkultural-
nego SIPCC (Society for Intercultural Patoral Care and Counselling), 
z siedzibą w Dusseldorfi e. Jestem członkiem Synodu Kościoła Ewange-
licko–Augsburskiego w R.P., będąc przewodniczącym Synodalnej Ko-
misji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz vice przewod-
niczącym Synodalnej Komisji ds. pastoralnych. Jestem członkiem Kon-
systorskiej Komisji Egzaminacyjnej. Nadto, co niezwykle jest ważne, 
mam rodzinę, która obecnie jeszcze rzadziej mnie widuje i mniej może 
liczyć na moją pomoc, niż miało to miejsce dotąd. A przecież moja żona 
Marzanna Kunkel–Korczago jest lekarzem i wspólnie ze swym kole-
gą roztacza opiekę nad ponad czteroma tysiącami pacjentów, co ozna-
cza ogromny wkład pracy. Nasza córka Joanna studiuje na piątym roku 
dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. 
Wspólnie mieszkamy z moją ponad osiemdziesięcioletnią mamą i opie-
kujemy się jej niewidomą siostrą, która przebywa w ustrońskim Domu 
Spokojnej Starości. Zatem widzicie, że zadań nie tak mało.

Wiem, po wielu latach przywiązania do konkretnych duchownych 
nie będzie Wam łatwo nadążyć za zmianami. Tym bardziej, że każdy 
z nas jest inny. Ma inne patrzenie na pracę parafi alną. Inaczej rozkła-
da jej akcenty. Z jednej strony może to napawać lękiem, ale ja chciał-
bym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że może to być bardzo ubogacają-
ce. Spróbujcie właśnie tak na to spojrzeć i korzystać z darowanej możli-
wości. Z jakiegoś powodu Bóg postawił nas na wspólnej drodze. Mamy 
szansę wzajemnie sobie niejedno przekazać. Obyśmy  tej możliwości 
nie zaprzepaścili. Życzę sobie i Wam byśmy przewędrowali ten czas 
w poczuciu Bożej obecności i przychylności. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy już do tej pory mi pomagali i mnie wspierali. Oczekuje na dalsze 
współdziałanie obejmujące jeszcze większe kręgi współpracowników. 
Goleszowska parafi a jest tego wysiłku warta.

   ks. dr Adrian Korczago 
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„Ale ty, Betlejemie Eftrata, najmniejszy z okręgów judz-
kich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. 
Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. 

Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, 
porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. 

Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale 
imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spo-
koju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. 

 I On będzie pokojem”. 
 Mi 5, 1–4a

Święta, a tymczasem powracający do domu pijany ojciec, jak błyskawi-
ca dokonuje spustoszenia odświętnej atmosfery, stłuczona szyba staje się 
symbolem wyłaniającego się kryzysu małżeńskiego, a siniak pod okiem 
dziecka wyrazem chorej sytuacji rodzinnej. 

Święta, a tymczasem pozostawieni w swej samotności rodzice czy 
dziadkowie z bólem patrzą na swe latorośle. 

Święta, a tymczasem wieść o chorobie naszych bliskich, bądź nas sa-
mych zaczyna napawać lękiem. 

Święta, a tymczasem w tak wielu domach „znów zabrakło czyjegoś gło-
su”, ból żałoby przyćmił świąteczny blask.

Święta, a tymczasem kroki wielu nie podążają w stronę Nowonarodzo-
nego…

Nie takich chyba oczekujemy życzeń? Trudno jednak życzyć przybywa-
jącego na świat Zbawienia, umykając od sytuacji, w których to Zbawienie 
się rozlega. Micheasz, współczesny Izajaszowi prorok, nie przygląda się 
swym czasom jedynie powierzchownie. Dostrzegając upadek mu współ-
czesnych, złożoność dni, w których przychodzi im żyć, wypowiada słowa 
o zbawiennym wydźwięku. Swe prorockie spojrzenie nie koncentruje na 
beznadziejności i rezygnacji. Dostrzegając je i ukazując w całej pełni nie-
sie światło nadziei na przyszłego, nowego Dawida. A my zauważamy, jak 
obietnica celuje w dramat rzeczywistości. Przy czym Micheasz daleki jest 
od świątecznego triumfalizmu. 

Zbliżają się święta. Przypomnijmy sobie. Przybywający Chrystus nie-
sie Zbawienie na przekór nieszczęściom, niezdolności świętowania, nasila-
jącym się depresjom, potęgującym się problemom, doskwierającego bólu, 
przeżytym rozczarowaniom. Niesie nadzieję wbrew beznadziei. Jednak nie 
na zasadzie kilkudniowej odskoczni, chwilowej ucieczki od codzienności. 
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Chrystus niesie nadzieję, by uzbrajać nas w zdolność przezwyciężania sa-
motności, mierzenia się z konfl iktowymi sytuacjami, radzenia sobie z lę-
kiem i wytrzymywania bólu rozstania. 

Święty stał się człowiekiem, częścią naszej rzeczywistości. Nowonaro-
dzony, to nie złożony gdzieś w żłobie, ale przede wszystkim wśród nas ży-
jący. To małość ukazująca wielkość. To ten, który mocno stoi i pasie „w 
mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga”. To ten, którego moc 
sięga „aż po krańce ziemi”. To ten, który jest „pokojem”. 

Spokojnych i błogosławionych Świąt
przeżywanych w pośrodku życiowej rzeczywistości

życzą
ks. Adrian Korczago 
ks. Łukasz Stachelek
diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

Boże Narodzenie
        Pusty rynek. Nad dachami
        Gwiazda. Świeci każdy dom.
        W zamyśleniu, uliczkami,
        Idę, tuląc świętość świąt. 
  Wielobarwne w oknach błyski
  I zabawek kusi czar.
  Radość dzieci, śpiew kołyski
  Trwa kruchego szczęścia dar   

             Więc opuszczam mury miasta,
        Idę polom białym rad.
        Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
        Jak jest wielki cichy świat!
     Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
    Śnieżne iskry, cudów blask.
  Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą–
  Czasie pełen Bożych łask! 

 Josef von Eichendorff (1788–1857)
Tłum. ks. Jerzy Szymik                                                                 
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Wyda r z en i a

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej

W dniach 27–29 września 2013 r., odbył się Ogólnopolski Zjazd Mło-
dzieży Ewangelickiej w Bielsku–Białej. Jak zawsze podczas OZME i tym 
razem czekał na nas bogaty program. Całe wydarzenie zapowiadało się 
obiecująco. Prowadzący zapoznali nas z tematem metamorfoz. Uroczy-
stości otwarcia towarzyszyły koncerty. Zachwycaliśmy się  muzyką np. na 
koncercie jazzowym, ale również przeżywaliśmy uwielbienie Pana. W na-
stępnym dniu OZME odbywały się seminaria. To podczas nich mogliśmy 
zagłębić się w temat przewodni zjazdu, zastanawiając się nad przyczynami 
różnych zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych, których doświadczamy 
w życiu. Kolejnymi atrakcjami były różnego rodzaju warsztaty plastyczne 
i taneczne, spotkania, m.in., z panią Lidią Czyż, autorką popularnej książki 
„Mocniejsza niż śmierć”. Podczas zjazdu odbyły się również turnieje spor-
towe. Kolejny dzień OZME jak zwykle zakończył się koncertami. W nie-
dzielę uczestnicy zjazdu wzięli udział w nabożeństwie z Wieczerzą Pańską. 
OZME to wspaniały czas z Bogiem, czas nawracania się i czas spędzony 
z osobami uwielbiającymi Pana. Warto brać udział w takich wydarzeniach, 
a przyszły zjazd już w lipcu.

Sabina Hławiczka

XV Ewangelicki Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana

Na turniej zgłosiło się 14 zespołów (4 juniorskich i 10 seniorskich). Ogó-
łem wzięło  w nim udział około 140 osób i to z całej Polski, począwszy od 
Mazur, poprzez Łódź, Ozorków po Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński.

Z powodu małej liczby drużyn juniorskich mecze zostały rozegrane na 
zasadzie każdy z każdym. Nasi juniorzy bardzo dobrze rozpoczęli turniej, 
pierwszy mecz zagrali z drużyną z Międzyrzecza. Mecz zakończył się wy-
nikiem 8:0 dla naszego zespołu. Kolejne spotkanie zagraliśmy z zespołem 



Nasza Gazetka                                                         9

Spotkanie starszej młodzieży
W sobotę 2 listopada 2013 odbyło się pierwsze spotkanie starszej mło-

dzieży w naszej parafi i. Wśród uczestników znalazły się zarówno osoby 
studiujące, jak również już pracujące. Od tamtej pory spotykamy się regu-
larnie, co 2 tygodnie. 

 Czas upływający przy herbatce i ciasteczkach spędzamy bardzo miło. 
Próbujemy wspólnie śpiewać na chwałę Bożą, ale niedostateczna liczba 
głosów utrudnia wykonanie wielu pieśni. Poza tym, wspólnie gramy we 
wciągające gry wymagające refl eksu, zręczności jak i logiki. Towarzyszy 
nam pozytywna atmosfera, dobra zabawa i wiele śmiechu. 

Głównym punktem naszych spotkań są rozważania przedstawiane przez 
ks. Łukasza Stachelka. Jeden z tematów dotyczył duchów. Zastanawiali-
śmy się, czy duchy w ogóle istnieją, a może są one tylko wytworem ludz-
kiej wyobraźni, rozwinęła się wówczas burzliwa dyskusja, przytoczone zo-
stały interesujące przykłady. Innym razem przyjrzeliśmy się problemo-

z Miechowic z wynikiem 8:4 dla naszej drużyny. Ostatnie spotkanie zagra-
liśmy z gospodarzami, czyli z zespołem z Zabrza. Mecz zakończył się remi-
sem 2:2, przy czym zabrzanie mieli lepszy bilans bramkowy, dzięki czemu 
wygrali turniej a nasi juniorzy zakończyli rozgrywki na drugiej pozycji.

Nasi seniorzy pierwszy mecz rozegrali z reprezentantami parafi i w Dzię-
gielowie. Nasz zespół urządził sobie prawdziwy pokaz strzelecki, bo wygrał 
aż 13:0. Po tym meczu zagraliśmy z  drużyną z Miechowic pokonując prze-
ciwników 9:0. Podczas ostatniego meczu z reprezentantami Mikołowa udo-
wodniliśmy, że jesteśmy w naszej grupie faworytami tego turnieju, wygry-
wając 6:0. 

W wyniku losowania, podczas półfi nału, zagraliśmy z zespołem z Gliwic. 
Podczas tego meczu straciliśmy pierwsze bramki, lecz ostatecznie i tak wy-
graliśmy spotkanie 5:3. W fi nale zmierzyliśmy się z reprezentantami Cisow-
nicy, wygrywając 3:1. Tym samym zdobyliśmy puchar za pierwsze miejsce.

W tym roku zdobyliśmy puchary za drugie i pierwsze miejsce oraz pu-
char przechodni. W drużynie juniorów zagrali: Adrian Czudek, Jakub Jano-
szek, Andrzej Mazur, Eryk Sztwiertnia, Szymon Gajdzica, Piotr Hławicz-
ka, Jakub Rakowski, Patryk Sadlok, a w grupie seniorów: Dawid Janoszek, 
Szymon Kuziw, Przemysław Gibiec, Dawid Gibiec, Jakub Małysz, Maciej 
Rucki, Michał Sztwiertnia i Jan Sztwiertnia.                                  uczestnik
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wi wąskiej i szerokiej drogi. Niewielu decyduje się na to, aby nie podążać 
za wartościami tego świata, niewielu potrafi  przeciwstawić się większości 
i iść wąską drogą z Panem. Wydaje mi się, że można to również odnieść do 
tych spotkań – niewielu ma odwagę, aby podjąć tę niepopularną decyzję 
i uczestniczyć w nich. 

Na kolejnych spotkaniach poruszane mają być ciekawe tematy, które 
zainteresują niewątpliwie każdego, dlatego serdecznie zapraszamy na na-
sze spotkania, które odbywają się co 2 tygodnie w soboty o godzinie 18.00 
w salce parafi alnej w Goleszowie. Informacje o najbliższych terminach za-
mieszczane są na facebooku. 

R. S. 

„Sorbus intermedia”
W ostatnich latach w naszej gminie przeżywaliśmy trzy chórowe jubile-

usze.  Przed trzema laty 90-lecie powstania Ewangelickiego Chóru Miesza-
nego, a niedawno również 90-lecie mieszanego chóru Parafi i Rzymsko – 
Katolickiej św. Michała Archanioła „Gloria”, a ostatnio 35-lecie ewangelic-
kiego męskiego chóru „Cantus”. We wszystkich tych ucztach muzycznych 
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brali udział goleszowianie i to bez względu na wyznanie. To wspólne za-
chwycanie się muzycznymi osiągnięciami naszych chórów i orkiestr wy-
raźnie przybliżyło do siebie naszych mieszkańców. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej – sekcja Ekologicz-
no – Ogrodnicza, na wniosek Adama Krzywonia, na swoim miesięcznym 
zebraniu postanowiło posadzić obok kościołów obydwu wyznań „Drzew-
ka Ekumeniczne”. Wybór padł na drzewo owocowe – „Jarząb szwedzki”. 
Owoce tego drzewa nie tyle nadają się do spożycia przez ludzi, co o wie-
le bardziej są  wspaniałym przysmakiem naszych śpiewających przyjaciół 
–zimujących na terenie naszej krainy ptaków. 

To wspólne sadzenie drzewka, bardzo umocniło przyjaźń naszych 
mieszkańców, a przed nami następne rocznice równie ważnych wydarzeń 
w historii naszych Kościołów. Cieszmy się z naszej gminnej wspólnoty.

    Albin Klimczak
Jarząb szwedzki /sorbus intermedia/, krzew lub drzewo 6-12 m., z prostym 

pniem i bardzo regularną koroną. Młode gałązki fi lcowato owłosione, później 
jasnobrązowe. Liście skrętoległe, pojedyncze, podwójnie piłkowane z krótkim 
ogonkiem o długości 5-8 cm i szerokości 4-6 cm, z wierzchu ciemnozielone, od 
spodu fi lcowate z białym nalotem (jesienią złotożółte lub żółtawoczerwone). Licz-
ne kwiaty w szczytowych, parasolowatych wiechach. Owoce czerwone do 2 cm, 
kształtu jabłuszka z mączystym miąższem, po ogrzaniu jadalne. Długość życia od 
100 do 120 lat, rekord w Polsce, to 220 lat. Charakteryzuje się małym tempem 
wzrostu, bardzo dekoracyjne dzięki obfi temu białemu kwiatostanowi oraz dużej 
ilości owoców.
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Adwentowy podwieczorek dla pań
We wtorek, trzeciego grudnia, w go-

leszowskiej sali parafi alnej odbył się ad-
wentowy podwieczorek dla pań. Przyby-
ło około 100 Pań w tym liczne reprezen-
tantki wszystkich naszych fi liałów.  Spo-
tkanie rozpoczęła i prowadziła diakon Ka-
rina Chwastek–Kamieniorz, a Słowem Bo-
żym przywitał panie, proboszcz ks. dr Ad-
rian Korczago. Swoimi świątecznymi prze-
myśleniami dzieliła się, zaproszona na to 
spotkanie, pastorowa Helena Gajdacz, za-
chęcając panie do refl eksji nad Przyjściem 
Pana Jezusa Chrystusa. Mottem rozważa-
nia stała się pieśń nr 24 z Ewangelickie-
go Śpiewnika, głosząca czworakie przyj-
ście Pana: „pierwsze w ciele było, drugie 
dusz tyczyło, trzecie, gdy skonanie, czwar-
te zmartwychwstanie”. Pastorowa zachęca-
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ła i łagodnie napominała, aby 
każdy przygotowywał się na 
przyjście Pana, bo nie znamy 
dnia, ani godziny, gdy przyj-
dzie. 

Po duchowej uczcie, pa-
nie miały okazję delektować 
się chlebem, wypiekami i 
owocami. Pastorowa Dorota 
Stachelek przedstawiła przy-
byłym przepis na owocowe 
żelki oraz pokazała jak zro-
bić upominkowe pudełko z 
plastikowej butelki. Spotka-
nie przeplatane było wspól-
nym śpiewem prowadzonym przez Panią Alę Szklorz, było także okazją do 
zadawania pytań nowemu proboszczowi. Na koniec niespodzianka, która 
wywołała niemałe emocje – losowanie drobnych upominków. 

Adwentowy podwieczorek dla pań był dobrą duchową i cielesną strawą, 
błogosławionym czasem rozmów i refl eksji.

Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie dziękujemy za 
obecność, szczególnie zaś tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do zorganizowania tego spotkania. Bóg zapłać!

      Dorota Stachelek
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 35–lecie chóru „Cantus”
W sobotę 26 października br. chór męski „Cantus” naszej parafi i ob-

chodził jubileusz  35–lecia. Inicjatorami założenia chóru byli śpiewa-
jący do dziś Józef Chmiel  i Jan Pieszka oraz nieżyjący już  Erwin Śliż 
i ks. Tadeusz Terlik. Poszukiwania  dyrygenta zakończyły się sukce-
sem została nią Anna Stanieczek, która nieprzerwanie prowadzi chór 
przez cale 35 lat. Ten długi okres czasu to ok. 1600 prób, 530 wystę-
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pów w parafi i, 370 w całym kraju poza parafi ą, 130 za granicą a tak-
że udział w ok. 200 pogrzebach i 130 ślubach. Dyrygentka prowadziła 
chór w zdecydowanej większości występów i prób a tylko czasami za-
stępował ją śp. Gustaw Pinkas, a obecnie Jean–Claude Hauptmann, któ-
ry także opracowuje wiele nowych utworów. Oprócz pracy z chórem 
męskim dyrygentka prowadzi chóry mieszane w Goleszowie i Dzięgie-
lowie. W ciągu 35 lat przewinęło się przez chór  77 śpiewaków z cze-
go do wieczności odeszło 19 osób w tym pierwszy opiekun duchowy 
ks. T. Terlik. Udokumentowanym dorobkiem chóru jest 5 nagranych ka-
set magnetofonowych oraz  2 płyty CD  („Wśród nocnej ciszy”, „Piel-
grzymując do ojczyzny”). Początkowo zespół liczył 13 osób, ale szybko 
powiększył skład do 16, a w 1979 r. do  20 osób. Z początkowego zespo-
łu oprócz wcześniej wymienionych Józefa Chmiela i Jana Pieszki  śpie-
wają  jeszcze Jan Stec, Jan Zagóra i Jan Wałaski. Aktualnie chór śpie-
wa w 31 osobowym składzie, który przedstawia się następująco: Tenor 
I–Bujok Karol, Czudek Jerzy, Habarta Józef, Niedoba Karol, Niemczyk 
Jerzy, Ostrószka Jerzy, Poloczek Jan,Sztwiertnia Jan, Wlazło Stani-
sław, Zagóra Jan; Tenor II–Borucki Jerzy, Chmiel Józef, Kabot Edward, 
Odias Henryk, Stec Jan, Szczepański Roman, Wałaski Jan; Bas I
–Cymorek Karol, Czudek Jan, Korcz Damian, Pindor Andrzej, Stanieczek 
Paweł, Szczepański Leszek; Bas II–Goryczka Bogusław, Hauptmann 
Filip, Hauptmann Jean–Claude, Jagiełko Mikołaj, Jagucki Janusz, 
Pieszka Jan, Staszewski Janusz, Wojnar Bronisław. Prezesem, a jed-
nocześnie doskonałym organizatorem wszystkich działań chóru Jó-
zef Habarta, zaś opiekunem duchowym aż do jubileuszu była diak. 
Karina Chwastek–Kamieniorz. Obecnie funkcję opiekuna duchowego 
pełni ks. Łukasz Stachelek, który zasilił też szeregi „Cantusa”. Jubile-
uszowy koncert był spotkaniem trzech zaprzyjaźnionych chórów, gdyż 
oprócz jubilata wystąpiły chór męski „Gloria” ze Skoczowa (dyryg. Bo-
lesław Noga) oraz mieszany „Luteran Chorus” z orkiestrą z trzyniec-
kiej Parafi i Ewangelickiej Augsburskiego Wyznania w Republice Cze-
skiej (dyryg. Józef Podola). Po preludium organowym w wykonaniu 
J.C. Hauptmanna, proboszcz administrator ks. dr Adrian Korczago przy-
witał licznie zebranych słuchaczy oraz zaproszonych gości po czym wy-
stąpił chór „Cantus”. W dalszej części męskie zespoły zaśpiewały ra-
zem, a szczególnie mocno zabrzmiały znane pieśni „Dziękujmy Bogu 
wraz” oraz „Święta miłość Jezusowa”. Koncert prowadzili diak. Kari-
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na Chwastek–Kamieniorz i ks. Roman Dorda. Zaproszone chóry wystą-
piły również samodzielnie, zagrała też orkiestra kameralna z Trzyńca. 
W ostatniej części chórzyści  jubilaci zadedykowali swoim nieżyjącym  
kolegom pieśń „Słuchaj ludzki śpiew ulata” C. Goudimela, a na koniec  
zaśpiewali pieśń „Pielgrzymując do Ojczyzny” w opr. K. Hławiczki, 
która  jest  przewodnią pieśnią chóru „Cantus” już od wielu lat. Dal-
szą częścią jubileuszu było spotkanie wykonawców, zaproszonych go-
ści, delegacji chórów oraz reprezentantów władz na wspólnej kolacji. 
W tym miejscu  chórzyści zapraszają do swoich szeregów nowych męż-
czyzn lubiących sobie czasem coś zanucić, bez względu na wiek, wyko-
nywany zawód czy jeszcze naukę na różnych stopniach edukacji– wszy-
scy mile widziani. Dopływ nowych wykonawców przyczynić się może 
do jeszcze wieloletniego kontynuowania tak bogatych w Goleszowie 
tradycji śpiewaczych, a nowym chórzystom na pewno da satysfakcję  ze 
swojej służby w kościele i wiele interesujących chwil w swoim życiu.        

 J.Cz
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 Koncert Chórów Diecezji Cieszyńskiej
Dzień po jubileuszu chóru męskiego, w niedzielne popołudnie 27 paź-

dziernika, w cieszyńskim kościele  odbył się  Koncert Chórów Diecezji 
Cieszyńskiej w ramach akcji „Ratujmy organy Kościoła Jezusowego” sta-
nowiący jednocześnie jesienny zjazd chórów. Koncert ten nawiązywał do 
twórczości ks. Pawła Sikory, którego 130 rocznica urodzin przypadała 20 
października. Ksiądz Paweł Sikora był zasłużonym dla naszego Kościoła 
ale i regionu pieśniarzem, nauczycielem–katechetą w cieszyńskim Semi-
narium i Liceum Pedagogicznym oraz duszpasterzem Diakonatu „Eben–
Ezer” w Dzięgielowie w latach 1950 do 1966. Sylwetkę ks. P. Sikory przy-
bliżył zebranym jego syn Tadeusz Sikora (również autor wielu pieśni) dzie-
ląc się z zebranymi bardzo osobistymi wspomnieniami w trakcie koncertu. 
Zanim blisko 650 śpiewaków reprezentujących 26 chórów rozpoczęło swo-
je występy przedstawiciele Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr oraz 
cieszyńskiej parafi i złożyli na grobie ks. P. Sikory kwiaty. Ponad 2–godzin-
ny koncert prowadził ks. Roman Dorda przewodniczący Diecezjalnej Ko-
misji Chórów i Orkiestr. Naszą parafi ę reprezentowały Chór Mieszany oraz 
chór męski „Cantus”, który wystąpił razem z chórami męskimi ze Skoczo-
wa, Cieszyna i Zamarsk. Różnorodność wykonywanych pieśni sprawiła, że 
koncert mimo bardzo wielu punktów programu  szybko minął, a chciałoby 
się posłuchać jeszcze wielu pieśni. Cel łączący wykonawców i słuchaczy 
czyli wsparcie remontu zabytkowego instrumentu w cieszyńskiej świątyni 
został osiągnięty, zebrano ponad 4 tysiące złotych. 

  J.Cz.

Bogu niech będą dzięki, 
który nam daje zwycięstwo przez 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

      1 Kor 15,57
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Adwentowo 
na szkółce niedzielnej...

 
– Jak masz na imię?
– Pomyłka
– to twoje prawdziwe imię? Dlaczego takie dziwne?
...bo to było tak...
 
Tegoroczny Adwent wszystkie dzieci ze szkółek niedzielnych naszej 

parafi i rozpoczęły wspólnie w niedzielę, 1 grudnia. Do Goleszowa przyje-
chało blisko 100 dzieci, by wziąć udział w uroczystej szkółce niedzielnej. 
Gościem specjalnym była grupa teatralna z Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie, która swoim przedstawieniem przykuła uwagę wszystkich 
dzieci. W zabawny sposób Pomyłka i Pewna Elegancka Dama opowiedziały 
dzieciom historię grzechu. Zaznaczyły, iż każdy człowiek, każde dziecko, 
tak jak łatwo może się ubrudzić przy pracy czy zabawie i sam na „sucho” 
nie  zdoła „zmyć” brudnych plam, tak w życiu popełniając różne grzechy 
brudzimy się.  Ale jest ktoś, kto potrafi  cały ten brud zmyć. To Jezus, który 
przychodząc na ten świat oczyścił nas z wszelkiego brudu. Pomyłka to nie 
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było tylko imię bohaterki 
przedstawienia, ale uoso-
bienie każdego, popełnia-
nego przez nas grzechu. 
Czy wierzysz w to? Na to 
pytanie Pomyłka odpowie-
działa – wierzę!

Adwent to czas oczeki-
wania na przyjście Pana. 
Czy jesteśmy na to goto-
wi? Podczas całego spo-
tkania zarówno prowadzą-
cy, jak i dzieci szukały od-
powiedzi. Nie zabrakło 
śpiewu, w którym akom-
paniowała młodzież oraz 
tak bardzo wyczekiwanej 
niespodzianki. W tym roku 
był to również „Kalendarz 
Adwentowy i słodycze.

diak K. Ch.–K.
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Bóg się rodzi
Drzewa okryte puchem zimowym
Ziemia białą kołderką przykryta cała
Niedźwiedzie w gawrach śpią snem spokojnym
A nasze myśli są z Bogiem w chwałach

   Dzień już ciemnieje, bo noc nadchodzi
   Na niebie jednak gwiazdka się rodzi
   To zwiastun Tego co dziś się rodzi 
   Nasz to zbawiciel ku nam przychodzi

W oczekiwaniu cisza zapada 
Nawet gdzieś słychać sunące sanie
Na wieży kościoła zegara tykanie
Melodię kolęd, płynącą w oddali

  Wokół nas lśni choinkowy blask
   Święta radością wypełnieją nas
   Bo przyjście Chrystusa, to przecież dla nas
   Od śmierci wiecznej wybawi On nas

Cieszmy się więc i radujmy się
Bo śmierci złej  unikniemy  swej
Bogu narodzin skłońmy pokłon swój 
Aby szczęśliwy był nasz ostatni bój

                                 Albin Klimczak
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    Czego chcesz 
             ode mnie Panie?

Psalm 51, 12–14

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
A ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego
I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Przywróć mi radość z wybawienia twego
I wesprzyj mnie duchem ochoczym!

Czego chcesz ode mnie Panie?
Miłości nieobłudnej? Pragnę jej i daję jej wiele, ale nie zawsze tyle ile 

i jak potrzeba. Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Cierpliwości?  Uczę się jej każdego dnia, ale nie zawsze potrafi ę. Prze-

praszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Dobroci czystej? Dobre uczynki wykonuję każdego dnia, ale nie wiem 

czy właśnie takich oczekujesz? Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Szczerości? Patrzę w serca i staram się o innych, ale czy zawsze szcze-

rze? Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Skromności?  Służę uniżenie, ale zawodzę gdy pycha i zazdrość bierze 

górę. Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Sprawiedliwości? Jezus jest mi najlepszym przykładem, ale nigdy mu 

nie dorównam. Przepraszam.
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Czego chcesz ode mnie Panie?
Radości? Raduję się z wszystkiego czym mnie obdarowujesz, ale złe 

myśli mi przeszkadzają. Przepraszam

Czego chcesz ode mnie Panie?
Prawdy? Chcę mówić prawdę, ale nie zawsze mam odwagę to czynić. 

Przepraszam

Czego chcesz ode mnie Panie?
Wiary? Wierzę i nie potrafi ę żyć bez wiary, ale jednak potrzebuję  pomo-

cy bo prześladuje mnie niedowiarstwo. Przepraszam

Czego chcesz ode mnie Panie?
Życzliwości? Radzę i pomagam życzliwie, ale nie zawsze starcza mi 

siły. Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Wytrwałości? Staram się trwać w modlitwie  zawsze i nieustannie, ale 

są chwile kiedy jest trudno. Przepraszam.

Czego chcesz ode mnie Panie?
Miłości nieustannej? Kocham i miłuję najbliższych i rodzinę, a także  

przyjaciół i znajomych, ale zranienia czasem przeszkadzają. Przepraszam

Psalm 131, 1–3

Panie, nie wywyższa się serce moje
I nie wynoszą się oczy moje;
Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie
I zbyt cudowne dla mnie.
Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę;
Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki,
Tak we mnie spokojna jest dusza moja.
Izraelu! Oczekuj Pana
Teraz i na wieki!

Panie, pytam dlaczego takie wielkie wyzwania stawiasz przede mną i 
tak wiele ode mnie oczekujesz? Dlaczego? Nie rozumiem tego Panie. 

Przemyślenia parafi anki
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... moim zdaniem

Módl się i pracuj
W dzieciństwie często słyszałam jak babcia powtarzała słowa „módl się 

i pracuj”. Właściwie nie było dnia, który by nie zaczął się od tego powie-
dzenia, albo na przykład „bez pracy nie ma kołaczy”, jak również „ kto nie 
pracuje, niech ten też nie je”. Wiele razy myślami wracam do wspomnień 
z młodości i dochodzę do wniosku, że praca dla mojej babci była radością 
i nadawała sens jej życiu. Zawsze widziałam jak chętnie pracuje, poma-
ga i opiekuje się mną oraz moim rodzeństwem. Nigdy nie słyszałam słowa 
skargi czy wypominania, że znowu coś musi zrobić, że każdego dnia robi 
ciągle to samo albo jeszcze coś innego. Ona traktowała pracę jako służ-
bę i przez to do jej życia było wnoszone wiele wartości. Zwykle na koniec 
dnia, podczas wieczornych rozmów, najczęściej przy wieczerzy, dzieliła 
się radością albo troskami oraz wynikami całodziennej pracy, a to było źró-
dłem satysfakcji także tych wszystkich, którzy brali w niej udział. 

„I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki 
i pracować własnymi rekami, jak wam przykazaliśmy. ”1 Tes. 4,11

Czy potrafi my  dzisiaj  cieszyć  się pracą i czerpać z niej satysfakcję? 
Czy pracuję bo muszę? 

Praca i posiadanie pracy to błogosławieństwo, ale także wychowanie, 
które kształtuje człowieka, rozwija świadomość, zdolności oraz podtrzy-
muje w ciągłej aktywności i potrzebie działania. Pracując modelujemy nasz 
charakter, poszerzamy wiedzę i doskonalimy nasze umiejętności. Poprzez 
pracę mamy możliwość poznać samych siebie, nasze wady albo słabości. 
Możemy odkryć nasze ograniczenia lub to co drzemie w nas, nasz poten-
cjał. Z perspektywy czasu stwierdzam, że praca przemienia, praca uboga-
ca oraz wnosi w życie szlachetność. Inną prawdą jest też, że praca pozwala 
nam przeżyć, ale też czerpać radość z jej wyników. Radość z pracy może-
my  mieć zawsze jeśli jesteśmy przekonani do tego co robimy, wypełniamy 
swoje powołanie oraz gdy praca służy innym i ma swój sens. 

Naszym wielkim obowiązkiem jest właściwe wychowanie dzieci, w któ-
rym nie powinno zabraknąć wartości duchowych. Niezmiernie ważnym 
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składnikiem wychowania jest zadbanie o ich wykształcenie, wdrożenie ich 
do pracy aby nie zostały próżniakami albo nie wiodły leniwego życia. My 
sami powinniśmy być dobrym przykładem dla naszych dzieci i młodego po-
kolenia pokazując dobrą pracę, podobnie jak tego nauczył nas sam Bóg. 

„Kto nie chce pracować, niechaj też nie je” 2 Tes. 3,10
„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmą-

drzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przy-
gotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze! Jak 
długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, 
trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy 
cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny.” Prz. 6, 6 – 11

Bóg chce abyśmy byli pracowici i wypełniali swoje powinności sta-
rannie i z radością, ale też nie zapominali dziękować za dary i modlić się 
o błogosławieństwo. Dlaczego? Powodzenie nie zależy tylko od naszej pra-
cy i wysiłku jaki wkładamy, ale od łaski i  błogosławieństwa jakie otrzy-
mujemy od Pana. Nasza wdzięczność powinna się objawiać w tym, że je-
steśmy pilni i pracowici, nie zapominamy o skromności i uczciwości, a do 
tego powinniśmy dodać jeszcze pobożność, aby dobrze nam się działo. 

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują” 
Psalm 127,1

Bóg nie chce abyśmy byli próżnymi leniwcami, ale chce abyśmy sumiennie 
pracowali w swoich zawodach. Dostatek i pokarm jaki mamy każdego dnia nie 
przypisujmy tylko naszej pracy, lecz łasce, dobroci i błogosławieństwu, któ-
re mamy od Boga. Choćbyśmy pracowali od świtu do nocy, orali i siali cały-
mi dniami, to tyle osiągniemy albo wyrośnie w polu na ile Bóg pozwoli, bo 
wszystko na tym świecie od niego zależy. To On daje deszcz i słońce, podlewa 
i grzeje oraz błogosławi aby z łaski i dobroci dać obfi te zbiory i dobre owoce 
z pracy. Na nic nasze wysiłki i ciężka praca jeśli nie ma Bożego błogosławień-
stwa. Niech nam się nie wydaje, że możemy osiągnąć wszystko i sięgnąć po co 
zechcemy. Wszystko zależy od Boga i to On daje siłę, moc oraz powodzenie. 

Czy praca może być oderwana od życia duchowego? 
Nie można oddzielić pracy od życia duchowego, gdyż jest jej częścią, 

bo w innym przepadku byłaby tylko obciążeniem. Kojarzyłaby się tylko 
z ciężarem i koniecznością jaką trzeba zrobić, a nie z czymś miłym. Stara 
maksyma „ora et labora”, czyli „módl się i pracuj” w dzisiejszych czasach, 
kiedy społeczeństwo jest zafascynowane pracą i dążeniem do kariery poka-
zuje inne ważne dla człowieka wartości będące naszą codziennością, pew-
nego rodzaju harmonią pomiędzy modlitwą i pracą. 
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Obecnie jesteśmy zapracowani i szukamy wytłumaczenia bo nie zawsze 
mamy czas na modlitwę. Zasłaniamy się brakiem czasu i tłumaczymy się, że 
długo pracujemy i jesteśmy zmęczeni, albo po prostu, zwyczajnie zapomina-
my o modlitwie. To prawda, że jesteśmy zapracowani, ale na modlitwę po-
winniśmy zawsze znaleźć czas, bo powodzenie i dobrobyt nie wynika tylko 
z naszej pracy, ale to dar naszego Pana. Wykonujemy pracę, porządnie, bez 
udawania, ale czy to zastąpi modlitwę? Modlimy się do Boga, ale wszystko 
zależy od niego, kiedy pracujemy to powinniśmy pokazać zaangażowanie 
tak jakby wszystko zależało od nas. Pracujmy tak jakbyśmy mieli żyć wiecz-
nie, ale zawsze przygotowani jakbyśmy mieli umrzeć za chwilę. 

„Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, 
lecz zdolność nasza jest  z Boga”. II Kor. 3,5 

Praca i modlitwa to znaczy, że pracuję 6 dni, a na siódmy dzień mam od-
poczynek i czas relacji i dziękczynienia Bogu. Dla tych, którzy pragną praw-
dy i trwałych wartości to modlitwa jest czymś co rozwija więź z Bogiem. 
Modlić powinniśmy się nieustannie, autentycznie oraz tak jak potrafi my. Na-
wet nie zdajemy sobie sprawy jak modlitwa jest potrzebna w naszym życiu, 
nam wszystkim. Modlitwa jest dla nas największym źródłem mocy i pozwa-
la dążyć do doskonałości. W naszym codziennym życiu warto mieć moc du-
cha świętego, o którą powinniśmy prosić codziennie w modlitwie. 

Co mogę powiedzieć na koniec? Poważnie traktujmy pracę, ponieważ tkwi 
w niej wielki potencjał oraz modlitwę, bo jest w niej miłość, nadzieja i wiara. 
Praca bez modlitwy, bez Boga to całkowicie zagubienie się w świecie, to pra-
coholizm, czy tak zwany „wyścig szczurów”, niszczenie drugiego człowie-
ka. Z kolei modlitwa bez pracy może niewiele znaczyć. Modlitwa i praca mu-
szą więc ściśle się łączyć i równowaga między nimi jest wskazana i potrzeb-
na. Praca stanowi ważny element naszego życia, daje radość oraz niezależność 
osobistą. Jednakże trzeba w pracy zachować pewien umiar, gdyż ciągła goni-
twa i przemęczenie niszczy nas, a przede wszystkim nasze rodziny. 

Kiedy się pomodlimy i następnie podążymy do swojej pracy i wyko-
namy ją chętnie bez wypominania, to istotnie większa przyjdzie radość do 
serca. Następnie odpoczynek po pracy będzie cudownym dopełnieniem 
w naszym życiu, gdyż jest potrzebny nam wszystkim. Sam Bóg siódmego 
dnia po Stworzeniu odpoczywał. Równowaga jest pożądana, aby nie mniej 
i nie więcej było wszystkiego co trzeba w życiu. 

„I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął 
dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.” II Mojż. 2,2

       Z. Bury
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Stałe Spotkania Parafi alne
Spotkanie Miejsce Termin

Spotkanie modlitewne Goleszów poniedziałek, 20.30

Godzina Biblijna Goleszów styczeń, luty  
2 i 4 piątek miesiąca15.00

Leszna Górna 1 czwartek miesiąca 15.00

Domowe godziny biblijne
u pp. Waniów wtorek, 18.00
u pp. Cieślarów 
(Żydów) 1 niedziela  miesiąca 14:30

Spotkanie młodzieżowe Goleszów piątek, 18.00
Spotkanie starszej 
młodzieży Goleszów 1 i 3 sobota miesiąca 18.00

Spotkanie pań
Goleszów wtorek (koło robótek), 14.00

2 czwartek miesiąca, 15.00
Godziszów 3 czwartek miesiąca, 15.00
Leszna Górna 3 środa miesiąca, 17.00

Próby chórów
Chór mieszany

Goleszów

poniedziałek, 18.00
Chór „Senior” środa, 17.00
Chór męski „Cantus” czwartek, 18.00
Chór dziecięcy „Promyki” sobota, 10.00
Zespół parafi alny wtorek, 17.00
Chór żeński Leszna Górna środa, 18,00
Chór mieszany Kozakowice czwartek, 20.00

Kancelaria parafi alna czynna
                                              Poniedziałek 8.30 – 17.00
                                              Wtorek 8.30 – 14.00
                                              Środa 8.30 – 13.00
                                              Czwartek 8.30 – 13.00
                                              Piątek 8.30 – 15.00

Szkółki niedziele
                                              Goleszów 9.00
                                              Kozakowice 8.00
                                              Godziszów 9.30
                                              Kisielów 10.45
                                              Leszna Górna 9.30
                                              Goleszów - Równia 9.00
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Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafi alne odbędzie się 
w Goleszowie bezpośrednio po nabożeństwie 

dnia 9 lutego 2014 roku

Zapraszamy na 

Rekolekcje przedpostne
14, 15, 16 lutego godz. 17.00

temat: Droga i dłoń – w ewangelickiej duchowości
prowadzący: ks. Adrian Korczago
podczas spotkania: dyskusje w grupach, fragmenty fi lmów, medytacje

Zapraszamy na  Spotkania tematyczne:
17 stycznia 2014 godz. 17.00

Lepiej zapobiegać niż leczyć - profi laktyka grypy
prowadzący: Marzanna Kunkel-Korczago 

7 lutego 2014 godz. 17.00
Egzotyka krajobrazów u stóp Kilimandżaro

prowadzący: ks. Adrian Korczago

Zapraszamy na 

Ewangelizację pasyjną
11,12,13 kwietnia godz. 17.00
prowadzący: ks. bp Jerzy Samiec

Nabożeństwa w Goleszowie
1 niedziela miesiąca – ofi ara
2 niedziela miesiąca – Sakrament Ołtarza
3 niedziela miesiąca – chrzty i roczki
4 niedziela miesiąca – rodzinne + herbatka po nabożeństwie
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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

Śluby

Karolina Anna Fikus 
c.Tomasza i Renaty zd. Puczek – Goleszów
Adam Szczypka 
s.Przemysława i Bożeny zd. Muras – Goleszów
Paweł Antoni Polak 

 s.Tomasza i Renaty zd. Troszok – Goleszów

Szymon Ojczyk – Michalina Broda
Tomasz Kożdoń – Natalia Hławiczka
Grzegorz Arcaba – Marzena Sikora
Werter Nowak – Jolanta Szymańska

Śp.Sikora Adam l. 59 – Goleszów
Śp.Czermak Anna zd. Górniak l.93 – Goleszów
Śp.Ostruszka Helena zd. Wisełka l.82 – Goleszów
Śp.Czudek Urszula zd.Śniegoń  l.73 – Goleszów/Katowice
Śp.Sikora  Zuzanna zd. Pasterny l. 85 – Goleszów
Śp.Łaska Ewa zd. Cieślar l.81 – Goleszów
Śp.Wałaski Władysław l. 80 – Goleszów
Śp. Kuczera Karol l.87 – Leszna Górna
Śp.Walczysko Andrzej l.66 – Goleszów
Śp.Stanieczek Ewa zd. Ostruszka l.88 – Goleszów
Śp.Lazar Halina zd. Kleszcz l.59 – Goleszów
Śp.Moiczek Andrzej l.66 – Goleszów
Śp.Kuczera Paweł l.94 – Godziszów
Śp.Sikora Helena zd. Bojda l.79 – Godziszów
Śp.Sojka Maciej – Goleszów
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Rada Parafi alna – 2011–2016



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Adam Szczypka
chrzest: 03.11.2013 r.  

Karolina Anna Fikus
chrzest: 20.10.2013 r.  

Paweł Antoni Polak 
chrzest: 17.11.2013 r.  



Grzegorz Arcaba – Marzena Sikora
ślub: 12.10.2013 r.

Tomasz Kożdoń– Natalia Hławiczka 
ślub: 12.10.2013 r.

Werter Nowak–Jolanta Szymańska 
ślub: 09.11.2013 r.
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