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Owocem Ducha są: miłość, radość, 

pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, 

wstrzemięźliwość.

Ga 5,22-23
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Jam zawsze z tobą; 

tyś ujął prawą rękę moją. 

Prowadzisz mnie według rady swojej, 

a potem przyjmiesz mnie do chwały.

Ps 73,23-24
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Kazanie

Dobry jet Pan dla tego, 

 kto mu ufa. . . 
Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie 

ustaje. Każdego poranku objawia sie na nowo, wielka jest wierność 

twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim 

mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego kto, mu ufa, dla duszy, któ-

ra go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana... 

Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu sie litu-

je, według obfi tości swojej łaski. 

         
Tr. 3, 22–26,31,32

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

Ujmując rzecz zwięźle: polegamy na niezawodności wielu sprzętów 
technicznych. 

A jak to wygląda z niezawodnością ludzi? To nie tak, jak z rzeczami czy 
maszynami, nie da się ich tak łatwo sprawdzić – tej naszej ludzkiej nieza-
wodności, jak i zawodności! A mimo to właśnie tutaj potrzebujemy pewno-
ści, a nawet absolutnej pewności. Ufając komuś czynię to nie tylko na te-
raz, dziś, ale i na jutro. Ludzka niezawodność jest konieczna do życia! Ale 
sami dobrze wiemy, że nie tylko inni w stosunku do nas nieraz potrafią być 
zawodni, ale i my sami nie potrafimy dotrzymać słowa, czy wywiązać się 
z danych obietnic. Słowem – nie zawieść. Jak trudno po takim zawodzie na 
nowo zaufać, wiemy. Jak ciężko znów odbudować to utracone zaufanie, nie 
trzeba wiele mówić. To są nasze ludzkie doświadczenia. Mają one miejsce 
w naszym życiu od samego początku, bo już małe dzieci wiedzą jak zra-



Parafi a Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

4                                                         Nasza Gazetka 

nić i też jak boli złamana obietnica. Rozczarowanie drugim człowiekiem to 
coś, co niemal na każdym kroku powoduje cierpienie i sprawia, że zamyka-
my się na drugiego człowieka. Bo któż chce narażać się na odtrącenie? Ból 
ten jest tym większy im bardziej bliscy i drodzy nam ludzie to czynią. Ci, 
na których nam zależy i których kochamy. 

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

Pewien duszpasterz powiedział kiedyś pięknie: 

... ludzie, którzy żyją nadzieją, 

widzą dalej, 

ludzie, którzy żyją miłością (Bożą) 

widzą głębiej, 

a ludzie, którzy żyją wiarą 

widzą wszystko w innym świetle. 

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

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

Zdarz to, o Panie
Amen

Diakon Karina Chwastek–Kamieniorz
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Wyda r z en i a

Spotkanie delegatek kół pań
Parafia ewangelicka w Białej była 10 maja gospodarzem konferencji 

delegatek kół pań diecezji cieszyńskiej. 
Około 40 delegatek 

z Bielska, Białej, Bładnic, 
Cieszyna, Goleszowa, Isteb-
nej, Jaworza, Ustronia, Wi-
sły zastanawiało się nad te-
matem „Granice słowa daw-
niej i dziś”. Spotkanie rozpo-
częło się rozważaniem Słowa 
Bożego Ewy Below, później 
p. Lidia Szkaradnik przed-
stawiła swój referat na temat 
„Katechizmu ks. Kotschego”, 
a diakon Aleksandra Błahut–Kowalczyk rozważała kwestię czy Słowo jest 
drogowskazem, czy zaporą? Wspólny śpiew prowadził zespół pań z naszej 
parafii, przy akompaniamencie organ i skrzypiec. Oprócz pięciu pań two-
rzących zespół w spotkaniu uczestniczyła delegacja 7 pań. W czasie kon-
ferencji delegatki wymieniały się również swoimi doświadczeniami z dzia-
łalności kół w poszczególnych parafiach.          A.Cz.
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Konferencja Kobiet na Słowacji
W dniach 16–18.05.2014 w miejscowości Svaty Jur koło Bratysławy 

odbyła się ekumeniczna konferencja kobiet z kilku państw Środkowej Eu-
ropy. W konferencji tej brały udział diakon Karina Chwastek–Kamieniorz 
i Anna Czudek, które były delegatkami z Polski. Temat tego spotkania: 
„Chrześcijanie a społeczeństwo” był poruszany w kilku referatach dotyczą-
cych polityki, etyki, zdrowia, genetyki, szkolnictwa. Każdy temat był roz-
patrywany z punktu widzenia chrześcijańskich zasad życia, które były kon-
frontowane z codziennymi realiami współczesnych społeczeństw. Jednym 
z prelegentów był poseł do Parlamentu Słowacji Branislav Skripek, który 
mówił o tym czy ciężko być chrześcijaninem we władzach Słowacji. Dzień 
kończył się dyskusją podsu-
mowującą wygłoszone refera-
ty oraz wieczornym rozmyśla-
niem (w sobotę przedstawiła je 
diakon K. Chwastek–Kamie-
niorz) . W niedzielne przedpo-
łudnie uczestniczki konferen-
cji wzięły udział w nabożeń-
stwie w kościele ewangelickim 
w Svatym Jurze.             A. Cz. 
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Ekumeniczne Święto Strażackie
Kilka dni po kalendarzowym święcie strażackim, w sobotę 10 maja 

br. w Kisielowie odbyło się tradycyjne nabożeństwo ekumeniczne. Uro-
czystość ta miała tym razem miejsce w kościele katolickim, gdzie gospo-
darzem był ks. Wiesław Kondziołka z Ogrodzonej, zaś gościem był nasz 
ksiądz wikariusz Łukasz Stachelek. 

Oficjalne powitanie i złożenie raportu obu księżom przez komendan-
ta Straży nastąpiło przed kościołem katolickim, następnie poczet sztanda-
rowy ze strażakami, mieszkańcami Kisielowa i zaproszonymi gośćmi udał 
się do kościoła. 

Na początku nabożeństwa ks. W. Kondziołka opisał w kilku zdaniach 
postać patrona strażaków św. Floriana. ks. Ł. Stachelek wygłosił kazanie 
i wspólnie udzielono strażakom błogosławieństwa. 

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy. 
Po kilku przemówieniach i skromnym, lecz smacznym poczęstunku rozpo-
częło się wspólne świętowanie. Była także możliwość oglądnięcia nowych 
łazienek i szatni w rozbudowanej części remizy. 

Na przyszłoroczne obchody Dnia Strażaka w Kisielowie zapraszamy do 
kościoła ewangelickiego. 

Jan Hławiczka

Złota Konfi rmacja 
w Goleszowskiej Parafi i

W dniu 11 maja 2014 r. konfirmanci rocznika 1950 obchodzili jubi-
leusz swojej konfirmacji. Aby przypomnieć sobie te chwile, do Kościoła 
w Goleszowie przybyło dwudziestu pięciu spośród siedemdziesięciu, któ-
rzy w dniu 7 czerwca 1964 r. po zdaniu egzaminu kościelnego przystąpi-
li do uroczystej konfirmacji w trzecią Niedzielę po Trójcy Świętej. Miesz-
kali wówczas w Goleszowie, Godziszowie, Kozakowicach, Lesznej Gór-
nej oraz w Bażanowicach, Ogrodzonej i Cisownicy, a byli to: Białoń Ali-
na, Białoń Wanda, Bystroń Helena, Byrtek Krystyna, Cichy Janina, 
Cieślar Halina, Czudek Krystyna, Dorulok Danuta, Heczko Krystyna, 
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Hojdysz Lidia, Jaworska Anna, Kłoda Anna, Kohut Anna, Kubala Zo-
fia, Kukuczka Emilia, Kral Zofia, Lorek Halina, Macura Anna, Ma-
cura Anna, Morys Helena, Niedoba Danuta, Pasterny Irena, Poloczek 
Irena, Rybica Alina, Szurman Anna, Zwias Czesława, Badura Jan, 
Bałoń Jan, Bortlik Jerzy, Bujok Józef, Brózda Jan, Cichy Jan, Cichy 
Jan, Cieślar Jan, Cholewa Jan, Ćwiartka Bronisław, Czapla Karol, 
Czudek Jan, Drozd Jan, Gałuszka Karol, Hussar Tadeusz, Kafka Bro-
nisław, Kajzar Bronisław, Kłapsia Stanisław, Kulig Zbigniew, Kurzok 
Józef, Krop Jan, Kozieł Jan, Krzywoń Bronisław, Liboska Adam, Ma-
laka Eugeniusz, Molin Adam, Mrózek Adam, Nieboras Jan, Niemiec 
Gustaw, Noga Jan, Pieszka Henryk, Pindór Władysław, Polok Jerzy, 
Raszka Bronisław, Raszka Jan, Stanieczek Jan, Szarzec Karol, Śliw-
ka Józef, Szczypka Henryk, Wałach Jan, Wisełka Kazimierz, Woźnik 
Karol i Zagóra Jan. 

Po latach los rozproszył ich w różne strony. Obecnie mieszkają również 
w Cieszynie, na Bładnicach, w Łączce, Skoczowie, Kaczycach i Pszczy-
nie, a także poza granicami naszego kraju. Niektórzy widzieli się pierwszy 
raz od tamtej chwili. Pan Zastępów odwołał odwołać szesnastu spośród tej 
grupy oraz obu nauczycieli wiary, ówczesnego proboszcz Parafii w Gole-
szowie ks. Tadeusza Terlika i rozpoczynającego w tym czasie swoją służbę 
ks. Jana Grossa. W przeddzień uroczystości kościelnych, delegacja „kon-
firmantów” złożyła wiązanki kwiatów na grobach obu księży. 

Uroczyste nabożeństwo odprawili: proboszcz goleszowskiej parafii ks. 
dr Adrian Korczago, proboszcz parafii w Pszczynie ks. Jan Badura, (na-
leżący do grona jubilatów) oraz diakon Karina Chwastek–Kamieniorz. 
W swoim kazaniu ks. Jan Badura nawiązał do młodości dzisiejszych jubi-
latów, fabrycznych kominów byłej Cementowni Goleszów, wydobywają-
cego się z nich dymu, który był tak charakterystyczny wówczas dla krajo-
brazu tutejszej okolicy. Wspominał o lekcjach religii i nauce o Bogu oraz 
przytoczył fragment ówczesnego kazania ks. Jana Grossa. Jubilaci po bło-
gosławieństwie, tak jak przed 50 laty otrzymali okolicznościowe Świadec-
twa Konfirmacujne. 

Wszyscy jubilaci przystąpili do komunii świętej. Po uroczystości ko-
ścielnej odbyło się tradycyjne spotkanie „po latach”, które miało miejsce 
w salce parafialnej. Kanfirmanci jubilaci złożyli też dar na remonty w pa-
rafii.

Kazimierz Wisełka

Zdjęcie na kolorowej wkładce
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Kolejne spotkanie tematyczne
W deszczowy piątek 16 maja w sali parafialnej odbyło się kolejne 

spotkanie tematyczne, tym razem z lekarzem geriatrą –dr n.med. Mar-
cinem Pecoldem, Ordynatorem Oddziału Geriatrycznego w cieszyń-
skim szpitalu. 

Temat spotkania brzmiał: Pomyślne starzenie się–czy to możliwe? Fa-
talna aura zniechęciła z pewnością sporą grupę potencjalnych uczestników 
spotkania, ale dla przybyłych był to bardzo ciekawy czas. Prelegent dla 
zwiększenia kręgu osób, zainteresowanych tematem dokonał streszczenia 
swojego wystąpienia (publikujemy je poniżej), za które redakcja serdecz-
nie dziękuje.  

 J.Cz.

Pomyślne starzenie się –  czy to możliwe?
Goleszów, 16 maja 2014

Czego życzy sobie większość z  nas? Bardzo często, aby być „bogatym, 
pięknym i młodym”. Jednak nawet dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że te 
wartości, o ile nawet posiadane, trwają przecież tylko chwilę. Czy jednak nie 
jest tak, iż „na każdą sprawę pod słońcem jest stosowne miejsce i czas”? A 
więc może i starość ma swoje miejsce i znaczenie w wielkim Bożym planie?

Czym jest starość i starzenie się? Trzeba przyznać, że kryje się w  tym ta-
jemnica. O ile czas i przemijanie wpisane są w  samą fi zyczną naturę otacza-
jącego nas świata, o tyle najtęższe umysły łamią sobie głowy, dlaczego sta-
rzejemy się, a więc powoli tracimy energię, siły i zdolności. Istnieją organi-
zmy, które wprawdzie umierają, ale nie wykazują wcześniej oznak „zużycia”! 
Niektórzy uczeni twierdzą wręcz, że starzejemy się od momentu narodzin...

Oprócz tego rodzaju rozterek egzystencjalnych, na starzejące się osoby 
czyha wiele wyzwań i pułapek, dużo bardziej prozaicznych. Kiedyś szano-
wani, jako skarbnice mądrości i doświadczenia, dziś coraz bardziej czują się 
oni się zagubieni w  świecie internetu, komórek i tabletów.

Ale starzejemy się nie tylko jako osoby, starzejemy się także jako spo-
łeczeństwo. Bezprecedensowy w  dotychczasowej historii rozwój cywiliza-
cji i, co za tym idzie, nauk medycznych, sprawił, że, w ciągu półtora wieku, 
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średnia długość ludzkiego życia wydłużyła się prawie dwukrotnie. Równo-
cześnie,w  ostatnich dziesięcioleciach, dramatycznie spadła liczba urodzeń. 
Już zaczynają bić na alarm eksperci od ZUS i polityki społecznej. Przed lawi-
nowo rosnącą liczbą niesprawnych staruszków nie zdoła się obronić żaden 
system rentowo–emerytalny!

Co więc możemy zrobić, aby się przed tym ustrzec? Oczywiście, nie 
ma tu prostych recept. Wszyscy powinniśmy się jednak starać zachować 
sprawność aż do późnego wieku. Dewizą geriatrii, nauki medycznej zaj-
mującej się zdrowiem i chorobą w  starości, jest aby „nie tyle dodać lat 
do życia, ale dodać życia do lat”! Badania naukowe dowodzą, iż za nasze 
zdrowie, także w  starości, w około 50% odpowiedzialny jest tzw. „styl ży-
cia”. W znacznie mniejszej proporcji odpowiedzialność ponoszą sławne 
„geny”, a w  jeszcze mniejszej „medycyna naprawcza”, czyli to, co my, me-
dycy, na co dzień uprawiamy. Tak więc wszyscy jesteśmy odpowiedzial-
ni sami za siebie!

Jakie można podać wskazówki służące „pomyślnemu starzeniu się”?
Po pierwsze: aktywność! Przede wszystkim fi zyczna, ale także intelek-

tualna.Nigdy nie jest za późno, aby zacząć!  Jednak jeśli zaczynasz w póź-
niejszym wieku, stosuj się do złotej zasady geriatrii: „start low, go slow”, 
to jest: zaczynaj od niewielkich obciążeń, aktywność zwiększaj stop-
niowo; najlepiej poradź się lekarza w sprawie oceny swych możliwości 
i ograniczeń!  Intensywność wysiłku nie jest tak istotna, jak jego regular-

ność! Docelowy wymiar za-
lecanej aktywności fi zycz-
nej to: minimum 20–30 
min aktywności aerobowej 
(takiej jak spacer!, bieg, 
jazda na rowerze, pływa-
nie) co najmniej 3–4 razy w  
tygodniu,  2–3 razy w tygo-
dniu 10–20 minut ćwiczeń 
oporowych (ćwiczenia waż-
niejszych grup mięśni z nie-
wielkim obciążeniem), co 
najmniej 5–10 minut dzien-
nie ćwiczeń rozciągających! 
Oczywiście należy dostoso-
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wać ćwiczenia do swej ogólnej sprawności. Warto skorzystać z porad fi -
zjoterapeuty. Ćwiczenie powinno być przyjemnością, nie „karą”!

Po drugie: nie pal!!!
Po trzecie: jeśli pijesz alkohol, czyń to w umiarze (dozwolone i bezpiecz-

ne limity są zwykle określane jako 25 g alkoholu dziennie dla kobiety i 35 g 
alkoholu dla mężczyzny)

Po czwarte: stosuj zasady racjonalnego żywienia. I tu tyle jest mądro-
ści, ilu ekspertów. Ale nie ulega wątpliwości, że podstawą naszego żywie-
nia powinny być jak najmniej przetworzone warzywa, owoce i zboża. War-
to pamiętać o tak zwanej „diecie śródziemnomorskiej”!

Po piąte: dbaj o higienę psyche i intelektu, kontynuuj swe zainteresowa-
nia i hobby: lektury, gry logiczne itp., utrzymuj jak najszersze kontakty spo-
łeczne (rola społeczności lokalnych: kluby seniora, ośrodki dziennego po-
bytu, wolontariat, Uniwersytety Trzeciego Wieku!)

Po szóste:  nie lekceważ niepokojących symptomów, takich jak podwyż-
szone ciśnienie, podwyższony poziom cukru czy cholesterolu. Niezauważo-
ne lub zaniedbane mogą doprowadzić do rozwoju poważnych przypadło-
ści. Zgłoś się po poradę do lekarza! Skorzystaj z  badań profi laktycznych.

Na zakończenie podaję kilka, bardzo cennych w mojej opinii, maksym 
słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotyczących sekretu pomyślne-
go starzenia się (za czasopismem Gerontologia Polska):

„Być aktywnym, myśleć pozytywnie, kochać ludzi”

„Aktywność fi zyczna, zdrowe odżywianie, kontakty towarzyskie, ba-

dania kontrolne, uśmiech, optymizm” 

„Zdrowie, przyjaciele, pieniądze”

„Być aktywnym, kochać ludzi, nie poddawać się”

Życząc sobie i Państwu sukcesów w realizacji tych postulatów...

Marcin Pecold

 Intensywność wysiłku nie jest tak 
istotna, jak jego regularność!
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Wizyta Anny Rüster
W ostatni weekend maja z prywat-

ną wizytą w Goleszowie i Dzięgie-
lowie przebywała Anna Rüster wraz 
z mężem i synem. Pani Anna przez 
34 lata wspierała naszą, oraz sąsied-
nie parafie, a także wiele instytucji ta-
kich jak domy opieki, domy dziecka, 
szpital czy sporą grupę osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji, pomo-
cą rzeczową organizowaną przez sie-
bie w Niemczech. Na przestrzeni lat 
poświęciła ona gigantyczną ilość cza-
su i energii na zebranie i zorganizowa-
nie wielu transportów z  pomocą rze-
czową (od środków czystości przez 
odzież, lekarstwa, środki opatrunko-
we po sprzęt rehabilitacyjny). Goście 
wzięli udział w niedzielnym nabo-
żeństwie w Goleszowie, spotkali się 
z przyjaciółmi i uczestniczyli w tra-
dycyjnej herbatce parafialnej. W po-
niedziałkowe przedpołudnie odwie-
dziła parafię, gdzie poznała nowego 
księdza proboszcza oraz nowego wi-
kariusza. W podziękowaniu za wielką 
pomoc i serce nie tylko dla parafian, 
ale i innych goleszowian otrzymała 
skromny upominek oraz kwiaty. Pani 
Anna opisała historię swoich przyjaz-
dów z transportami, które zawsze bez-
piecznie doprowadzali do Polski jako 
kierowcy syn Harald oraz pan Günter 
Kirschbaum, który jeszcze i teraz chęt-
nie wyrusza w drogę. Wspominała też 
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odprawy celne na grani-
cach państwa, dziś dla 
sporej już grupy młodych 
ludzi coś zupełnie niezna-
nego. Za swoje zaangażo-
wanie w pomoc dla Pol-
ski (wysyłała transpor-
ty również w inne rejony 
kraju np. Mazury) otrzy-
mała „Krzyż Kawalerski 
Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, Od-
znakę Honorową „Za Za-
sługi dla Województwa 
Bielskiego”, a także „Or-
der Uśmiechu” i przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Odzna-
kę Przyjaciel Dziecka” jest też Honorowym Obywatelem Goleszowa. Pani 
Anna Rüster zawsze będzie mile widziana w Goleszowskiej Parafii. 
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 Diamentowa Konfi rmacja 
„Drogoście kupieni; nie stawajcie się 
niewolnikami ludzi.” I Kor 7,23

Sześćdziesiąt lat upłynęło, od chwili kiedy grupa 71 konfirmantów przy-
gotowana przez ks. Otona Kubaczkę przystąpiła po raz pierwszy w dniu 30 
maja 1954 roku do Stołu Pańskiego. Z tej liczby do wieczności odeszło 
już 19 panów i 5 pań. Kilka osób choruje przewlekle i z tego powodu nie 
mogło wspólnie przeżywać Diamentowej Konfirmacji, która miała miej-
sce w goleszowskim kościele 8 czerwca 2014 roku, w Święto Zesłania Du-
cha Świętego. 

 Do kościoła w uroczystym orszaku prowadzonym przez księży: ks. dr 
Adriana Korczago i ks. Emila Gajdacza po grupie tegorocznych konfir-
mantów weszli Jubilaci – 17 pań i 12 panów. Niektórym towarzyszyli ich 
współmałżonkowie. Po pieśni chóru męskiego „Cantus” ks. dr Adrian Kor-
czago przywitał wszystkich serdecznie, zwracając się szczególnie do Ju-
bilatów, odczytał również listę zmarłych. Kazanie wygłosił ks. Emil Gaj-
dacz– również Jubilat sprzed 60 lat, wspominając na wstępie tamtą konfir-
mację. Po Spowiedzi, przy pieśni chóru męskiego Jubilaci przystąpili do 
Stołu Pańskiego, a po nich tegoroczni, młodsi o 60 lat konfirmanci oraz 
zborownicy. Ta wspólnota Komunii Świętej była wielkim, niepowtarzal-
nym przeżyciem dla wszystkich Jubilatów. 

 Po nabożeństwie i pamiątkowej fotografii przed ołtarzem w kościele, 
cała grupa udała się na miejscowy cmentarz, gdzie na grobie swojego przy-
wódcy duchowego ks. Otona Kubaczki złożyła kwiaty, zaś ks. Emil Gaj-
dacz zmówił modlitwę między wspólnie zaśpiewanymi pieśniami „Gdzie 
duszy ojczyzna” i „Za rękę weź mnie Panie”. 

Z cmentarza Jubilaci udali się na spotkanie i skromny poczęstunek do 
sali parafialnej, na którym ks. Adrian Korczago wręczył wszystkim oko-
licznościowe świadectwa z okazji 60–lecia konfirmacji z życzeniami Bożej 
pomyślności na dalsze lata. Spotkanie upłynęło w sympatycznej, koleżeń-
skiej atmosferze, a żegnając się życzyliśmy sobie nawzajem zdrowia bło-
gosławieństwa i prowadzenia Bożego. 

Anna Stanieczek

Zdjęcie na kolorowej wkładce
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Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji 
Cieszyńskiej

W  1–szą niedzielę po Wielkanocy (27.04.2014) cieszyński Kościół Je-
zusowy był miejscem 58 wiosennego zjazdu chórów. Tradycyjnie zjazd roz-
począł się wspólną pieśnią chórów na schodach kościoła. Na początku go-
spodarz  ks. proboszcz Janusz Sikora przywitał wszystkich uczestników i 
rozpoczął zjazd modlitwą. W zjeździe uczestniczyły 23 chóry, w tym nasze 
chóry: żeński z Lesznej, mieszany z Goleszowa oraz męski Cantus.  W tym 
roku wiele chórów łączyło swe siły prezentując się we wspólnie wykonywa-
nych pieśniach.  Chórzystki z Lesznej zaśpiewały razem z chórami z Dzięgie-
lowa i Puńcowa. Męski  chór wystąpił razem ze skoczowskim, męskim chó-
rem Gloria i męskim chórem z Cieszyna.  Chór mieszany z naszej parafii wy-
konał samodzielnie znaną ze śpiewnika pieśń „Drzewko jedno znam zielo-
ne”, w bardzo ciekawym opracowaniu muzycznym Jana Świdra, czym  bar-
dzo zainteresował zgromadzonych słuchaczy. W czasie nabożeństwa (zjazd 
chórów odbywa się podczas nabożeństwa) krótkie kazanie wygłosił k. Janusz 
Sikora. Uczestnicy po zakończeniu zjazdu mogli posilić się w budynku Szko-
ły podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego i wymienić się swoimi uwa-
gami, problemami i radościami. Tegoroczny zjazd pokazał, że chóry, chociaż 
borykają się z problemami starzenia się są ciągle aktywne. Należy zauważyć, 
że są w naszej diecezji zespoły posiadające w swoich szeregach spore grupy 
młodych ludzi, może i nasze chóry zostaną wzmocnione przez młodych i tro-
chę starszych parafian – zapraszamy ! 

J.Cz.
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Wieści chórowe z Lesznej 
Najmłodsze „dziecko” parafii goleszowskiej, czyli chór żeński w Lesz-

nej Górnej narodził się dwa lata temu. Pani Ania Śliz zorganizowała spo-
tkanie, na którym zaśpiewałyśmy pieśni i od tego wszystko się zaczęło. Po-
stanowiłyśmy, że spróbujemy naszych sił i utworzymy chór. Ustaliłyśmy, 
że będziemy spotykać się w każdą środę o godzinie 18. Na początku kiero-
wała nami Pani Anna Bicz z Jolantą Pecold obecną naszą dyrygentką i je-
steśmy jej za to bardzo wdzięczne. 

Pierwszych pieśni uczyłyśmy się na święta wielkanocne, okazało się, że 
jesteśmy całkiem niezłe i to dodało nam większej odwagi i jeszcze więcej 
zapału do dalszej pracy. Na naszym koncie mamy już całkiem sporo wystę-
pów, nie tylko na miejscu, ale też „wyjazdowych”, takich jak wieczory ko-
lęd w Goleszowie i Dzięgielowie, zaproszono nas do Kisielowa na pamiąt-
kę poświęcenia ich Kościoła, uczestniczymy w zjazdach chórów w połą-
czonych siłach z chórami z Dzięgielowa i Puńcowa. Miałyśmy okazję za-
śpiewać również na dwóch ślubach naszych chórzystek. 
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Wycieczka do Goczałkowic
7 czerwca chórzyści chóru Senior wybrali się na wycieczkę. Pojecha-

liśmy do Goczałkowic do ogrodnictwa pana Kapiasa. Spacerując rano po 
pustych jeszcze alejkach, podziwialiśmy zagrodę wiejską, zakątek zimo-
wy, angielski, prowansalski, spokojny i brzozowy. Siadając na ławeczkach 
zachwycaliśmy się pięknymi kwiatami, bylinami i krzewami. Odpoczywa-
liśmy w kawiarni pod ogrodowymi parasolami zajadając lody i słodkości. 
Potem udaliśmy się na zakupy kwiatów czy też bylin i krzewów. Przez za-
korkowany Szczyrk dojechaliśmy do Salmopolu. Tam księdza J. Byrta za-
staliśmy przy koszeniu trawy. Ksiądz zaprosił nas do kościoła. W skupie-
niu wysłuchaliśmy jego opowieści o latach młodości jego pracy wśród mło-
dzieży, ludności Szczyrku i jego ciekawych pomysłach znanych w całej 
Polsce. zachwycaliśmy się kielichami komunijnymi, które otrzymał od wy-
bitnych osobistości z dziedziny polityki i sportu Trzymaliśmy w dłoniach 
kielich od Lecha Kaczyńskiego, Jerzego Buzka, Janusza Lewandowskiego, 
p. Merkel, prezydenta Niemiec i Holandii, Z. Bońka.

Obdarowani przez pastora upominkami i nasionkami niezapominajek 
pojechaliśmy przez Biały Krzyż do Malinki do gospodarstwa agrotury-
stycznego p. Heli.

Po smacznym obiedzie i wiślańskich kołaczach zadowoleni wróciliśmy 
do Goleszowa.

H.B.

Ale nie tylko praca, bo mimo, że jesteśmy chórem pokoleniowym, co 
bardzo nas cieszy, to obchodzimy urodziny przy pysznych ciastach, organi-
zujemy ogniska, gwiazdkę, dzielimy się naszymi radościami, osiągnięcia-
mi, ale jak to w życiu bywa trosk też nie brakuje. 

Wielkim naszym marzeniem jest miejsce gdzie mogłybyśmy się spoty-
kać, ale mamy nadzieję że z Bożą pomocą też się go doczekamy. Następ-
nym naszym marzeniem jest również to, żeby nasze grono się powiększało. 
W tej chwili jest nas 14 i jesteśmy najmniejszym chórem w parafii. Cieszy-
my się bardzo, że mamy jedną chórzystkę z Zamarsk, a drugą z Kisielowa 
i bardzo im dziękujemy za to. Zapraszamy do dołączenia do naszego grona, 
bo każdy głos się przyda a przed nami jeszcze wiele występów. 

Chórzystki z Lesznej Górnej
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DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

Rekolekcje dla uczniów
Od 31 marca do 4 kwietnia br odbywały się w naszej parafii re-

kolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do środy w 
godz.11.30–13.00 w sali parafialnej spotykali się uczniowie Gimnazjum 
zaś od godz.9.00–10.30 od środy do piątku uczniowie Szkoły Podstawo-
wej. Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji były zmagania ducho-
we proroka Eliasza. 

Każdego dnia uczniowie pracowali w dwóch grupach. Oprócz  wstępne-
go Słowa do tematu, przedstawionego przez duchownych, uczniowie przy-
gotowywali scenki rodzajowe, by zobrazować główną myśl omawianego 
danego tematu dnia. Najstarsi włączyli się w prowadzenie śpiewu, jak i w 
pomoc najmłodszym przy pracach plastycznych. Jako że pogoda nam do-
pisała przerwę, każdego dnia spędzalismy na placu parafialnym, na małym 
poczęstunku w formie herbaty i ciasteczek.

Dzień Dziecka – chórku Promyki
 W przededniu święta naszych dzieci, z okazji Dnia Dziecka chórkowe 

„Promyki” wybrały się na wycieczkę. Zaplanowana była wycieczka w góry, 
jednak ze względu na niepewną pogodę udaliśmy się do Bielska–Białej. 
W kinie galerii handlowej „Sfera” obejżeliśmy film animowany dla dzieci pt. 
„Rio 2”. Po wyjściu z kina czekała na nas kolejna atrakcja tego dnia, prezen-
tacja różnych zjawisk fizycznych przygotowana z okazji Dnia Dziecka, przez 
klub młodych naukowców. Dzieci, oczywiście pod kontrolą dorosłych mogły 
same „poeksperymentować” i przekonać się, w formie zabawy jak zachodzą 
pewne zjawiska. W międzyczasie była też degustacja lodów i pysznych cia-
steczek, przygotowanych przez mamy. diak.                                      K.Ch-K.
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Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej
Druga edycja MME to kontynuacja dawnych Olimpiad, które miały 

miejsce w Tomaszowie Mazowieckim. Drużyny sportowe z całego Kościo-
ła stanęły w szranki w różnych dyscyplinach sportowych w Sycowie (woj. 
dolnośląskie). Młodzież startowała w kategoriach seniorów i juniorów, od-
dzielnie jako kobiety i mężczyźni. Reprezentacja naszej parafii składała się 
z 20 zawodników. Zmagaliśmy się w większości dyscyplin, bardzo często 
zajmując miejsca na podium. Zdecydowanie najlepsze wyniki osiągała na-
sza męska drużyna juniorów, zdobywając pierwsze miejsce w wszystkich 
sportach drużynowych (piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka), se-
niorzy zdobyli złoto w koszykówce, oraz srebrne medale w piłce nożnej i 
ręcznej. Również pomimo niesprzyjającej aury dobrze radziliśmy sobie w 
zawodach lekkoatletycznych. Jeden z naszym zawodników, Szymon Gaj-
dzica, w klasyfikacji generalnej zdobył puchar dla najlepszego zawodnika 
w kategorii juniorów. Jako drużyna w klasyfikacji generalnej zdobyliśmy 
drugie miejsce, a wyprzedziła nas parafia w Dzięgielowie. Niemniej nasz 
zapał nie opada, i już nastawiamy się na kolejne mistrzostwa, które odbędą 
się za dwa lata w Mikołowie.

ks. Łukasz Stachelek
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Konfi rmanci i Konfi rmacja
W tym roku Konfirmacja miała miejsce wyjątkowo późno, mianowi-

cie 1 czerwca. Zamyka ona okres kilkumiesięcznych przygotowań. Konfir-
mantów mieliśmy okazję, po raz pierwszy jako grupę, poznać podczas na-
bożeństwa 31 października. Od tego czasu wiele wydarzyło się na naszej 
wspólnej drodze. Ich najważniejszym zadaniem było poznawanie czym jest 
luteranizm: poprzez czytanie Bożego Słowa, poznawanie Ksiąg Wyznanio-
wych, najważniejszych zasad teologicznych. Poznawali również Kościół 
Ewangelicko–Augsburski z różnych perspektyw. Globalnie – jako lutera-
nizmu na świecie i w Polsce, oraz lokalnie – jako naszej goleszowskiej pa-
rafii. W ramach tego, czytali prasę i literaturę kościelną, angażowali się w 
wiele różnych akcji, jak przygotowywanie adwentowego kiermaszu, wie-
czoru wigilijnego, pomoc przy ewangelizacji pasyjnej, oraz wielu innych. 
Mam nadzieję, że ich zaangażowanie w życiu duchowym jak i pomoc w 
różnych pracach parafialnych pomogło im odnaleźć swoje miejsce w naszej 
społeczności, i często będziemy mogli wspólnie spotykać się w różnych pa-
rafialnych sytuacjach.

Od samego początku konfirmanci byli zapraszani na spotkania grupy 
młodzieżowej, z którą mogli się integrować, i coraz lepiej poznawać.

Jednym  z ostatnich wydarzeń był wyjazd konfirmantów. W dniach 
16–18 maja, przebywaliśmy Wiśle Czarne. Podczas kilku dni skupialiśmy 
się nad tym jak świadomie żyć z Bogiem, interpretując zagrożenia i możli-
wości jakie niosą różne części naszego ciała: serce, oczy, uszy, usta, ręce i 
nogi. Analizowaliśmy liczne fragmenty biblijne, które wskazywały na ce-
chy tych części ciała, szczególnie w kontekście naszej duchowości. Rów-
nież bardzo ważnym celem wyjazdu była integracja grupy, oraz miło i po-
żytecznie spędzony czas. Niestety wiele planów pokrzyżował padający 
deszcz. Zatem czas spędzaliśmy głównie na grach i zajęciach wewnątrz bu-
dynków. Pierwszym punktem w programie było wspólne spotkanie mło-
dzieży dwóch parafii, które poprowadził proboszcz ks. Marek Michalik. W 
sobotę w przerwie między opadami deszczu udało się pójść na krótki spacer 
w kierunku Baraniej Góry, oraz zorganizować ognisko w zadaszonym po-
mieszczeniu. W niedzielę wzięliśmy udział w nabożeństwie w Wiśle Czar-
nem, a niektórzy również w kościele przy zameczku na Zadnim Groniu. 
W niedzielę zakończył się nasz wyjazd i wszyscy wróciliśmy do domów. 
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Pomimo niesprzyjającej po-
gody wracaliśmy zadowo-
leni i chociaż nie wszyscy 
wyspani to zdecydowanie 
uśmiechnięci.

Po powrocie konfirman-
ci w szczególny sposób sku-
pili się na przygotowaniach 
do samej uroczystości. W 
sobotę 24 maja oraz wtorek 
27 maja, zdawali egzamin z wiedzy o Kościele i luteranizmie. Natomiast 
w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego podczas nabożeństwa prezentowali 
przygotowywany przez nich wcześniej program. Dotyczył on Małego Ka-
techizmu ks. dra Marcina Lutra. W zwięzłej formie prezentowali jak Re-
formator przedstawiał poszczególne zagadnienia dotyczące podstaw wiary, 
oraz jak możemy współcześnie się do nich odnosić.

W końcu nadszedł wyczekiwany przez wszystkich dzień 1 czerwca. 28 
tegorocznych konfirmantów stanęło przed Bogiem i parafianami i składa-
ło ślubowanie:

„Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i czynów i oddaję się 
Tobie w Trójcy Świętej Jedyny Boże: Ojcze, Synu i Duchu Święty, i chcę 
Ci pozostać wierny (wierna) w wierze i w posłuszeństwie do końca życia 
mego. Amen”

Chciejmy wszyscy w naszych modlitwach pamiętać również o nich, 
prosząc Boga o błogosławieństwo. ks. Łukasz Stachelek
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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... moim zdaniem

Czy kochasz mnie Panie?
Jezu, czy kochasz mnie?
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto Weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Jan 
3, 16)

„Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy 
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym. 5,8)

Dziękuję, że tak bardzo mnie ukochałeś.

Jezu, czy Twoja miłość jest wielka?
„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzone-

go posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz ze On nas umi-

łował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” (I Jan 4, 9–10)
Serce moje bije do Ciebie.

Jezu, czy jestem Twoim dzieckiem?
„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom 

swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go 
proszą.”(Ew. Łuk. 11,13)

„Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego.”Jan 1,12) 

Pragnę być Twoim dzieckiem.

Jezu, czy możesz mi pomóc?
„A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że 

otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.” (I Jan 5,15)
„A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, któ-

rzy przez próby przechodzą.”(Hebr. 2,18)
Wdzięczność chcę okazać Tobie.
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Jezu, czy w Tobie jest radość i pokój?
„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, 

abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rzym. 15,13)
„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.”(Jan 14,27)
Pokój Twój jest dla mnie ukojeniem.

Jezu, czy w Tobie jest wolność i zwycięstwo?
„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” (II Kor. 3,17)
„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w 

Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego 
po całej ziemi.” (II Kor. 2,14)

W Tobie czuję się wolnym i nieograniczonym.

Jezu, czy w Tobie jest moc i siła?
„Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.” 

(Rzym.4,21)
„Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszel-

kiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.” (Ew. Łuk. 10,19)
Moja siła i zwycięstwo w Tobie jedynie.

Jezu, czy czuwasz nade mną?
„Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejsze-

go, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim…” (Dz. Ap. 26,22)
„Bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś 

złego…” (Dz. Ap. 18,10)
Jesteś moim Ojcem a ja Twoim synem marnotrawnym.

Jezu, czy jesteś moim pasterzem?
„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zatrzymać i wytracać. Ja 

przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Ja jestem dobry pasterz, Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” 

(Jan 10, 10–11)
Panie w Tobie jest życie i obfitość.

Jezu, czy Twoja władza jest wielka i nieskończona?
„Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.” (Ew. Łuk. 1, 37)
„Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego.” 

(Ew. Łuk. 1, 49)
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„On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki,
A jego królestwo jest niezniszczalne i  władza jego jest nieskończona.
On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi…” (Ks. 

Daniela 6,27–28)
Z pokorą poddaję się woli Twojej Panie.

Jezu, czy darujesz życie wieczne?
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest ży-

wot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu  naszym.”  (Rzym. 6,23)
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to 

dar, Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efez.2,8–9)
Dziękuję, że z łaski darowałeś nam życie wieczne. 

Parafianka

Jezus Cię Kocha
„Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy 

jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym. 5,8)

JEZUS CIĘ KOCHA i to jest prawdą, niezależnie w jakich  jesteś obec-
nie okolicznościach i co teraz przeżywasz, pamiętaj zawsze, że Jezus Cię 
kocha.

Co znaczy, że ktoś kocha? Czym jest miłość? Każdy kto chce odpowie-
dzi na tak postawione pytanie, powinien zagłębić się w swoim sercu, pod-
jąć dyskusję z samym sobą, czy wreszcie podjąć wysiłek i zanurzyć się w 
ewangelii i znaleźć odpowiedź. Odpowiedź jest prosta, zwarta i konkretna 
i prawdopodobnie, dlatego tak trudna do zrozumienia.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto Weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Jan 
3, 16)

Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy 
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzym. 5,8)

„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas 
umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” (I Jan 4,10)
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Chcę powiedzieć, że nie można czuć się szczęśliwym bez pełnej świa-
domości, że Bóg nas kocha. On chce, abyśmy doświadczyli pokoju i życia 
wiecznego. W tym miejscu znów przed nami powstaje pytanie. Czy pragnę 
miłości? Poszukiwanie miłości jest w każdym człowieku i ta tęsknota bycia 
kochanym jest wielka. Pragnienie miłości tkwi głęboko w każdym z nas i 
stanowi główny motor napędzający człowieka tutaj na ziemi. 

Gdzie szukamy miłości? Większość z nas szuka miłości najpierw w domu 
rodzinnym, potem w śród przyjaciół, a gdy jej nie znajdujemy to gdzie ucieka-
my, gdzie jej szukamy? Czy nie wiemy, że jest ktoś kto nie zawodzi i zawsze 
KOCHA, TROSZCZY się o nas, i wszystkich MIŁUJE. Cudowną rzeczą jest, 
że wszyscy mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus zna nasze słabości i zmagania, choroby i przygnębienia, a jed-
nak woła do nas abyśmy oddali mu swoje serce i nie czekali już dłużej. On 
chce abyśmy powierzyli się jego wielkiej, nieograniczonej i bezwarunko-
wej miłości. Nasze serca są biedne, grzeszne i nigdy nie staną się doskona-
łe, a jednak Jezus Chrystus pragnie takiej dziecięcej, prostej, zwykłej miło-
ści naszych serc. Pozwólmy się pokochać i oddać serce naszemu Panu by je 
właściwie ukształtował i zapalił w nim pragnienie miłości.

Wiedzy i zdolności otrzymujemy tyle ile potrzeba i gdyby obdarzył nas 
zanadto, to jesteśmy  tacy słabi, że popadlibyśmy zaraz w pychę i byliby-
śmy nieużyteczni. Natomiast gdyby było odwrotnie to znowu nie wykorzy-
stałby naszej siły abyśmy dobrze czynili i wydawali dobre owoce. On chce 
aby każda chwila była wypełniona miłością i abyśmy nie byli sługami nie-
użytecznymi, marnującymi zdolności i talenty. 

BÓG STWORZYŁ NAS DO MIŁOŚCI i wie, jak bardzo jej pragnie-
my. Niejednokrotnie my sami nie zdajemy sobie sprawy ile potrzebujemy 
oraz jak wiele pragnień jest wokół nas. Jednak nikt nie potrafi kochać tak 
jak Jezus nieograniczenie, bezwarunkowo, tak czysto i świeżo. Świado-
mość, że Jezus mnie kocha, jest wspaniała, a przede wszystkim kocha mnie 
takim, jakim jestem. Nie muszę Go o to prosić, i nie muszę zasłużyć sobie 
na Jego miłość. On po prostu mnie, ciebie kocha. Każdego dnia Pan kształ-
tuje nas na nowo, zabiera stare przyzwyczajenia, złe nawyki, dając jedno-
cześnie nowe dobre życie.

Bóg  może pomóc nam w każdej sprawie, nawet  w tej ocenionej jako nie-
możliwa, niewykonalna i beznadziejna. Wdzięczność okazujmy Jemu za cu-
downe prowadzenie tak jak potrafimy, tak jak czujemy, tak jak pragniemy.

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś we-
dług jego woli, wysłuchuje nas.” (I Jan 5,14)
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„A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że 
otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.” (I Jan 5,15)

„A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, któ-
rzy przez próby przechodzą.”(Hebr. 2,18)

Życzę wszystkim ze szczerego serca, aby każdy czuł się kochany ale 
także czuł miłość do Boga.

Moje serce, jest pełne ufności i myśli o Jezusie Chrystusie w każdej mi-
nucie życia nawet kiedy cierpi.

Parafianka

Siła modlitwy
Warto wstać wcześnie rano i po krótkiej dziękczynnej modlitwie po-

dziwiać piękno budzącego się dnia. Już pierwsza zorza poranna budzi 
swój podkład muzyczny jakim jest chór śpiewających ptaków. Nagle nie-
spodzianie chór ucina swoją pieśń i na parę minut zalega całkowita cisza, 
jakby chór przerwę sobie zrobił po porannej próbie. To tak zwany „sza-
bas” – stara legenda mówi że ptaki czczą w ten sposób słońce. Po chwili 
pierwszy głos się odzywa, jakby podając tonację dalszego śpiewania. Na-
tychmiast chóry słychać wszędzie, to podkład muzyczny dziennego spek-
taklu. Ogromne słońce wschodzi, malując swymi promieniami we wspa-
niałych kolorach cały świat wokoło. Słońce daje życie naszym żywiącym 
nas roślinom, a te o soczystych wspaniałych barwach cieszą nasze oczy, 
uśmiech pojawia się na twarzach i chce się żyć. Chandra nas męczy, kie-
dy jest pochmurno, pada deszcz, grad czy nawet śnieg. Niepotrzebnie psio-
czymy na opady atmosferyczne. Przecież to właśnie one są zbawienne dla 
naszych przyjaciół, czyli wszystkich roślin, cieszących oczy i dających 
nam żywność. Gdyby nie te zbawienne krople deszczu, ziemia zamieniła-
by się w pustynię, więc cieszmy się z każdego deszczu, bo on jest naszym 
przyjacielem. Deszcze, owszem zalewają budynki, niszczą mosty, zalewa-
ją pola. Owszem, zastanówmy się jednak czy to wina nieba? Przecież je-
steśmy homo sapiens /człowiek myślący/. Nauka podobno dała nam wspa-
niałe osiągnięcia, dlaczego więc nie potrafimy przewidzieć /kiedy już inge-
rujemy w przyrodę/ że poziom wody może się podnieść, a strumyk zamie-
ni się w rwący potok. Pamiętam kiedy w młodości bywałem na obozach, 
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to nawet po trzech tygodniach deszczu ziemia w namiotach była sucha. 
Były to obozy szkoleniowe i kadra zadbała o właściwe okopanie namiotów 
i szczelne obłożenie jego boków darnią. Dlaczego budujemy domy tuż nad 
rzekami? Dlaczego kanalizacja nie jest systematycznie czyszczona. Dla-
czego kanalizacja deszczowa nie jest budowana z rur o wystarczającym 
przekroju o wystarczającym przekroju? Widziałem u naszych zachodnich 
sąsiadów w studzienkach ściekowych kosze, gdzie zbierały się wszystkie 
odpadki, jak papierki, niedopałki, liście, drobne kamyki zatykające droż-
ność kanalizacji. Dlaczego mebli i sprzętu domowego nie wynosimy w cza-
sie zagrożenia na wyższe piętra lub na strych? Dlaczego samochodów nie 
usuwamy na wyższy poziom? Dlaczego wały ochronne nie są o wystarcza-
jącej konstrukcji? Przecież to wszystko da się przewidzieć, obliczyć. Ktoś 
może powiedzieć – nie da się. Nie wierzę. Przykładem wzorowej walki, nie 
z rwącymi rzekami, ale o wiele potężniejszym żywiołem – morzem, może 
być Holandia, Niderlandia /niski ląd/. Duża część tego kraju leży w „de-
presji”, czyli poniżej poziomu Morza Północnego. Mały to kraj, a potrafił 
morzu wyrwać kawał ziemi. Zamieszkać na niej, uprawiać pola i hodować 
krówki w „rajczulach” w których ogrodzeniem są kanały. Krówki te prze-
bywając całą dobę na swoich jakby wyspach, są pojone i dojone z łodzi na 
której znajduje się agregat dający napęd mechanicznym dojarkom mecha-
nicznym. Ogromnie ciekawy to widok. A więc woda to skarb, trzeba jed-
nak umieć z nią postępować, a nie czekać na cud. Czy nie lepiej porządnie, 
przewidująco budować, a nie co roku, lub co parę lat wydawać miliony na 
odszkodowania. Brutalnie ingerujemy w przyrodę, pędząc ku samoznisz-
czeniu. Technika – zdobycze ludzkości. Mogę podać przykład tej „niby” 
wspaniałej techniki. Jesteśmy z przyjaciółmi na wycieczce w grupie ba-
biogórskich szlaków. Nagle załamanie pogody, idziemy szlakiem po grani, 
zrywa się silny wiatr i deszcz który napotykając przeszkodę jaką było zbo-
cze wieje jakby pod górę. Pierwszy raz doznaliśmy tego zjawiska  – pada-
jącego na nas deszczu od spodu. Chyba jesteśmy w chmurze która ogarnę-
ła całą grań. Nic to jednak nad to, że w gęstej mgle gubimy znaki oznacza-
jące szlak. Nie wiemy gdzie jesteśmy. Zziębnięci i przemoczeni bez orien-
tacji w terenie, podejmujemy decyzję wezwania ratowników GOPR. Wyj-
muję z kieszeni „zdobycz techniki” jaką jest telefon komórkowy, włączam, 
niestety akumulator wyładowany – pomogła mu na pewno wilgoć panująca 
wokoło. Jest nas jednak spora grupa, a każdy posiada telefon. Dzwonimy 
wszyscy po kolei –  niestety nie ma zasięgu. Pozostała mi tylko modlitwa. 
A jak zbawienna jest modlitwa przekonałem się niebawem. To Duch Świę-
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ty zsyła mi zbawienną myśl. Zejdźcie najkrótszą drogą wzdłuż strumy-
ków, potoków i rzeczki, a znajdziecie pierwsze domy i ludzi którzy udzie-
lą wam pomocy. Słuchając zbawiennych słów Najwyższego, niedługo tuż 
po zmierzchu docieramy cali i zdrowi do pierwszych zabudowań. Gościnni 
mieszkańcy częstują  nas ciepłą herbatką. Nie była to miejscowość do któ-
rej chcieliśmy dojść, ale załatwiono nam mikrobus, którym dojechaliśmy 
do miejsca parkowania naszych samochodów. Przypomniałem sobie, że już 
na obozie harcerskim, kiedy to prowadziłem grupę młodzieży na nocnym 
rajdzie, a było to na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej, gdzie te-
ren jest raczej równinny i bardzo mało rzek. Szliśmy na azymut wyznaczo-
ny na mapie orientując ją według busoli /kompas/. Niestety zabłądziłem. 
Grupie kazałem czekać, sam oddaliłem się i w skupieniu prosiłem naszego 
Pana o pomoc. Po niedługim czasie naszego marszu trafiamy na niewielką 
rzeczkę, a wiedziałem że nasz obóz rozbity jest u źródła tej jedynej wolno 
płynącej rzeczki. Rzucam kawałek suchej trawy w nurt rzeczki, aby spraw-
dzić przy świetle latarki w którą stronę płynie, i już pewnie i żwawo rusza-
my w przeciwnym kierunku. Nad ranem jesteśmy w obozie. Tak więc nie 
wielkie zdobycze techniki – a gorąca modlitwa w wielu krytycznych sytu-
acjach może nam skutecznie pomóc. Nieraz jesteśmy boleśnie doświadcza-
ni przez Najwyższego, czy nasza wiara jest dosyć mocna, ale zawsze tylko 
do granic naszej wytrzymałości. Wiara nasza czyni cuda.

Albin Klimczak

Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski 

i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, 

co dobre, tym, którzy żyją 

w niewinności. Alleluja! Ps 84,12
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Pogrzeby

Chrzty Kacper Leszek Niemiec s.Leszka i Agnieszki zd.Heller 
– Godziszów
Mikołaj Filip Hławiczka s.Adriana i Edyty zd.Hławiczka 
– Leszna G
Bryan Werter Nowak s. Wertera i Jolanty zd.Szymańska 
– Kozakowice
Sara Agnieszka Gaś c. Ireneusza i Małgorzaty Sikora 
– Goleszów
Adam Tomasz Gibiec s.Tomasza i Lidii zd.Hess 
– Kozakowice
Paulina Justyna Janczar c.Krzysztofa i Moniki Gaca 
– Goleszów

Tomica Helena  l.84 – Kozakowice D

Z a p r o s ze n i a

Rada Filiału Kisielów ma zaszczyt zaprosić na uroczystość 

100–lecia poświęcenia kościoła w Kisielowie, 
w dniu 20 lipca 2014 o godz.10.30

Kazanie wygłosi bp Kościoła Jerzy Samiec, zaś śpiewem usłuży chór mieszany 
z Goleszowa.

Pozostałe pamiątki poświęcenia kościołów 
w naszej parafi i:

Goleszów – 15 sierpnia  godz. 10.30
 poranek muzyczny godz. 8.30

Godziszów – 17 sierpnia  godz. 10.30

Kozakowice – 28 września godz. 10.30
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 Kolejne 
remonty

Miesiące kwiecień i maj 
były w naszej parafii czasem 
kolejnych remontów. Dzię-
ki ofiarności parafian udało 
się wymienić okna na piętrze 
nowej plebanii (od wschodu, 
południa, zachodu, a od stro-
ny północnej pozostały do 
wymiany jeszcze tylko dwa 
okna). Odnowieniu podda-
na  została klatka schodowa i 
hol przed dolną salką. Poło-
żono płytki ceramiczne, które 
razem z pomalowaniem ścian 
rozjaśniły ten fragment pleba-
nii. Wymienione zostało po-
krycie dachu nowej plebanii 
oraz rynny, wykonano też na 
nowo instalację odgromową. 
Dzięki zaangażowaniu firm 
dokonujących tych remontów, 
przebiegły one bardzo spraw-
nie i szybko. O dalszych pra-
cach napiszemy w kolejnych 
numerach „Naszej Gazetki”. 
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REMONTY

Klatka schodowa przed...     i po remoncie

Remont dachu



Rada Parafi alna – 2011–2016

Chór „Senior”

Wycieczka do Goczałkowic 



Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Adam Tomasz Gibiec

chrzest: 25.05.2014 r.  

Mikołaj Filip Hławiczka

chrzest: 21.04.2014 r.  

Kacper Leszek Niemiec

chrzest: 21.04.2014 r.  
Bryan Werter Nowak
chrzest: 18.05.2014 r.  



Złota Konfi rmacja



Diamentowa Konfi rmacja
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