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styczeń – luty – marzec

Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie narody, 
oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość 
zstąpiła dzisiaj 
za ziemię. Alleluja!
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Co oznacza bycie ojcem? 
Co rodzice powinni przekazywać  
ze swoich doświadczeń dzieciom,  
by relacje z nimi były silne i trwałe? 
Czy i dlaczego warto pisać listy  
do dzieci? Oto książka, która pomaga 
lepiej rozumieć relację rodzic–dziecko. 
Pastor Herbert Brokering, wieloletni 
przyjaciel goleszowskiej parafii,  
w Listach do moich dzieci 
podejmuje temat współczesnego 
ojcostwa i rodzicielstwa w prosty 
i obrazowy sposób, posługując się 
przystępną formą listów. Zarazem 
przez pryzmat własnych rodzinnych 
doświadczeń i wspomnień daje 
głębokie i wzruszające świadectwo 
chrześcijańskiej wiary. Listy do moich 
dzieci dostępne są w księgarniach 
Warto i w kancelarii parafialnej. 

Idealny świąteczny prezent dla bliskich! 

Warto przeczytać i warto mieć!

To ważna i potrzebna książka, 
zwłaszcza w czasach kryzysu rodziny. 
Polecam. Jerzy Stuhr
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„Spójrzcie na Niego, 
              a zajaśniejecie”            

Ps 34,6 a 
W psychologii stale  na nowo spotykamy się z twierdzeniem, że to na co 

spoglądamy rzutuje na nasz nastrój, nastawienie do życia i pozostawia swe 
ślady w naszej świadomości i podświadomości. Zatem, kiedy widzimy coś 
pięknego, to nastrajamy się optymistycznie, złe obrazy natomiast pozosta-
wiają deprymujące wrażenie.

Dlaczego zatem w przypadku zachowań niektórych ludzi dostrzegamy 
tak wiele radości i pogody ducha, mimo, że obrazy, które przychodzi im 
oglądać nie napawają optymizmem, raczej winny prowadzić ku zaułkom 
depresji.

Odpowiedź znajdujemy na kartach cytowanego Psalmu: „Spójrzcie na 
Niego a zajaśniejecie”. Spojrzenie na Boga sprawia, że konfrontacja  na-
wet z najbardziej ponurymi obrazami nie paraliżuje naszego działania, ale 
wręcz przeciwnie, mobilizuje nas do życiowej aktywności. Owo spojrzenie 
na Pana dziejów nie pozwala pozostać obojętnym na braki i niedole, stano-
wi wręcz wezwanie  do służby.

Zapytamy jednak: Jak można oglądać Pana? Gdzie można Go dostrzec? 
Najlepiej w życiu innych i w własnym, w życiu społeczności parafial-

nej, podczas nabożeństw, w różnych formach życia parafialnego, zawsze 
dostrzegając Boga w centrum tego wszystkiego co określamy mianem  ży-
cia. To jedna z dróg. 

Inną stanowi modlitwa. Spójrzmy na Psalmistę, który uczy nas, jak  
z skargi rodzi się uwielbienie. Narzekający znajduje Boga i to rodzi w nim 
pochwałę na cześć Wszechmocnego. Konsekwencją takiego odkrycia jest 
zaufanie, coś wyjątkowego na drodze Boga i człowieka, drodze, na której 
postawiony zostaje Jezus Chrystus jako zwycięzca nad śmiercią, Zmar-
twychwstały, zapewniający, że  pozostaną z Nim na wieki ci, którzy mu 
zawierzyli. Utwierdzani jesteśmy w tym przez Pawła powiadającego, że nic 
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nie jest w stanie wyrwać człowieka z objęć Miłości ani życie, ani śmierć. 
I to jest naszą pociechą rozjaśniającą i nasze oblicza. Z tego rodzi się  
w człowieku odwaga, by powierzyć  Panu swoje drogi, by wiedzieć, że to 
On zatroszczy się o całą resztę.

Jeszcze innym szlakiem jest lektura szczególnej, życiodajnej księgi, 
wprowadzającej w zachwyt uwielbienia, kiedy dostrzegamy pomocną 
Bożą dłoń wyrywającą człowieka z rozmaitych opresji, ochraniającą cały 
naród, wspierającą, wskazującą szlak, wreszcie uwalniającą. Wczytując się 
w pierwsze karty Biblii możemy zachwycać się stworzeniem, maleńkimi 
owadami, koncertującym ptactwem, potężnym kosmosem. Ten zachwyt 
jest początkiem pozytywnego nastawienia, którym chcemy dzielić się z in-
nymi, obdarowując ich radością. Wcale nie potrzeba przy tym wielu słów, 
często czyn jest bardziej wymowny. Jak powiada Albert Camus: „Gdy się 
zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo 
już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego 
światła na twarzach otaczających nas ludzi”. 

Dlatego Drodzy Parafianie,  na nadchodzące Święta Bożego Narodze-
nia, „życzymy Wam” słowami Phila Bosmansa: „odwagi słońca, które 
mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas 
blaskiem i ciepłem swych promieni”, byśmy mogli, jak powiada Psalmista 
zajaśnieć. Amen.

ks. Adrian Korczago 

ks. Łukasz Stachelek 

diakon  Karina Chwastek–Kamieniorz 

Niech się radują niebiosa i weseli 
się ziemia (…) przed obliczem Pana, 

bo idzie. Alleluja! 
Ps 96,11a, 13a
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W y d a r z e n i a

XXIII Forum Kobiet 
W dniach 19–21 września br. warszawskie Centrum Luterańskie gościło 

uczestniczki XXIII Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich. Temat 
tegorocznego forum brzmiał: Ewangelia na dziś – współczesny katechizm. 
Forum rozpoczęło się wizytą w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojsko-
wym, gdzie Biskup Wojskowy ks. płk. Mirosław Wola (praktykant  naszej 
parafii sprzed kilkunastu lat) przywitał uczestniczki  oraz zaprezentował 
książkę „W służbie Wojsku Polskiemu na przestrzeni dziejów: tradycje  
i współczesność  Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego”. Pani ko-
mandor Bożena Szubińska przybliżyła służbę kobiet w Polskiej Armii. Ob-
rady Forum otworzył  w Sali Synodalnej biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.  
Referat  nt. współczesnych  zagadnień dotyczących katechizmu wygłosił 
ks. Dariusz Dawid, a jego wystąpienie było podstawą do dyskusji w gru-
pach. W każdej z grup dyskusyjnych panie zwróciły uwagę na potrzebę ka-
techizacji dorosłych.  W siedzibie Towarzystwa Biblijnego, dyrektor  Mał-
gorzata Platajs  zapoznała delegatki z pracą towarzystwa.  Wśród ok. 50. 
uczestniczek była też delegacja z naszej parafii w składzie: diakon Karina 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

6                                                         Nasza Gazetka 

Chwastek–Kamieniorz, Anna Czudek i Ewa Procner.  Forum zakończyło 
się udziałem w nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy, gdzie kazanie wy-
głosiła diakon Renata Raszyk.  W czasie tego nabożeństwa swój jubileusz  
50–lecia ordynacji obchodził były wikariusz parafii w Wiśle ks. Manfred 
Gringel, od 1978 do 2007 roku pracujący  w Niemczech.                   A. Cz.

Pamiątka założenia kościoła  
w Kozakowicach

28 września br odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji pamiątki  
poświęcenia kościoła w Kozakowicach. Licznie zebrani parafianie mieli 
okazję wysłuchać kazania zaproszonego na tę okazję gościa, ks. Tomasza 
Bujoka z Drogomyśla. Śpiewem usłużył chór żeński z Lesznej Górnej, któ-
ry oprócz własnego repertuaru zaśpiewał również kilka pieśni z towarzy-
szeniem chóru miejscowego. Słoneczna, choć już jesienna pogoda pozwo-
liła na przeżywanie tego nabożeństwa, jak zwykle, w plenerze.



Nasza Gazetka                                                         7



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

8                                                         Nasza Gazetka 

Święto Żniw 
W niedzielę  5 października br. w goleszowskim kościele odbyło się 

Dziękczynne Święto Żniw. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego 
wejścia duchownych  oraz  dzieci  niosących do ołtarza to wszystko co 
zebrane zostało z pól i w ogrodach. W czasie tego nabożeństwa rolnicy 
czytali teksty liturgiczne oraz zmówili modlitwy dziękczynne. Był to bar-
dzo wymowny akcent, gdyż ludzie zbierający plony, sami dziękowali Bogu 
za błogosławieństwo dla wszystkich rolników. Dzieci z chórku „Promyki” 
zaśpiewały kilka pieśni i recytowały okolicznościowe wierszyki .Zespół 
prezentował się bardzo efektownie w strojach regionalnych. Atrakcją było 

obdarowanie  wychodzących 
z kościoła bochenkami chleba 
ufundowanymi przez państwo 
Jolantę i Janusza Sikorów 
oraz poczęstunek  smakowi-
tym chlebem ze smalcem. Ta 
wspólna radosna chwila przy 
stołach pozwoliła na integrację 
parafian w tak piękne i słonecz-
ne niedzielne przedpołudnie.
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Koncert charytatywny w Goleszowie
Dnia 28 października w naszym kościele odbył się koncert charytatywny 

zorganizowany przez Fundację  „Mam marzenie”. Koncert ten zatytułowa-
ny „Na skrzydłach pieśni” wypełniły chóry: „Gloria” z Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Św.Michała Archanioła w Goleszowie oraz chóry z naszej 
parafii (mieszany, „Senior” oraz męski). 

Główną atrakcją wieczoru był występ pani Magdaleny Hudzieczek-Cie-
ślar, która zaśpiewała wiele pięknych arii  i  pieśni z towarzyszeniem fortepia-
nu. Wszystkie utwory w wykonaniu solistki rozgrzały słuchaczy mimo chłod-
nego wieczoru. Pani Magdalena jest żoną Biskupa Diecezji  Warszawskiej 
Kościoła Ewngelicko-Augsburskiego ks. Jana Cieślara. Ukończyła  Wydział 
Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach. Swoje umiejętności 
rozwijała  między innymi  na mistrzowskim  kursie wokalnym w Między-
narodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie. Występuje jako solistka  
w kraju i za granicą. Za swoją działalność na rzecz kultury była nagradzana  
w swoim rodzinnym Ustroniu oraz Pabianicach, gdzie mieszka obecnie. 

Koncert  w Goleszowie był kolejnym po koncercie w Hażlachu koncertem 
mającym na celu zbiórkę funduszy na spełnienie marzenia 13-letniej Kingi 
cierpiącej na aplazję szpiku. Jak poinformowała pomysłodawczyni  koncer-
tu, pani Sylwia Pieczonka, Kinga pochodząca z wielodzietnej rodziny marzy 
o odwiedzeniu europejskiego Disneylandu. Wśród słuchaczy koncertu byli 
proboszczowie ks. A. Korczago i ks. A. Dróżdż  oraz pani poseł A.Trybuś-
Cieślar, Starosta cieszyński oraz władze gmin Goleszów i Hażlach. Po kon-
cercie słuchacze zasilili konto fundacji kwotą ok. 1900 złotych. 

Pożegnanie ks. Romana Dordy 
9 listopada odbyło się w naszej parafii tylko jedno nabożeństwo – w Go-

leszowie, podczas którego miało miejsce pożegnanie proboszcza ks. Roma-
na Dordy. W nabożeństwie, oprócz ks. Dordy, wzięli udział miejscowi du-
chowni. Podczas kazania długoletni proboszcz podziękował za współpracę  
i pożegnał się z goleszowską parafią. Nabożeństwo upiększył chór mieszany.  
W imieniu Rady Parafialnej stosowne  przemówienie wygłosił Kurator para-
fii Jerzy Sikora, zaś delegacje z Kisielowa i Lesznej Górnej złożyły na ręce 
ks. R. Dordy podziękowania za służbę.
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Rekolekcje
W dniach 7-9 listopada br odbyły się w naszej parafii Rekolekcje. Od 

piątku do niedzieli rozważaliśmy zagadnienie umierania i śmierci. Każdego 
wieczoru, przy wypełnionej sali ks. A. Korczago przedstawiał inny temat, 
choć związany z powyższym zagadnieniem. Pierwszego dnia podjął problem 
towarzyszenia w chorobie, przytaczając wiele przykładów ze swojego dusz-
pasterskiego doświadczenia. Drugi dzień wypełniła refleksja nad śmiercią, 
naszymi lękami z nią związanymi oraz naszym zaangażowaniu na rzecz nie-
sienia pociechy. Zaś trzeci dzień poświęcił zagadnieniu żałoby. Prelekcję 
urozmaicały utwory muzyczne, które pozwoliły na głębszą refleksję.

Poniżej kilka myśli...

Podejmując się towarzyszenia umierającym warto zdać sobie sprawę  
z faktu, że okres umierania jest procesem, który składa się z poszczególnych 
faz. Fazy te wyodrębniła, na bazie licznych doświadczeń, amerykańska le-
karka szwajcarskiego pochodzenia Elisabeth Kuebler-Ross (warto prze-
czytać: E. Kuebler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998;  
Życiodajna śmierć, Poznań 1996). Przedstawiła ona psychologiczną teorię 
reakcji pacjenta na wiadomość o nieuleczalnej chorobie lub zbliżającej się 
śmierci. Z jej badań wynika, że poszczególne okresy umierania różnią się 
między sobą. Nadto nie jest obojętnym czy towarzyszymy w umieraniu 
dziecku, dorosłemu, czy starszej osobie. Znaczenie ma fakt czy mamy do 
czynienia z długim okresem umierania, czy nagłym i szybko postępującym. 
Każde umieranie jest  niepowtarzalne. Nikt nie przechodzi przez poszcze-
gólne fazy w ten sam sposób. Niektórzy przez pewne fazy w ogóle nie prze-
chodzą.  Nie powinniśmy zatem nigdy podchodzić do nich schematycznie. 
Niewątpliwie znaczącym odkryciem jest zwrócenie uwagi, że w procesie 
umierania emocje są bardzo intensywne. Warte podkreślenia jest, że wspo-
mniane fazy umierania nie dotyczą tylko terminalnie chorych (choroba ter-
minalna – termin medyczny w odniesieniu do choroby, której sposoby le-
czenia są nieznane, albo której zaawansowanie umożliwia jedynie leczenie 
objawowe, czym zajmuje się medycyna paliatywna), ale przechodzą przez 
nie także ich bliscy.
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Elizabeth Kuebler-Ross nazywa poszczególne fazy następująco: zaprze-
czenie, gniew, targowanie się, depresja, akceptacja. 

W przypadku zaprzeczenia, bądź izolacji właściwie sama nazwa tej 
fazy opisuje  natychmiastową reakcję na wiadomość o nieuleczalnej cho-
robie. Konfrontacja z diagnozą rodzi jej odrzucenie: „Z pewnością nastą-
piła jakaś pomyłka. To się często zdarza”, „W dzisiejszej dobie nie można 
liczyć na solidność, bezkarnie zamieniają wyniki”, „To skandal, przecież 
czuję się świetnie, a ktoś naprawdę chory nie będzie leczony”. Nieza-
akceptowanie diagnozy stanowi o przyjmowaniu swego rodzaju obron-
nej postawy przed szokiem, jaki ta wiadomość rodzi. Oczywiście nie-
przyjmowanie do wiadomości nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale 
może powtarzać się stale na nowo. Odsunięcie od siebie myśli o chorobie 
niweluje strach, jest ucieczką przed lękiem związanym z chorobą i jej 
konsekwencjami. Przekłamywanie zatem staje się taktyką. Z niej wynika 
fakt, że nie z wszystkimi osobami chory chce otwarcie mówić na temat  
swej choroby. Zawsze należy uszanować dokonanych wyborów. Przekła-
mywanie na dłuższą metę prowadzi jednak do izolacji.  Jeśli dochodzi 
do nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, to najczęściej na bazie 
iluzji, a to dla bliskich oznacza brak rzeczywistego kontaktu, niemożność 
przeżywania żałoby, która nie pojawia się dopiero po zgonie drugiego 
człowieka, ale bardzo często już w momencie, kiedy dowiadujemy się, że 
czas życia jest bardzo ograniczony.  

Po fazie zaprzeczenia najczęściej pojawia się gniew, bunt, wściekłość, 
zazdrość; „To nie może być prawdą. Dlaczego właśnie mnie to spotyka?”. 
Oczywiście podobne pytanie stawiają najbliżsi: „To taki dobry człowiek 
Dlaczego on?”.  Formułowanie tego rodzaju pytań powiązane jest z emo-
cjonalnymi wybuchami, wielokrotnie kierowanymi w stronę innych, nie-
jednokrotnie przygodnie napotkanych: „Takiego pijaczyny to nic się nie 
ima!” Wytrzymanie wyrażanej agresji nie jest proste. Tym bardziej, że 
zwrócona bywa w stronę: 

l e k a r z y, którzy z pewnością popełnili jakiś błąd, za późno zdia-•	
gnozowali chorobę, są mało pomocni, wręcz bezsilni jeśli chodzi o jakieś 
rozwiązania, które zaradziłyby zagrożeniu życia;  

p i e l ę g n i a r z y, którzy są zbyt mało empatyczni, machinalnie •	
wykonują przypisane im w obowiązkach procedury, traktując człowieka 
przedmiotowo;

s z p i t a l a, w którym pobyt w zasadzie niczego pozytywnego nie •	
wnosi, a tylko prowadzi do jeszcze większej frustracji; 
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b l i s k i c h, którzy zbyt rzadko odwiedzają, a jeśli już to całą swo-•	
ją uwagę koncentrują na sobie lub co gorsza na chorobie, co jedno i drugie 
potęguje u chorego poczucie beznadziejności; 

l o s u, który w ich przypadku wydaje się być szczególnie bezlito-•	
sny, przynosząc jeden kataklizm za drugim, a teraz nieuleczalność; 

K o ś c i o ł a, w którym wygłasza się pięknie deklaracje, ale w •	
momencie, kiedy chciałoby się wsparcia, to go po prostu brak; 

B o g a, który zawiódł i nie może chyba być Bogiem miłości, •	
jeśli dopuszcza, by człowiek musiał żyć w nędzy choroby i upodleniu 
umierania.

Jak widzimy powyżej właściwie trudno dogodzić takiemu człowie-
kowi. Wspomniany gniew jest wyrazem przeżywanego zwątpienia, jest 
naturalną reakcją na zmierzenie się z problemem, który zawiera w sobie 
stawianie czoła ograniczoności, końcu życia. „Innym to dobrze, żyją peł-
nią życia. Mogą snuć marzenia, roztaczać rozmaite plany, a ja przykuty 
do łóżka nie mam już szans, mnie się już nie uda, mnie nie jest to pisane” 
– to rodzi złość.

W pewnym jednak momencie dochodzi do targowania się (negocja-
cji). Silne pragnienie życia sprawia, że prowadzone są rokowania, po-
dejmowana bywa próba pertraktowania, w grę wchodzą przetargi, a na-
wet kramarzenie. „Całkiem możliwe, że da się zaradzić temu impasowi. 
Trzeba tylko rozeznać sytuację i spróbować powalczyć, będąc gotowym 
na kompromisy”. Prośby wypowiadane są przy równoczesnym składaniu 
ofert: „Panie Boże, zatrzymaj proces choroby, a obiecuję, że będę regu-
larnie uczęszczał na nabożeństwa”; „Wiem, do tej pory, nie byłem Twoim 
najlepszym naśladowcą, ale jeśli dasz mi jeszcze jedną szansę, gwarantu-
ję, że to się diametralnie zmieni!”; „Solennie obiecuję, że więcej nie będę 
drwił z Twoich naśladowców, tylko uśmierz mój ból”. W rozmowach z 
Bogiem bardzo często do głosu dochodzi poczucie winy, choroba odbie-
rana bywa jako kara za niewłaściwe odżywianie, lekceważenie higienicz-
nego trybu życia, za nałogi (picie alkoholu, palenie papierosów), za zbyt 
liberalne nastawienie do seksu itd.

Kiedy nie da się dłużej ukrywać choroby i zaprzeczać jej istnieniu po-
jawia się depresja. Zwłaszcza, kiedy do głosu dochodzą nowe symptomy 
choroby, uświadomienie sobie umykającego życia, kiedy dostrzegana jest 
utrata swego piękna, tożsamości, identyfikacji ze swą płcią, w szczególno-
ści w przypadku raka piersi czy prostaty, utrata sił, kiedy pojawia się za-
troskanie o dzieci, partnera, dom itd. Mówimy wówczas o tzw. reaktywnej  
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depresji. Obok niej występuje także przygotowawcza depresja, której 
funkcja polega na przygotowaniu się na pożegnanie życia. Otoczenie nie-
potrzebnie w takich sytuacjach próbuje wskazać na piękno jakie jeszcze 
można  przeżyć, mimo ograniczoności choroby. Chorzy potrzebują czasu, 
by przygotować się na odejście i nauczyć się przeżywać związaną z nim 
żałobę.

Faza akceptacji ma miejsce wówczas, gdy chory miał dosyć czasu, by 
przejść przez poszczególne fazy, gdy doświadczane przeżycia już nie za-
łamują i nie wzbudzają gniewu, a emocje znalazły ujście, udało się prze-
żyć żal związany z odchodzeniem. Fazy tej nie należy pojmować jako 
pełni szczęścia, a raczej jako pozbawionej większości emocji. Ból wydaje 
się nie doskwierać, walka się zakończyła, nadchodzi czas spokoju, wy-
ciszenia, jak gdyby zajęcie miejsca na moment przed długa podróżą. W 
fazie tej nie chodzi o akceptację mocy śmierci, ale o nadzieję na ukojenie 
w Bożych ramionach.  Przeżywanie fazy akceptacji nie oznacza zakoń-
czenia procesu, bowiem niejednokrotnie dochodzi do regresu do powro-
tu do jednej, bądź wszystkich omówionych powyżej faz. Czasem ma to 
miejsce wielokrotnie.  

Ważnym jest, by oddziałując duszpastersko postępować adekwatnie 
do właśnie przeżywanej fazy procesu umierania. W przypadku zaprze-
czania czy izolacji istotnym jest zrozumienie specyfiki komunikowania 
chorego i wrażliwe reagowanie na wysyłane sygnały. Wielokrotnie już 
wskazywałem, że gniew, bunt musi znaleźć swe ujście. Zatem nawet, je-
śli w tej fazie trudno w czymkolwiek dogodzić choremu, to samo wy-
słuchanie rodzących się narzekań, zazdrości itd. jest ważnym elementem 
duszpasterskiego zatroskania. W fazie targowania się należy pielęgno-
wać gotowość na życiowe zmiany, rozwijać nadzieję, ale nie wzmacniać 
nierealistycznych oczekiwań, dawać sposobność wypowiadania poczucia 
winy, z równoczesnym dopomaganiem w pozyskiwaniu wobec niej nie-
zbędnego dystansu. W sytuacji przeżywanej depresji warto zrezygnować 
ze zbędnego pocieszania na rzecz bliskości, nawiązywania do tekstów, 
muzyki, obrazów o zaufaniu. W duszpasterstwie wśród umierających i 
ich bliskich powinno się wykorzystywać siłę modlitwy. Kiedy skonfron-
towani będziemy z fazą akceptacji wzmacniajmy nadzieję, postrzegajmy 
jeszcze istniejące życzenia, proponujmy duchową pomoc, dzielmy się 
swymi oczekiwaniami na „nowe niebo i nową ziemię”.
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Spotkanie o małżeństwie 
„Aż Bóg przez śmierć nas rozłączy” 

Na październikowym spotkaniu o małżeństwie, które ma otwartą for-
mę nie tylko dla osób będących w związkach małżeńskich, ale również 
planujących je i jeszcze żyjących w pojedynkę, w ciekawych przemyśle-
niach poprowadził nas ks. proboszcz A. Korczago. Słowa małżeńskiej 
przysięgi „Aż Bóg przez śmierć nas rozłączy” coraz trudniej są wypeł-
niane. Młodzi ludzie podejmując decyzję o małżeństwie uruchamiają całą 
lawinę kolejnych decyzji, które zawsze są pewnym „ryzykiem” ale i przy-
godą czy egzaminem. Małżeństwo z biegiem czasu przybiera ciągle nowe 
formy, ponieważ człowiek też się zmienia. Modny dziś pogląd, że trzeba 
pomieszkać ze sobą, dopasować się nie da nigdy pewności, że ta druga 
osoba będzie na pewno tą „jedyną”. Niektóre cechy naszych osobowości 
są uwidaczniane dopiero w związku z drugą osobą. Na początku wędrów-
ki we dwoje uwidaczniamy każdy ze swej strony pozytywne i dobre ce-
chy a hamujemy negatywne. Dopiero w zderzeniu z drugą osobą odkry-
wamy siebie w „zwierciadle” drugiego człowieka. Nową formę małżeń-
stwo przybiera gdy na świat przychodzą dzieci. One niekiedy zaczynają 
skupiać całą uwagę na sobie z racji tego, że  wymagają pielęgnacji, itd. 
Dzieci rosną, wychodzą z domu, pojawiają się wnuczęta a mijający czas 
przynosi ze sobą wciąż  nowe sytuacje, egzaminy przed którymi stajemy. 
Nie zawsze są one  radosne. Pojawiają się choroby, starzenie się i tylko od 
nas zależy czy w tych zdarzeniach będziemy wyszukiwać w sobie nawza-
jem najlepsze ich strony a wyciszać mankamenty. Czy nie przegapiamy 
darowanej nam szansy aby rozmawiać z sobą, być blisko siebie i kochać 
tę drugą osobę jak siebie samego? Starajmy  się poznawać uczucia współ-
małżonka. Niekiedy może to być uczucie bezsilności, lęku, obaw które 
przeżywamy a mówiąc  o nich wsłuchujemy się w tę drugą osobę. Do 
końca nikt z nas nie wie, jak sprawy się potoczą i małżeństwo zawsze jest 
w pewnym sensie „randką w ciemno”. Za podejmowane decyzje ponosi-
my indywidualną odpowiedzialność. Mając społeczność z  Bogiem, który 
jest pomysłodawcą małżeństwa możemy mieć  pewność, że ten „potrójny 
sznur” się nie zerwie. Wsłuchując się w kolejne przemyślenia prowadzą-
cego również i te  humorystyczne, ale pełne mądrości życiowej zostaliśmy  
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zachęceni, aby do końca: „Aż Bóg przez śmierć nas rozłączy” razem wę-
drować ze współmałżonkiem przez życie.

Zapraszamy do udziału w następnych spotkaniach, jak i do odsłuchania 
nagrań na stronie internetowej naszej parafii.                    E.Procner

„Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”
Kolejne spotkanie o małżeństwie odbyło się 29 listopada br.  Zgromadziło 

ono wiele osób, a salka parafialna była wypełniona do ostatniego miejsca. 
Niektórzy pojawili się ze swoimi małymi dziećmi, które miały zapewnioną 
opiekę i mogły się swobodnie bawić w innym miejscu,  pozwalając rodzicom 
na spokojne wysłuchanie prelekcji ks. Łukasza Stachelka. Temat wieczoru 
brzmiał ”Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. Na samym początku 
mogliśmy obejrzeć krótki film przedstawiający mężczyznę i kobietę wyko-
nujących bardzo skomplikowane ewolucje akrobatyczne – do tego obrazu  
ks. Łukasz odniósł się koniec spotkania.  Prelegent starał się od zebranych 
uzyskać odpowiedź na proste pytania: czego oczekują kobiety – najpierw 
pytał mężczyzn, później same panie miały określić czego oczekują od męż-
czyzn. Podobnie zostały zapytane panie: czego oczekują mężczyźni oraz sami 
panowie próbowali określić czego oczekują od kobiet. Te proste pytania po-
kazały jak bardzo różnią się kobiety i mężczyźni praktycznie w każdej sfe-
rze życia.  Całe wystąpienie ks. Łukasza było ilustrowane wersetami  z Pi-
sma Świętego, gdyż tam zawsze możemy znajdować precyzyjne informacje 
na trudne tematy. Oprawę muzyczną – poprowadzenie we wspólnym śpiewie 
zapewnił coraz liczniejszy zespół młodzieżowy. W trakcie spotkania mogliśmy 
obejrzeć krótki,  bardzo zabawny wykład  amerykańskiego pastora porównują-
cego mózg kobiety i mężczyzny i wynikające z różnic całkiem odmienne reak-
cje na podobne sytuacje życiowe. Kluczem do udanego życia jest umiejętność  
słuchania drugiej strony oraz częste rozmowy na wszystkie nurtujące małżon-
ków tematy. Rozmowa ułatwia zrozumienie postaw ,reakcji czy oczekiwań 
tej osoby,  z którą idziemy przez życie. To zrozumienie siebie, mimo różnic 
pozwala zbudować zaufanie, bez którego  nie można wykonywać  nie tylko 
takich ewolucji  jakie mogliśmy obejrzeć na wspomnianym wcześniej filmie, 
ale i przeżywać kolejnych dni w radości i spokoju. Drugą część spotkania 
stanowiły luźne rozmowy i dyskusje przy smacznych wypiekach oraz kawie 
czy herbacie. Następne spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2015 roku. Warto 
już teraz zaplanować sobie udział w tym wieczorze.         J.Cz. 
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Biblijny wzorzec dla małżeństwa
Poniżej publikujemy referat wygłoszony przez ks. Leszka Czyża na Synodzie 

Diecezjalnym w Wiśle-Jaworniku, w dniu 23 listopada 2014 roku:

Gdyby jeszcze 3–4 lata temu zapytać statystycznego Polaka, czym jest 
małżeństwo, odpowiedziałby bez wahania, że to związek kobiety i mężczy-
zny, którzy przysięgli sobie miłość i wierność w kościele lub przed urzęd-
nikiem stanu cywilnego. Jednym z celów małżeństwa, ale niekoniecznym 
jest posiadanie potomstwa. 

Ale gdy zadać takie pytanie dziś, odpowiedź być może nie będzie już 
tak szybka i jednoznaczna. Bo zmiany, które w ostatnich latach nastąpiły są 
zdumiewające i zachwiały wszystkim, co było od wielu tysięcy lat pewne. 

Jak podaje jedna z opiniotwórczych gazet, już w 32 stanach USA i sto-
łecznym dystrykcie Kolumbia małżeństwo osób tej samej płci są legalne,  
a na dniach zostaną zalegalizowane jeszcze w trzech kolejnych. 

To samo dzieje się w Europie w takich krajach, jak: Norwegia, Szwecja, 
Izrael, Belgia, Portugalia czy Hiszpania.

Coraz częściej więc małżeństwem nazywa się już związek 2 osób tej sa-
mej płci, a od kilkunastu lat nie trzeba nawet relacji fizycznej, aby poczęło 
się dziecko, wystarczy bank nasienia. 

Runął nawet ostatni „bastion pewności”, bo matkę można wynająć,  
a precyzyjniej: można wynająć jej macicę. Dziecko genetycznie może mieć 
nawet trzy „matki”. Która zatem jest prawdziwa?

Wszystko stało się względne, a w imię wolności prawie wszystko jest 
dopuszczalne. Jedyną granicę stanowią pieniądze. Nie moralność, bo co 
obecnie można nazwać moralnym? 

Uważa się, że jeśli nikogo nie krzywdzę swoim postępowaniem, to jest 
to moralne i mogę robić, co mi się podoba. Zmieniać partnerów, współżyć 
z osobami tej samej płci. I żądać, by każdą taką relację nazywać, jeśli nie 
małżeństwem, to usankcjonować jako związek partnerski i na równi z mał-
żeństwem traktować. „Nie uznaję czegoś takiego, jak przysięga w obliczu 
przedstawicieli państwa czy Kościoła. Nie mam też zamiaru ulegać presji 
społecznej i konwenansom. Nie chcę instytucjonalizować moich uczuć (…) 
Chętnie zarejestrowalibyśmy nasz związek, żeby zabezpieczyć się i zagwa-
rantować sobie podstawowe prawa, które przysługują małżeństwom” – mó-
wią zwolennicy związków partnerskich. 
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Argumenty zwolenników takich związków brzmią nawet sensownie  
i przekonująco. (Opieram się tu na wywiadzie zamieszczonym w Dużym 
Formacie – dodatku do GW, 10.11.2011).

A dlaczego nie małżeństwo? 
Bo kojarzy się z układem patriarchalnym, czyli takim, w którym męż-

czyzna wykorzystuje kobietę, bo ona ślubuje mu posłuszeństwo i potem 
krąży miedzy kuchnią, stertą prasowania i pokojem dziecka (robi to oczy-
wiście po powrocie z pracy zawodowej), a on leży z gazetą na tapczanie. 
Niektórzy wręcz krzyczą, że małżeństwo to twór archaiczny, ograniczający 
swobodę, stworzony przez władzę państwową i religijną. 

Zwolennicy związków partnerskich uważają, że ważna jest osobista re-
lacja, a nie to, by jakiś urzędnik, ksiądz czy pastor „przystawiał stempelek” 
pod deklaracją miłości. „To nasza indywidualna, intymna sprawa” – prze-
konują. Żądają rejestracji związków partnerskich, bo bez tego nie można 
dostać wspólnie kredytu, nie można dowiedzieć się w szpitalu o stanie 
zdrowia partnera, odebrać listu poleconego, rozliczyć się razem z podatku, 
a ich dzieci też mogą czuć się niekomfortowo w szkole. 

Niektórzy są gotowi pozwać państwo do sądu za to, że nie traktuje ta-
kich związków poważnie i dyskryminuje.

„Obiecywanie wierności do śmierci jest obłudne, małżeństwa ciągle się 
rozpadają. Nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za tydzień – a za 
dziesięć lat? Nie planujemy dalej niż wakacje”* – mówi 31–letni dzienni-
karz, który od 2,5 roku jest w związku z 30 letnią dziennikarką. Dla obojga 
to nie są pierwsze relacje. 

Wiele osób żyjących w związkach bez ślubu pochodzi z rozbitych mał-
żeństw, wokół siebie mają coraz więcej rozbitych par, rozwiedzionych 
osób (i to często nawet wielokrotnie),  więc ich zaufanie do małżeństwa 
jest bardzo małe. 

Nacisk na rejestrację związków partnerskich – i to dotyczący nie tylko 
par hetero, ale i homoseksualnych – jest więc coraz mocniejszy i na pewno 
już w najbliższej przyszłości trafi do sejmu. 

Jego zwolennicy postulują szybkie wejście w życie ustawy, która ułatwia 
parom życie i gwarantuje im podstawowe prawa przysługujące małżeństwom. 
Podpisujesz taki akt w przerwie na lunch i gotowe. Szybko i bezproblemowo. 
Brzmi nowocześnie. „W razie czego nie musisz przechodzić przez trudną pro-
cedurę rozwodową, „łatwiej się wyrejestrować, nie trzeba biegać po sądach”. 
Znów szybko i bezproblemowo. Jeden z partnerów pakuje walizki i odchodzi. 
Po kilkumiesięcznym okresie separacji można się „wyrejestrować”.
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Podpisać, wyjść, mieć prawa. Według coraz większej liczby ludzi w ten 
sposób powinno wyglądać nowoczesne społeczeństwo. 

Tradycyjny model rodziny coraz mniej nam odpowiada. Związek po-
między dwojgiem osób traktujemy jak kontrakt: osobne konta, równy po-
dział wydatków i obowiązków. Dużo wolności, mało, a najlepiej żadnych 
ograniczeń. 

Dlatego wybierają związek partnerski, a nie małżeństwo, które zakła-
da trwałość i nierozerwalność. „Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie roz-
łącza” – słyszą osoby zawierające związek w kościele, ślubując „miłość, 
szacunek i wierność małżeńską”. Podobnie przyrzekają osoby w Urzędzie 
Stanu Cywilnego.

Zawierając związek małżeński deklarujemy, że chcemy być ze sobą „ 
na dobre i na złe”. Kryzysy małżeńskie nie omijają zapewne żadnej pary, 
a jednak złożona przez nas przysięga nie pozwala się „wyrejestrować” ze 
związku. Ślubujemy trwać przy drugiej osobie w szczęściu i nieszczęściu, 
w zdrowiu i chorobie. Małżeństwo to nie kontrakt, nie układ: „Będę z tobą, 
póki będę cię kochał” czy „póki będziemy się dobrze rozumieć”. Małżeń-
stwo to przymierze: „Czasem jest dobrze, a czasem źle, ale nawet gdy bę-
dzie źle, ja będę przy tobie!”.

Jeśli podchodzimy poważnie do partnera, to nie chcemy się z nim „reje-
strować”, by móc wspólnie rozliczyć podatki. Chcemy przyrzec, że zrobi-
my wszystko, by osobę, którą kochamy, uczynić szczęśliwą. Decydujemy 
się mieć nie tylko przywileje, ale deklarujemy, że podejmujemy się wypeł-
niać obowiązki. 

Trudno wyobrazić sobie relacje w pracy, gdy pracownik oświadcza, że 
szef ma obowiązek zapewnić mu ubezpieczenie i zabezpieczenie finanso-
we, a on będzie wykonywał tylko te polecenia, które mu odpowiadają. Pod-
pisanie innej umowy to byłby cyrograf, bo przecież nie można przewidzieć, 
jakie będą oczekiwania przełożonego. 

Absurd? Oczywiście, że tak. 
To dlaczego chcemy od państwa praw, czyli rejestracji związków part-

nerskich, ze swojej strony nic nie obiecując i nie deklarując? Chcemy mieć 
prawo, ale obowiązki nazywamy presją. 

Jednocześnie w głębi duszy pragniemy, żeby osoba, z którą się wiąże-
my, była z nami nie tylko w dobrych chwilach, ale by nie opuściła nas w 
trudnościach, gdy zachorujemy, zestarzejemy się. Oczywiście sam „papie-
rek” nie gwarantuje, że tak będzie. Ale jeśli druga osoba nie jest gotowa na-
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wet tego zadeklarować i podpisać, to jak możemy oczekiwać, że dochowa 
nam lojalności i wierności? 

Słowa Stworzyciela „Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię 
mu pomoc, która by była przy nim” chcemy zastąpić bardziej nowocze-
snym, prostym podpisaniem dokumentu o związku partnerskim. 

Usankcjonowanie związku zamiast jego uświęcania. 
Partnerstwo zamiast wzajemnej pomocy. 
Słowo „poświecenie” lepiej żeby zniknęło ze słownika wraz z II wojną 

światową. 
Boże prawo zastępujemy swoim. 
Tylko… czy Bóg może to błogosławić? 
Czy może błogosławić np. związki homoseksualne lub związki partnerskie?
Nie, bo Boże prawo jest jasne: W 2 Mż 2,24 czytamy: 
BW –  Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną 

swoją, i staną się jednym ciałem.
BT – Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy 

się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
A On (Jezus), odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od 

początku stworzył mężczyznę i kobietę (Mt 19,4).
Po pierwsze: Mężczyzna łączy się z kobietą, nigdy z innym mężczyzną.
Po drugie: w założeniu taki związek powinien być nierozerwalny.  
Bóg stworzył człowieka jako „koronę stworzenia”, obdarzył go określo-

ną płcią i darem seksualności. 
Oznacza to, że człowiek funkcjonuje zgodnie z wolą Boga Stwórcy tylko 

wtedy, jeśli korzysta z seksualności zgodnie z Jego zamysłem i planem. 
Współżycie seksualne według zaleceń Boga może mieć miejsce jedynie 

między jednym mężczyzną i jedną kobietą, wewnątrz trwałej relacji, którą 
jest związek małżeński. 

Każdy inny wyraz seksualności jest niezgodny z Pismem Świętym  
i przez nie potępianym.  

Podważanie Bożego zamysłu odnośnie seksualności człowieka i postę-
powanie według własnej woli, niezgodnej z Bożym prawem, a także po-
pieranie takiego postępowania w imię „poprawności politycznej” czy chęci 
uniknięcia łatki „homofoba”, z pewnością przyniesie klęskę zarówno po-
jedynczemu człowiekowi, jak i całemu Kościołowi; podobnie, jak klęskę 
przynosi podważanie autorytetu Bożego w każdej innej kwestii. 

Niedawno chrześcijanie na całym świecie zostali zaskoczeni „comin-
g–outem” chrześcijańskiej autorki piosenek Vicky Beeching. W związku  
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z szerzonymi przez nią hasłami, głos zabrał dr Michael Brown – autor 
książki „Czy możesz być gejem i chrześcijaninem?”

Z wielką miłością i delikatnością podchodzi do jej problemu, ale mówi 
jasno: 

„W Biblii nie ma niczego, co aprobowałoby związki jednopłciowe. Ani 
słowa, ani jednej historii biblijnej. 

Nawet analogia Chrystusa i kościoła, dotyczy relacji mężczyzny i ko-
biety. To są fundamentalne rzeczy w Piśmie Świętym.  

Zoofilia, kazirodztwo, homoseksualizm czy cudzołóstwo zawsze były 
wymieniane jako grzech. Zostały one przez Boga zakazane uniwersalnie 
dla wszystkich ludzi i na zawsze. 

Są tacy, którzy mówią, że mają miłosną relację, tylko bez ślubu – ale 
Biblia nazywa to wszeteczeństwem czyli niemoralnością. 

Inni, że mówią, że mają miłosne relacje z wieloma partnerami. To też 
jest zakazane.

Wiele ludzi ma w sobie ciemne tajemnice, wrodzony lub nabyty pociąg 
do rzeczy, których nie powinien robić. Ale powinieneś powiedzieć: jeśli 
Bóg nie zabierze ode mnie tych pragnień, to je ukrzyżuję i podążać za Jezu-
sem. A Jego ramiona i miłość będą wszystkim, czego potrzebuję. 

Czasem Bóg może zabrać złe skłonności w sposób ponadnaturalny,  
a czasem nie. Ale bez względu na to czy to uczyni, nie możemy na nowo 
redagować tego, co mówi Biblia. 

Poważnym błędem jest interpretacja Biblii przez pryzmat seksualności 
zamiast interpretacji seksualności przez pryzmat Biblii. 

Jeśli otworzę się na grzeszną aktywność, jeśli oddam się niemoralności, 
chciwości, goryczy, cielesności, homoseksualizmowi, może to otworzyć 
wpływ demonicznym oddziaływaniom (choć nikt nie mówi, że np. homo-
seksualizm wynika z opętania!). 

Wszyscy jesteśmy upadłą rasą ludzką i zmagamy się z pokuszeniami. 
Wszyscy jesteśmy cielesnymi ludźmi potrzbującymi odkupienia” http://
chnnews.pl/index.php/pl/rozrywka/item/1793–liderka–uwielbienia–ozna-
jmila–ze–jest–lesbijka–teraz–glosi–gejowska–teologie–jest–reakcja–
wideo.html

Na straży małżeństwa, czyli tej relacji, która powinna być nierozerwalna 
i stała, Bóg postawił przykazanie Nie cudzołóż (2 Mż 20,14 i 5 Mż 5,18), 
Mt 5, 27–32. 

Prof. W. Benedyktowicz ujmuje kwestię małżeństwa następująco: 
„Pierwsza para ludzka przedstawiona jest w Biblii jako stadło małżeńskie 
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monogamiczne. Historia, również historia biblijna, zna wprawdzie tak-
że inne związki, mianowicie związki poligamiczne, jak świadczą choćby 
przykłady patriarchów. Słowo o Adamie i Ewie nie ma jednak charakteru 
historycznego; związek tych dwoje ma charakter typologiczny i świadczy 
na korzyść jednożeństwa. [Witold Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić 
– zarys Ewangelickiej Etyki Teologicznej, ChAT 1993, s. 150–151]. 

Również posiadanie dziecka – co w zamyśle Boga jest jednym z celów 
małżeństwa – fizjologicznie możliwe jest jedynie w związku heteroseksu-
alnym (1 Mż 1, 27–28). 

To rodzina jest danym przez Stwórcę właściwym miejscem dla narodzin 
i rozwoju dziecka.

Choć oczywiście wiele dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych  
z różnych powodów – śmierć jednego z rodziców, rozwód rodziców, nie-
pełne rodziny adopcyjne. Nie są to absolutnie rodziny gorsze, ale żaden  
z tych modeli nie był pierwotnym zamiarem Boga. 

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele wersetów potępiających wszel-
kie rodzaje niemoralności seksualnej: zdradę małżeńską, seks pozamałżeń-
ski, wolne związki oraz związki homoseksualne. Wszystkie teksty biblijne 
wskazują, że współżycie seksualne ma mieć miejsce tyko i wyłącznie w ra-
mach małżeństwa, dlatego każda intymność przedmałżeńska i pozamałżeń-
ska jest grzechem. Bóg zakazuje jednoznacznie seksu przed ślubem oraz 
poza małżeństwem. 

Odnosi się to nie tylko do ludzi młodych, wśród których wspólne miesz-
kanie bez ślubu stało się obecnie niezwykle popularne, ale również do star-
szych, którzy z różnych względów, głównie finansowych, wybierając opcję 
wspólnego zamieszkania i życia ze sobą bez ślubu.

Jak podały media z 19.11 tego  roku pastor megakościoła Rick Warren, 
autor popularnej książki „Życie świadome celu” i baptystyczny etyk Rus-
sell Moore wzięli udział w międzyreligijnej konferencji w Watykanie.

Warren, skupił się w swoim przemówieniu na krokach ważnych dla Ko-
ścioła.

Rick Warren odwołując się do fragmentu Listu do Efezjan 5,23–33, 
podkreślił, że małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie pomiędzy męż-
czyzną i kobietą. Dodał, że żadna inna relacja, w tym relacja rodzic–dziec-
ko, nie jest w stanie zobrazować tego intymnego związku. Według niego, 
zmiana definicji małżeństwa zniszczyłaby obraz, który Bóg zaplanował.

Również inicjator konferencji, papież Franciszek, zadeklarował, że mał-
żeństwo jest z definicji związkiem pomiędzy mężczyzną i kobietą.
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– Uzupełnianie się znajduje się u podstaw małżeństwa i rodziny, które 
są dla nas pierwszą szkołą. Uczymy się w niej doceniać nasze wzajemne 
dary i wspólnie żyć – powiedział papież.

Dodał, że „kultura tymczasowości” sprawiła, że wielu ludzi zrezygno-
wało z małżeństwa jako publicznego zobowiązania.

– Rewolucja w zachowaniu i moralności powołuje się często na wolność, 
ale tak naprawdę sprowadziła duchowe i fizyczne zniszczenie na wiele istot 
ludzkich, zwłaszcza najuboższych i najbardziej bezbronnych – stwierdził.

Przyznał też, że „małżeństwo i rodzina przechodzą kryzys”.
Ostro obecne liberalne tendencje skrytykował przewodniczący komisji 

etyki i wolności religijnej Konwencji Południowych Baptystów – Russell 
Moore.

– Kultura zachodnia kultywuje teraz przypadkowy seks, życie bez ślu-
bu, rozwód bez orzekania o winie, zmianę definicji rodziny i prawa abor-
cyjne jako część rewolucji seksualnej, która może zburzyć stare systemy 
patriarchalne – mówił.

Jednak, jego zdaniem, rewolucja seksualna „wcale nie stanowi uwolnie-
nia, lecz narzucenie innego rodzaju patriarchatu.”

– Sprawia ona, że mężczyźni dążą do spełnienia darwińskiego wymy-
słu drapieżnego samca alfa zakorzenionego w wartościach takich jak wła-
dza, prestiż i osobista przyjemność. Widzimy wokół nas wrak seksualności  
i będziemy widzieć tego więcej. A stawka nie jest tylko społeczna czy kul-
turowa, ale głęboko duchowa – powiedział Moore.( http://chnnews.pl/).

Bóg w swoim Słowie traktuje wszystkie grzechy bardzo poważnie. 
–  jeśli ktoś współżyje w związku potępianym przez Pismo Święte, np. 

w związku homoseksualnym, i pozostaje w takiej relacji, to zgodnie z prze-
strogami Pisma nie zostanie zbawiony i nie odziedziczy Królestwa Bożego 
(1 Kor 6, 9–10). 

– Ostrzeżenie to dotyczy także tych, którzy się upijają, zdradzają lub mal-
tretują współmałżonka, kradną czy kłamią, nie widzą w tym problemu, nie 
chcą pokutować i nawrócić się. Nie odziedziczą oni Królestwa Bożego, bo 
Bóg nie da się z siebie naśmiewać. On kocha grzesznika, ale nie akceptuje  
i nie toleruje jego grzechu. Bóg pozostaje zawsze wierny w swoje obietnicy: 
Jeśli wyznajemy grzech swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza 
nam nasze grzechy oczyści nas od wszelkiej nieprawości (1J 1, 9). 

Jezus wybacza każdy grzech, ale nie toleruje świadomego trwania  
w grzechu. Chrystus miłował grzeszników, ale nienawidził grzechu. Stanął 
w obronie cudzołożnicy, chociaż wielokrotnie ostro potępiał cudzołóstwo. 
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A zarazem wszystkim nam przypomniał: Kto z was jest bez grzechu , niech 
pierwszy rzuci na nią kamieniem. Jej samej zaś powiedział: I ja cię nie po-
tępiam: idź i więcej nie grzesz (J 8). 

Możemy się przeciw biblijnemu stanowisku buntować, uważać, że te 
zasady trzeba zmienić, uaktualnić, wyjść naprzeciw oczekiwaniom współ-
czesnych ludzi i realiów społecznych. 

Jednak jeżeli chcemy przeżywać Boże błogosławieństwo, nie ma mowy 
o żadnych kompromisach, modyfikacjach czy ustępstwach wobec Bożego 
Słowa.

Biblijny wzorzec dla małżeństwa

Pytania do dyskusji:
Odwołując się do fragmentu Listu do Efezjan 5, 23–33 i innych frag-

mentów biblijnych, powiedz, jaki jest biblijny wzorzec dla małżeństwa?
Czy uważasz, że biblijny wzorzec jest jedynym właściwym? A może to 

przejaw fanatyzmu religijnego, a my powinniśmy dostosować doktryny do 
wymogów społecznych? 

Jakie zmiany obyczajowe dotyczące małżeństwa i rodziny zauważasz  
w swoim otoczeniu, w prasie, w internecie?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: Poważnym błędem jest interpretacja 
Biblii przez pryzmat seksualności zamiast interpretacji seksualności przez 
pryzmat Biblii.

Rewolucja w zachowaniu i moral-
ności powołuje się często na wolność, 
a kultura zachodnia kultywuje teraz 
przypadkowy seks, życie bez ślubu, 
rozwód bez orzekania o winie, zmia-
nę definicji rodziny i prawa aborcyjne 
jako część rewolucji seksualnej. Jakie 
to może mieć konsekwencje dla moral-
ności na całym świecie, a szczególnie  
w Europie i USA?

Czy to prawda, że musimy zrezygno-
wać z biblijnej prawdy na temat seksu-
alności i małżeństwa, żeby ewangelizo-
wać i być w społeczeństwie poważnie 
traktowanym jako Kościół?
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Chóry w Bielsku –Białej, 
Jastrzębiu–Zdroju i Wiśle Głębcach

Październik był miesiącem wytężonej pracy dla chóru mieszanego  
i męskiego naszej parafii. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku–Białej  
w ramach organizowanego XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zapro-
sił obydwa chóry do udziału w koncercie  17 października br. Koncert odbył 
się w nowoczesnym kościele NMP Królowej Polski. Warto zauważyć, że  
w czasie tego  tygodnia występowała m. innymi orkiestra i chór Filharmonii 
Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach oraz popularny w latach 80-
tych instrumentalista Józef Skrzek. Podczas piątkowego koncertu słuchacze 
mogli  dowiedzieć się, że już w czasie 1-szego tygodnia  organizowanego  
w Bielsku–Białej wystąpił chór męski Cantus, którym dyrygowała tak samo 
jak i obecnie oboma już chórami Pani Anna Stanieczek . W czasie wieczor-
nego koncertu goleszowskie chóry zaśpiewały w sumie 17 pieśni. Repertu-
ar,  specjalnie dobrany przez naszą dyrygentkę na ten wieczór spodobał się 
licznie zgromadzonym słuchaczom. Krótką informacje o chórach i naszej 
parafii przedstawił ks. Łukasz Stachelek. 

Dzień później chór mieszany uczestniczył w XIII Międzynarodowym 
Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola  „Ku wolności  i świętości” 
w Jastrzębiu Zdroju. W koncercie tym oprócz naszego chóru zaprezento-
wały się: młodzieżowy chór Johannes Hirspeck  Mittelschule z Pfarkirchen 
(Niemcy) oraz  Stowarzyszenie Chór Miejski z Jastrzębia–Zdroju.  Na kon-
cercie tym również wzniośle i dostojnie zabrzmiały pieśni takie jak „Bądź 
Panu cześć”, „Alleluja Bogu cześć”– pochwalne, błagalne: „Wysłuchaj 
Panie”, „O usłysz mój głos”, czy dziękczynna, piękna liryczna pieśń do 
słów M. Konopnickiej „Dziękuję Ci mój Boże”. To tylko niektóre utwory 
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wykonywane przez nasz chór. Festiwal chórów w Jastrzębiu  zgromadził 
w dniach 17–19 października wiele chórów z Polski oraz chóry z Niemiec, 
Czech i Ukrainy.  

W pogodny, niedzielny poranek 26 października Parafia Ewangelicko–
Augsburska w Wiśle Głębcach gościła uczestników 2-giej części jesiennego 
zjazdu chórów Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskie-
go (mniej liczne chóry spotkały się w sobotę w Istebnej). Chórzyści, któ-
rych przywitał proboszcz ks. Tadeusz Byrt  pierwszy raz mogli zaśpiewać 
na zjeździe w nowym, jasnym, pięknym  „głębczańskim” kościele. Koncert 
poprowadził ks. Alfred Staniek–przewodniczący komisji chórów naszej 
diecezji. Goleszowskie chóry wystąpiły na samym początku. Chór Mie-
szany zaśpiewał nową w swoim repertuarze pieśń „Zachowaj nas przy sło-
wie swym” w pięknym opracowaniu Jeana-Claude Hauptmanna, zaś chór 
męski pieśń „Z głębokiej nędzy”. Pieśni te  autorstwa ks. Marcina Lutra  
wpisywały się bardzo wyraźnie w zbliżającą się 500 rocznicę Reformacji.  
W wiślańskiej części zjazdu wzięło udział  11 chórów. Dwie części koncer-
tu przedzieliło krótkie kazanie ks. Alfreda Stańka oraz donośnie  i dostojnie 
brzmiąca wspólna pieśń  „Na skale Kościół stoi”. Nabożeństwo połączone 
ze zjazdem chórów zakończyło się modlitwą, błogosławieństwem oraz pie-
śnią wszystkich zebranych.

Wszystkie te koncerty były głębokimi przeżyciami religijnymi i mu-
zycznymi dla naszych chórzystów.

                                  
D. S–D  i  J.Cz.

Spotkanie integracyjne Żeńskiego 
Chóru z Lesznej Górnej

Listopadowe, sobotnie popołudnie chórzystki żeńskiego chóru z Lesznej 
Górnej wraz z osobami towarzyszącymi spędziły w „Miasteczku Pszcze-
lim” u Państwa Gajdaczów w Dzięgielowie. Wszystkich uczestników przy-
witała serdecznie nasza prezes Joanna Cuber. Ponadto bardzo ucieszyliśmy 
się z obecności diakon Kariny Chwastek–Kamieniorz, która umiliła nasze 
spotkanie.

Był to czas, aby porozmawiać, pośpiewać przy akompaniamencie gita-
ry, pośmiać się, pożartować, omówić dalsze plany i powspominać wspólnie 
spędzone minione chwile oglądając kronikę chórową pięknie prowadzoną 
przez Panią Helenkę Woźnik.       Jolanta Pecold
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DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

Noc Gier
Już po raz kolejny 

młodzież naszej Para-
fii przygotowała NOC 
GIER. Spotkaliśmy 
się wieczorem 24 paź-
dziernika, i wspólnie  
z gośćmi z innych pa-
rafii (tym razem przy-
jechała szczególnie 
liczna grupa ze Sta-
rego Bielska), mogli-
śmy zmierzyć się przy 
grach planszowych. 
Dominowały takie gry 
jak: Sabotażysta, Uno, 
Jenga, Strefa51, Osad-
nicy z Catanu, Gra  
o tron, Prawo dżun-
gli oraz wiele innych. 
Rozgrywki zakończy-
liśmy wczesnym ran-
kiem wspólnym śnia-
daniem. 

ks. Łukasz Stachelek
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16 Turniej Piłki Nożnej Halowej  
w Zabrzu

W tegorocznym turnieju wzięło udział 16 zespołów (6 juniorskich  
i 10 seniorskich). Ogółem było około 150 osób.

Nasi juniorzy pierwszy mecz rozegrali z Międzyrzeczem, zakończył się 
on zwycięstwem Goleszowa 8:1. W następnym meczu nasi młodzi para-
fianie rozgromili drużynę z Górek Wielkich 13:0 i z pierwszego miejsca 
przeszli do półfinału. Później w zaciętym boju wywalczyli sobie awans do 
finału wygrywając z Wisłą–Jawornik 2:1. W tym meczu fenomenalnymi 
interwencjami popisał się nasz bramkarz Szymon Sitek. Równie dobrze 
zagrali Dawid Kłapsia oraz Adam Michałek, strzelając decydujące bram-
ki. Niestety, w finale drużyna juniorów uległa Wiśle, przegrywając 2:7. 
Pomimo tej porażki młodzi zawodnicy powtórzyli sukces z zeszłego roku, 
zajmując drugie miejsce.

W tym roku parafia z Goleszowa przyjechała do Zabrza z dwoma dru-
żynami seniorskimi. Na początek pierwsza drużyna wysoko wygrała z go-
spodarzem turnieju – Zabrzem 6:1. Potem obie goleszowskie ekipy mu-
siały rozegrać między sobą spotkanie, które skończyło się wynikiem 6:3 
na korzyść pierwszej drużyny. W ostatnim grupowym spotkaniu seniorzy 
pokonali drużynę z Dzięgielowa 6:0. Następnie po wyjściu z grupy senio-

rzy wygrali w półfinale 2:0 z druży-
ną z Mikołowa i przeszli do finału.  
W finale Goleszów świetnie roz-
począł spotkanie i strzelił aż czte-
ry bramki (Kuba Małysz, Krystian 
Czudek x2, Adrian Czudek) Po 
tych czterech bramkach drużyna 
z Goleszowa nieco się rozluźniła  
i Gliwice nawiązały kontakt, strze-
lając 3 bramki. Na szczęście świetna 
postawa bramkarza Jana Sztwiert-
ni uratowała Goleszów od remisu  
i mecz zakończył się długo wycze-
kiwanym gwizdkiem sędziego.
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Było to już drugie mistrzostwo Goleszowa pod rząd i dzięki temu puchar 
przechodni znów pozostał w naszej parafii. Jeśli seniorzy wygrają również 
w przyszłym roku, to puchar będzie już na stałe należeć do Goleszowa.

W turnieju wzięli udział : Juniorzy: Szymon Gajdzica, Adam Michałek, 
Szymon Sitek, Dawid Kłapsia, Maksymilian Pilch, Janusz Kubica. Senio-
rzy A: Jan Sztwiertnia, Michał Sztwiertnia, Adrian Czudek, Krystian Czu-
dek, Jakub Małysz, Szymon Kuziw, Jakub Janoszek. Seniorzy B: Andrzej 
Mazur, Piotr Gajdzica, Piotr Hławiczka, Eryk Sztwiertnia, Patryk Sadlok.

Andrzej Mazur

 

Dzieci z Goleszowa wyróżnione
Z okazji zbliżającej się rocznicy 500-lat Reformacji Komisja do spraw 

jej obchodów zaproponowała dzieciom udział w Konkursie pt Róża Lutra 
oczami dziecka. Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, dowolną 
techniką miały wykonać Różę Lutra, symbol Kościoła Ewangelickiego. 
Spośród wielu prac nadesłanych z całej Diecezji Cieszyńskiej, dwie autor-
stwa dzieci z naszej parafii zdobyły znaczące miejsca – II miejsce zajęła 
Aleksandra Mrowiec, uczennica klasy II, zaś wyróżnienie Kacper Kaczo-
rowski z klasy III. Gratulujemy!
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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... moim zdaniem

Szczęście
Pełnię szczęścia odczuwamy wtedy, gdy radość i powodzenie nie tylko 

nas dotyczy, ale także jest udziałem najbliższej rodziny, bliskich, przyja-
ciół, znajomych, sąsiadów… . Bo przecież nie można w pełni radować się, 
kiedy wokoło są troski, choroby, bieda, albo nienawiść, porażki czy niepo-
wodzenia.

„Być szczęśliwym to cieszyć się ze szczęścia i powodzenia innych.
Pełnia szczęścia to widzieć wokół siebie ludzi szczęśliwych”.

Szczęście, to możliwość bycia blisko swoich dzieci, rodziny, to służyć 
i troszczyć się o nich, dniem i nocą, modlić się o ich błogosławieństwo, to 
ofiarować całego siebie.

„Zawsze się radujcie. 
Bez przestanku się módlcie.”   
   I Tym. 5, 16–17

Szczęście to gdy,
– bliscy wybaczają sobie wzajemnie, i na nowo pragną razem, wspólnie 

iść przez życie w miłości i szacunku; 
– sąsiad znajduje pracę, a my radujemy się tym przeogromnie; 
– kolega z pracy pokonuje śmiertelną chorobę i mówi „miło znowu was 

wszystkich zobaczyć i razem z wami pracować”;
– przyjaciel otrzymuje awans, bo przecież zasługuje na niego, bo jest 

mądrym, dobrym oraz pracowitym człowiekiem; 
– matka otrzymuje upragnione dziecko;
– rodzeństwo buduje na nowo dobre relacje i wzajemny szacunek;
– dziecko wraca do domu zdrowe i całe z niebezpiecznej wyprawy;
– marnotrawny syn powraca do domu swego ojca;
– człowiek w sędziwym wieku ciągle raduje się życiem i cieszy się  

z każdej przeżytej chwili;
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– wszyscy otrzymują swoją upragnioną miłość;
– wokoło otaczają nas radośni, cieszący się życiem ludzie…rodzina, 

przyjaciele, znajomi, koledzy;

„Nie bój się, ziemio!
Raduj się i wesel,
gdyż Pan dokona wielkich rzeczy!”
                    Joela 2,21

Co pozwala  nam być szczęśliwymi? Czy to jest piękny dom, pieniądze, 
sukcesy zawodowe, uznanie wśród znajomych, wysoka pozycja społeczna? 
A może wystarczy nam tylko to, że jesteśmy blisko Boga, który nas kocha 
i zrobi dla nas wszystko! On swojego własnego jednorodzonego Syna po-
święca za nas wszystkich. Niestety prawda jest taka, że szczęścia nie można 
kupić, bo nie jest to towar do zakupu, ani gotówka, którą można pożyczyć 
z banku.

„To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wa-
sza była zupełna”.  Jan 15, 11

Szukamy szczęścia wszędzie, poszukujemy go na całym świecie,  
a ono niejednokrotnie jest blisko nas, tuż obok. Takie proste, a jednak tak 
trudne aby zrozumieć. Chodzimy po wielkim świecie, i nawet docierając 
na tak zwany „koniec świata” nie potrafimy dostrzec tego co najważniej-
sze. Uwierzmy, że kiedy jesteśmy blisko Jezusa, to wtedy jesteśmy bardzo 
szczęśliwi. Przede wszystkim tak jest, kiedy mamy pełnię wiary i całkowite 
zaufanie, a Jezusa spotykamy każdego dnia osobiście. Znajdź czas dla Je-
zusa, aby być szczęśliwym!

Czy jestem szczęśliwy, bo cieszę się każdym darem? Jeśli wiele pożąda-
my, bez końca i ciągle, to będziemy niezadowoleni z tego co obecnie posia-
damy, ponieważ ciągle będziemy mieć nowe pragnienia, a nie zauważymy 
tego co naprawdę nas uszczęśliwia. Najważniejszy i upragniony dar, który 
uszczęśliwia, jest nam dany darmo, to Jezus Chrystus, który za nas umarł, 
i jest jedyną drogą do Boga. Jezus puka do serca Twojego i mojego, aby 
mógł tam zamieszkać i obdarzyć nas życiem wiecznym.

„Każdy dzień jest dobry aby być szczęśliwym,
bo każdego dnia można życie zacząć od nowa.”
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Nie pozwalaj sobie na smutek i nie czuj się nieszczęśliwy, bo to będzie 
roznosić się szybko i wszędzie, a inni wokoło przy tym też będą czuli się 
przygnębieni, i będą cierpieć i smucić się bardzo. Uśmiechaj się ile tylko 
możesz, i obdarzaj wszystkich dobrym słowem. Dzielmy się szczęściem  
i radością ze wszystkimi!

Uzależnienie szczęścia od czegokolwiek na tym świecie, jest złudną 
rzeczą i bardzo ulotną. Gdy otrzymujemy wymarzoną rzecz, to zaraz po-
jawia się następne życzenie, a to może nas zmylić i dać wyobrażenie, że 
jest to coś co nas uszczęśliwia. Niestety prawda jest taka, że zaraz po 
osiągnięciu jednego z celów niemal natychmiast pojawia się chęć zdoby-
cia następnego.

Jesteśmy szczęśliwi, kiedy dajemy innym dobro i pomoc, i nie ocze-
kujemy w zamian niczego. Bóg obdarzył każdego z nas jakimś darem,  
z którym możemy się podzielić. W ten sposób dajemy szczęście innym, co 
też nas osobiście uszczęśliwia.

Wszyscy mamy prawo być szczęśliwymi, wiec obdarzajmy siebie na-
wzajem dobrem i miłością, szukajmy szczęścia w człowieku i kochajmy 
Boga, a wtedy zdarzą się wielkie rzeczy!

„Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają,
Będą się głośno weselić, na wieki;
Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się rado-

wać tobą.
Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.”
     Psalm 5, 12–13

Módlcie się i błogosławcie wszystkim, a dostąpicie błogosławieństwa 
od naszego Pana.

„Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, bło-
gosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosła-
wieństwo.” 

     I List Piotra 3,9

Parafianka
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„Będę śpiewał Panu, mocy moja….”        
                                                 

Wspomnienie Śp. Karola Cymorka
  
 Jeszcze śpiewał z nami w Święta Wiel-

kanocne, jeszcze wspólnie przystąpił w 
Wielki Piątek do Komunii Świętej w lesz-
niańskim kościele.  A potem?  Nagła wia-
domość o nieuleczalnej chorobie wstrzą-
snęła wszystkimi chórzystami.  Liczyliśmy 
na silny charakter Karola, na jego życiowy 
optymizm, dzięki  któremu zapewne ła-
twiej będzie godził się z werdyktami le-
karzy.  Pobyt w cieszyńskim, a później w 
bielskim  szpitalu nie przynosił jednak po-
myślnych rezultatów  terapii.  Jeszcze przy-
szedł posłuchać swoich chórów w poranek 
15 sierpnia, ale zaledwie kilka dni później 
osłabiony, wymagający całodobowej opie-
ki zamieszkał w dzięgielowskim „Emaus”. 
Bywaliśmy u niego często, początkowo  z nadzieją, że może do nas wróci. 
Niestety 4 października 2014 w wieku niespełna 78 lat odszedł spokojnie na 
zawsze do Pana, któremu śpiewał przez ponad pół wieku.

Śp. Karol w kilka lat po ukończeniu goleszowskiej szkoły rozpoczął 
swoją służbę śpiewaczą w chórze mieszanym naszej parafii. Obdarzony 
pięknym, miękkim barytonem i świetną pamięcią muzyczną wykorzysty-
wał swoje predyspozycje i systematycznie uczęszczał na próby do trzech 
chórów – od 1978 roku do męskiego chóru „Cantus”, a po śmierci żony 
Zosi od 2008 roku również do chóru „Senior”.

Na uroczystym nabożeństwie pogrzebowym i na cmentarzu w dniu  
8 października br. wszystkie chóry pożegnały pieśniami swojego oddanego 
chórzystę, wspaniałego kolegę i serdecznego przyjaciela. Ufamy, że Ka-
rol dołączył już do anielskiego chóru, w którym śpiewają już dziesiątki  
naszych  goleszowskich chórzystów, których brak dotkliwie odczuwamy  
w naszym śpiewaczym pielgrzymowaniu.

 chórzyści                
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Spotkania modlitewne 
Goleszów poniedziałki godz. 20.30

Godziny biblijne
Domowe Godziny biblijne 
u pp. Waniów wtorek godz. 18.00
u pp. Cieślarów (Żydów) niedziela 
godz. 14.30

Spotkania młodzieżowe
Piątek godz. 18.00
MŁODZIEŻ STARSZA
2 i 4 sobota miesiąca godz. 18.00

Spotkanie pań
Goleszów wtorek godz. 14.00 
(koło robótek)  
2 czwartek miesiąca godz. 15.00
Godziszów 3 czwartek miesiąca 
godz. 15.00
Leszna G. 3 środa miesiąca  
godz. 17.00

Próby chórów
Chór mieszany Goleszów 
poniedziałek godz. 18.00

Kozakowice wtorek godz.19.00

Chór „Senior” środa godz. 17.00

Spotkania parafialne:
Chór męski „Cantus” 
czwartek godz. 18.00
Chór Żeński z Lesznej Górnej  
środa godz. 18.00

Chór dziecięcy „Promyki” 
sobota godz. 10.00

Zespół „Hosanna” 
wtorek godz. 17.00

Szkółki niedzielne
Goleszów godz. 9.00
Kozakowice godz. 8.00
Godziszów godz.9.30
Kisielów godz. 10.45
Leszna  godz. 9.30
Goleszów – Równia godz. 9.00

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek godz. 8.30–17.00
Wtorek godz. 8.30–14.00
Środa, czwartek godz. 8.30–13.00
Piątek godz. 8.30–15.00
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Zaproszenia

Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne odbędzie się 
w Goleszowie bezpośrednio po nabożeństwie 

dnia 25 stycznia 2015 roku

Zapraszamy na 

Rekolekcje pasyjne
27, 28 lutego godz. 17.00

temat: 
Skaliste ołtarze życiodajnych strumieni 

─ refleksyjny szlak odkrywania symboliki kamieni i wody 
oraz 

1 marca godz. 17
temat: 

Rozpostarte ramiona─ modlitewna wędrówka odkrywania 
symboliki krzyża

prowadzący: ks. Adrian Korczago

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

Zapraszamy na kolejne spotkanie o małżeństwie 
24 stycznia 2015 godz. 18,00.

Poprowadzi ks. Marek Michalik. 
Zapewniamy opiekę nad dziećmi.
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Towarzystwo Ewangelickie 
im. ks. F. Michejdy 

wraz 
z prowadzonymi placówkami 

oświatowymi 
serdecznie zaprasza 

na tradycyjny koncert 

„Dzieci śpiewają 
kolędy” 

dnia 3 stycznia 2015 r.
/sobota/ o godz. 16:00 

w Teatrze im.A.Mickiewicza 
w Cieszynie. 

Gospodarzami koncertu 
będzie liceum 

i gimnazjum TE, 
zaś wykonawcami, między 

innymi, chóry dziecięce 
z Goleszowa, Cisownicy, 

Skoczowa. 

Przygotowano loterię fanto-
wą zaś rodzice uczniów LOTE 

i GTE oferują 
smakołyki własnoręcznie 

przygotowane. 

Bilety w cenie 15 zł 
do nabycia w kancelarii 

parafialnej.  

Zapraszamy!
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Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Kacper Władysław Cieślar s. Marka i Anny Sikora 
– Goleszów
Lena Wiktoria Szołdra c. Dariusza i Gabrieli Górniak 
– Goleszów
Julia Zofia Tolasz c. Krysztofa i Agnieszki 
zd. Szczepańska – Goleszów
Szymon Paweł Broda s. Andrzeja i Haliny 
zd. Waligóra – Kozakowice Dolne
Igor Piotr Herda s. Włodzimierza i Doroty 
zd. Kujawska – Goleszów

Łukasz Figura – Agnieszka Pasterny
Mariusz Krzyżanowski – Bogusława Śliż
Marcin Kajzar – Małgorzta Sobiecka
Krzysztof Kajzar – Jolanta Żółtek
Łukasz Pilch – Joanna Hess
Leszek Różycki – Dorota Czyż
Mateusz Napiórkowski – Beata Boruta

Śp. Bujok Ewa zd. Cieślar   l. 73  – Kisielów
Śp. Cymorek Karol   l. 77   – Goleszów
Śp. Czernak Helena zd. Cieślar   l. 86   – Goleszów
Śp. Kożdoń Zuzanna zd. Pasterny  l. 101  – Goleszów
Śp. Kajzar Zuzanna zd. Nowak  l. 88  – Goleszów
Śp. Kożdoń Janusz  l. 51  – Goleszów
Śp. Szarzec Jan  l. 85  –  Goleszów
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W NASZEJ PARAFII

Ocieplenie strychu w nowej plebanii Wymienione drzwi w Godziszowie 

Wymienione okna i odrestaurowane drzwi w Goleszowie



W każdym numerze 
Przyjaciel dzieci  
dodatek dla najmłodszych.

Wy daw nictwo Augustana,  
43-300 Bielsko-Biała,  pl. ks. M. Lutra 3, ING Bank Śląski S.A. w Katowicach  

I Oddział Bielsko-Biała PL 98 1050 1070 1000 0090 6451 2354     SWIFT: INGBPLPW

43-300 Bielsko-Biała,  pl. ks. M. Lutra 3,   
www.ksiegarnia.augustana.pl,   

e-mail: ksiegarnia@augustana.pl

PRENUMERATA PRZEZ PARAFIE
100,00 zł,  50,00 zł 

1 egzemplarz kosztuje tylko 4,17 zł. 

PRENUMERATA INDYWIDUALNA

140,00 zł  – 70,00 zł

 100 130
 130

)
72,00 zł,  36,00 zł 

 1 egzemplarz kosztuje tylko 3,00 zł. 
Prenumeratę indywidualną można rozpocząć  
od dowolnego numeru, np.: roczna od nr 8/2015  
zakończy się z nr 7/2016. Oferta ważna do 30.09.2015 r. 

Prenumerata możliwa jest też  
od dowolnego miesiąca do końca 2015 r.

od lutego / od ZE 3 92,00
od marca / od ZE 5 84,00
od kwietnia / od ZE 7 75,00
od maja / od ZE 9 67,00
od czerwca / od ZE 11 59,00
od lipca / od ZE 13-14 50,00
od sierpnia / od ZE 15-16 42,00
od września / od ZE 17  34,00
od października / od ZE 19 25,00
od listopada / od ZE 21 17,00

Sprawdź sam!

Zwiastun Ewangelicki w roku 2015

cena detaliczna 6,00 zł (papier)
cena detaliczna 3,50 zł (pdf)

ukazuje się od 15 stycznia 1863 roku

to najstarsze czasopismo  
ewangelickie w Polsce,  
o największym zasięgu  
i największym nakładzie!  
Co dwa tygodnie w nowoczesnej  
szacie graficznej prezentujemy  
artykuły, które budują wiarę,  
nadzieję i miłość oraz informują  
o wydarzeniach w kraju i za granicą. 

                                                                                                                            

krzyżów
ka

opowiad
anie

rebus

www.zwiastun.pl    e-mail: zwiastun@augustana.pl



Dzielimy się Radością

„Oto dzieci  
są darem Pana, 

Podarunkiem jest 
owoc łona” Ps. 127/3

Igor Piotr Herda 
chrzest: 16.11.2014 r.

Kinga Krzywoń 
chrzest: 21.09.2014 r.

Zuzanna Iga Pasterny
chrzest: 21.09.2014 r.

Szymon Paweł Broda 
chrzest: 16.11.2014 r.



Lena Wiktoria Szołdra
chrzest: 16.11.2014 r.

Marcelina Podżorska
chrzest: 15.06.2014 r.

Kacper Władysław Cieślar
chrzest: 19.10.2014 r.

Julia Zofia Tolasz
chrzest: 16.11.2014 r.



Mariusz Krzyżanowski – Bogusława Śliż
ślub: 27.09.2014 r.

Leszek Różycki – Dorota Czyż
ślub: 15.11.2014 r.

Mateusz Napiórkowski – Beata Boruta 
ślub: 22 11 2014 r.



Marcin Kajzar – Małgorzta Sobiecka
ślub: 4.09.2014 r.

Łukasz Pilch – Joanna Hess
ślub: 25.10.2014 r.

Krzysztof Kajzar – Jolanta Żółtek
ślub: 18.10.2014 r.

Roman Niemczyk – Agnieszka Stefanik
ślub: 6.19.2014 r.


