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„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, 

że Bóg wzbudził go z martwych, 
zbawiony będziesz”. 

Rz. 10,9
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Kazanie

Tekst: Iz 25, 8–9

(8) Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę 

z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, 

gdyż Pan powiedział. (9) I będą mówić w owym dniu: Oto nasz 

Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufa-

liśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!

Na jednym z portali internetowych, zadano pytanie: czego się najbar-
dziej boisz? I myślę, że gdybyśmy zrobili teraz wśród nas ankietę, to od-
powiedzi mogły by być podobne. Uczestnicy tamtego forum odpowiada-
li, że boją się: pająków, poniedziałku, ośmieszenia się, węży, wysokości, 
samotności, niektórzy bali się samych siebie (a szczególnie popełnianych 
błędów i tego, że zawiodą).Jednak najczęściej pojawiało się słowo: śmierć 
(a szczególnie tego jak umrą).

Czy boimy się podobnych rzeczy? Czy nas też tak bardzo przeraża 
śmierć? Boimy się wielu rzeczy, nie tylko śmierci. Boimy się, że inni lu-
dzie nas odrzucą, że nie będziemy mieli przyjaciół. Młodzi boją się, że nie 
znajdą miłości swojego życia. Uczniowie boją się nauczycieli, nauczyciele 
boją się uczniów. Ci, którzy skończyli nauką boją się o to czy uda im się 
znaleźć pracę. Ci, którzy pracują czy uda im się utrzymać posadę. Boimy 
się o to co przed nami. Te obawy potrafią wyciskać nasze łzy. Powodować 
przygnębienie, stres i zmęczenie.

Gdy czytamy w opisie Ewangelii o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, 
to zauważamy, że również uczniowie byli przerażeni. Chowali się przed 
władzami żydowskimi i rzymskimi. Jeszcze kilka dni wcześniej byli wspa-
niale witani przez mieszkańców Jerozolimy. Wszyscy im zazdrościli pozy-
cji jaką zajmowali. A teraz obawiali się o swoje życie. Jezus został ukrzy-
żowany. Skoro On umarł, oni również są zagrożeni. Oni wiązali z Nim tak 
wielkie nadzieje, a On bez walki poszedł na krzyż. Teraz towarzyszył im 
jedynie strach. Niektórzy jego uczniowie w niedzielny poranek postanowili 
wrócić do Galilei, tak aby nikt się nie zorientował. Zapewne zadawali sobie 
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pytanie: Jak teraz, po takiej tragedii ułożyć sobie życie, jeżeli w ogóle to 
przetrwają.

Na szczęście po tym okresie ciemności w ich życiu nastał Wielkanocny 
poranek. Poranek, który na nowo przywrócił wiarę i nadzieję. Ponieważ 
„Wszechmocny Pan zniszczył śmierć na wieki”. Chrystus przyszedł do 
uczniów i „otarł ich łzę”. Znów mogli podnieść głowę do góry. Jezus smu-
tek zamienił w radość. Strach w nadzieję. 

Jezus pokonał to czego ludzie boją się najbardziej. Śmierć. Ona już nie 
ma władzy nad człowiekiem. Nie może już nam zaszkodzić. Czyż to nie 
jest wspaniała wiadomość. Znacznie bardziej doniosła i mająca większe 
znaczenie niż sensacyjne informacje, o których mówią nam media. Jezus 
zmartwychwstał! Jezus pokonał śmierć! Jezus daje zbawienie!

Niestety wielu ludzi nie  szuka wiecznego życia w Jezusie. Pokładają 
coraz większe nadzieje, w nowoczesnej medycynie, najzdrowszych die-
tach, zdrowym stylu życia, medycynie wschodu, operacjach plastycznych. 
Są nawet takie miejsca, w których można zdeponować swoje ciało, które 
po naszej śmierci będzie zamrożone. W jakim celu? Aby czekały na me-
ment, w którym medycyna będzie w stanie przywrócić je do życia, i dać 
im nieśmiertelność. Ale to jest niemożliwe! My możemy co najwyżej pró-
bować wydłużyć czas naszego życia na ziemi. Dbać o nasze ciała, które 
dostaliśmy od Boga. Życiem może obdarzyć nas tylko Bóg. On stawia nas 
w tym świecie i z tego świata odwołuje. On ma również władzę nad śmier-
cią. „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego 
oblicza”.

W Wielkanocy dostrzegamy zwycięstwo życia nad śmiercią. I tak każdy 
kto się narodził, będzie musiał też umrzeć – nasze ciało musi umrzeć. Ale 
nasza dusza przemieni się z tego co  ziemskie w to co naznaczone jest Bożą 
chwałą.

Bóg przygotował dla nas życie wieczne. Dla tych, którzy wołają „Oto 
nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi”. 

Przypomina mi się pewna historia o „chłopcu, który z płaczem wbiegł 
do domu. Dzidek objął go czule i tuli w ramionach. Chłopiec nie przestaje 
zanosić się płaczem i dalej szlocha. Dziadek stara się go uspokoić. – Ktoś 
cię zbił? – pyta. Chłopiec zaprzeczył kiwając głową.

– Zabrali ci coś?
– Nie – zanosił się płaczem chłopiec.
– Więc, co ci się stało? – wypytywał zafrasowany dziadek. Chłopiec 

pociągnął nosem i zaczął opowiadać:
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– Bawiliśmy się w chowanego i ja schowałem się za szafę. Stałem tam 
i czekałem, ale nikt nie przychodził… Wreszcie wyszedłem z  kryjówki… 
i zobaczyłem, że zabawa była już skończona, wszyscy poszli do domu i nikt 
nie przyszedł, aby mnie odnaleźć.

Łkanie poruszało jego maleńką pierś. – Rozumiesz? Nikt nie przyszedł, 
aby mnie szukać i odnaleźć.”

Niejednokrotnie i my czujemy się jakby wszyscy o nas zapomnieli. Czu-
jemy się jak ci uczniowie skryci przed światem. Czasami jak oni chcemy, 
aby nikt nas nie znalazł. Z drugiej strony gdy wejdzie Jezus – żywy, zmar-
twychwstały,  to następuje radość. On o nikim nie zapomina.

Mamy wrażenie, że nikt się nami nie interesuje? A jednak przychodzi 
do nas Pan, aby zetrzeć łzę z naszego oblicza. On nigdy o nas nie zapomni. 
Ani teraz na ziemi, ani gdy opuścimy nasze ciała. To jest wielki powód do 
radości. Jest ktoś komu możemy bezgraniczne zaufać. Jest ktoś kto znisz-
czył śmierć. Jest Bóg, który jest z nami. To jest „Pan, któremu zaufaliśmy”. 
On daje nam zbawienie. Dlatego zaufajmy Mu. Nikt inny nie może nas 
uratować. To zaufanie może nam dać ogromną radość, która pomaga nam 
pokonywać nasze codzienne trudności.

Amen               ks. Łukasz Stachelek
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Sprawozdanie z działalności
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 

w Goleszowie za rok 2014
Praca z dziećmi

Podczas całego roku, we wszystkich naszych punktach, prężnie działała 
szkółka niedzielna. Nabożeństwa dla dzieci prowadziły: Anna Cieślar, Ma-
ria Szklorz, Katarzyna Plinta, Aneta Haduch, Danuta Plinta, Grażyna Rasz-
ka, Lidia Podżorska wraz z pomocnikami. Katechezę w przedszkolach, 
szkołach podstawowych prowadziła diakon Karina Chwastek–Kamieniorz, 
a w gimnazjum ks. Łukasz Stachelek. 

W przypadku pracy z dziećmi warto podkreślić, że w dniach od 22 do 24 
stycznia 2014 dzieci z Lesznej Górnej wzięły udział w „Igrzyskach Olimpij-
skich” w ramach Zimowego Klubu Biblijnego. Natomiast dzieci z chórku „Pro-
myki” spędziły kilka dni na zimowisku w Istebnej. Przedsięwzięcie to współfi-
nansowane było przez Diakonię naszego Kościoła. Blisko 30. osobowa grupa 
„przemierzała” różne kraje, by poznawać życie misjonarzy. Niestety zimowa 
pogoda nie dopisała, dlatego nie było możliwości, by „poszaleć” na śniegu. 

W marcu i kwietniu 2014 roku odbywały się w naszej parafii rekolekcje 
pasyjne dla dzieci i młodzieży, zarówno dla uczniów gimnazjów, jak i szkół 
podstawowych. Tematem przewodnim rekolekcji była postać proroka Eliasza. 
Próbowaliśmy poszukiwać pomostów do męki krzyżowej Jezusa Chrystusa. 
Duchowni naszej parafii wprowadzali uczniów w temat danego dnia, dzieci 
i młodzież aktywnie brała udział w przygotowywanych przez siebie scenkach 
rodzajowych, tworzeniu prac plastycznych. 

W ramach Dnia Dziecka członkowie „Promyków” udali się do Biel-
ska–Białej na film animowany dla dzieci pt. „Rio 2”. Następnie wzięli udział 
w atrakcjach klubu młodych naukowców „eksperymentując” i odkrywając za-
sady niektórych zjawisk fizycznych. Nie zabrakło też lodów i innych słodyczy. 
Zeszłoroczne Tygodnie Dobrej Nowiny odbywały się w Goleszowie i Kozako-
wicach pod hasłem: „Droga”, na której codziennie towarzyszy nam Bóg. 

W ramach zbliżającej się rocznicy 500. lat Reformacji dzieci naszych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięły udział w diecezjalnym  
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konkursie wykonania dowolną techniką Róży Lutra. Z naszej parafii Alek-
sandra Mrowiec, uczennica klasy II szkoły podstawowej, zdobyła II miej-
sce, natomiast uczeń klasy III Kacper Kaczorowski został wyróżniony. 
Dzieci i młodzież naszej parafii wzięły udział także w ogólnokościelnym 
konkursie Sola scriptura. W finale wystartowało czterech naszych para-
fian: Aneta Macha (szkoła podstawowa), Marcin Michalik, Bartłomiej 
Ostachowski (gimnazjum) i Alicja Krużołek (liceum).

Praca z młodzieżą

Za pracę młodzieżową odpowiedzialny był ks. Łukasz Stachelek. Spo-
tkania młodzieżowe odbywały się regularnie przez cały rok, podczas któ-
rych podejmowano szeroką paletę tematów. Spotkanie prowadził wspo-
mniany duchowny oraz zaproszeni goście. Młodzież nie tylko poruszała 
ważne dla siebie problemy, ale integrowała się podczas wspólnych spotkań 
na sali gimnastycznej, a także podczas organizowanych nocy gier, na które 
zapraszała młodzież z sąsiednich parafii. Jest to inicjatywa niezwykle cen-
na, bowiem młodzież ewangelicka ma szanse poznawania swych rówieśni-
ków z innych parafii. W nawiązaniu do powyższego młodzież uczestniczyła 
w Bezsennej nocy w Bielsku, w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewan-
gelickiej (30 osób). Ubiegłoroczne OZME odbywało się we Wrocławiu  
w ramach Spotkania Chrześcijan Europy Środkowowschodniej. W drodze 
powrotnej młodzież zwiedziła zamek w Mosznej. Młodzież uczestniczyła 
również w Nocy z Lutrem w Czeskim Cieszynie. Nasza młodzież spotkała 
się także z młodzieżą z Dębowca W ramach integracji, w okresie wakacji, 
nasza młodzież kontynuowała rozpoczęte przez konfirmantów malowanie 
ogrodzenia wokół parafii. 

Od lat silną stroną goleszowskiej młodzieży jest sport. I w minionym roku 
nasza młodzież udała się do Sycowa (20 osobowy skład) na Mistrzostwa 
Młodzieży ewangelickiej, gdzie nasza męska drużyna juniorów zdobyła 
pierwsze miejsce we wszystkich sportach drużynowych (piłka nożna, ręczna, 
siatkowa, koszykówka), seniorzy zdobyli złoto w koszykówce oraz srebrne 
medale w piłce nożnej i ręcznej. Równie dobrze radziliśmy sobie w zawo-
dach lekkoatletycznych. Jeden z naszym zawodników, Szymon Gajdzica,  
w klasyfikacji generalnej zdobył puchar dla najlepszego zawodnika w kate-
gorii juniorów. Jako drużyna w klasyfikacji generalnej zdobyliśmy drugie 
miejsce. Nie zbrakło nas również na 16. Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
w Zabrzu, gdzie juniorzy zajęli drugie miejsce, a skąd seniorzy znów przy-
wieźli puchar przechodni. 
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Działalność Pań

Nasze panie i w minionym roku były niezwykle aktywne. Wzięły udział 
w konferencji delegatek kół pań naszej diecezji w Białej. Diakon Karina Chwa-
stek–Kamieniorz i Anna Czudek wzięły udział w międzynarodowej, ekume-
nicznej Konferencji Kobiet na Słowacji. Diakon Karina Chwastek–Kamieniorz, 
Anna Czudek i Ewa Procner uczestniczyły w XXIII Forum kobiet w Warsza-
wie. Panie z Lesznej Górnej wybrały się do Goczałkowic, Szczyrku–Salmo-
pola, Wisły–Malinki. Aktywnie pracowały panie z Godziszowa i Goleszowa. 
Kwartalnie odbywały się tradycyjne Podwieczorki dla pań, które każdorazowo 
gromadziły około 90. pań. Pracami Koła pań kierowała nadal pastorowa Halina 
Sztwiertnia. Regularnie spotykało się Koło robótek ręcznych.

Działalność chórów

Znów bardzo intensywną służbę i to przez cały rok prowadziły chóry i ze-
społy naszej Parafii, a także orkiestra. Upiększały wiele nabożeństw, uroczy-
stości ślubnych i pogrzebowych, wieczory kolęd, ale równocześnie reprezen-
towały Parafię na zewnątrz, biorąc udział w zjazdach chórów lub śpiewając 
na zaproszenia w wielu parafiach naszego Kościoła lub też po za nim. 

Chór mieszany wraz z orkiestrą gościł w Międzyrzeczu podczas Kon-
certu kolęd, chór „Cantus” śpiewał w Dzięgielowie na nabożeństwach oraz 
w Domu opieki. Chór mieszany i męski uczestniczyli we wspólnym koncer-
cie z chórem Politechniki Świętokrzyskiej, w ramach roku upamiętniającego 
200–lecie urodzin znanego etnografa, folklorysty i kompozytora Oskara Kol-
berga w Kielcach i podczas 10–lecia chóru radomskiej parafii. Chóry: mie-
szany, męski i żeński z Lesznej wzięły udział w X Międzynarodowym Kon-
cercie Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w Jaworzu. Chór „Can-
tus” wystąpił podczas koncertu w Brzegu, a chór mieszany podczas koncertu 
w Pszczynie i Studzionce. Chóry: mieszany i męski wystąpiły podczas kon-
certu w ramach organizowanego XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej na 
zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku–Białej. Chór mieszany 
uczestniczył w XIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma 
Skrobola „Ku wolności i świętości” w Jastrzębiu Zdroju.

W okresie sprawozdawczym odbywały się także wycieczki: chór Senior 
wybrał się do Goczałkowic, Szczyrku–Salmopola, a następnie do Wisły–Ma-
linki, chóry: mieszany oraz męski udały się do Radomia, zwiedzając Nagło-
wice, Kielce, Ostrów Świętokrzyski, Jędrzejów, chór z Kozakowic udał się 
na zwiedzanie zamków na Morawach, chór „Cantus” do Brzegu, żeński chór 
z Lesznej udał się do „miasteczka Pszczelego” państwa Gajdaczów.
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Na czele naszych chórów stawali: Anna Stanieczek, prowadząc chór 
męski „Cantus” i Chór mieszany, Renata Badura–Sikora – chór „Senior”, 
Joanna Lipowczan–Stawarz – chór Kozakowice, Jolanta Cieślar–Pecold – 
zespół chóralny w Lesznej Górnej, Karina Chwastek–Kamieniorz – chór 
dziecięcy „Promyki”, Jean–Claude Hauptman stając na czele orkiestry, Ja-
nusz Fober prowadząc zespół „Hosanna”. 

Pośród poszczególnych koncertów warto wymienić: Koncert kolęd i re-
fleksji Bożonarodzeniowej, poranek pieśni i muzyki religijnej podczas pa-
miątki poświęcenia kościoła w Goleszowie, „Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat…” zorganizowany przez panią Małgorzatę Hauptann w przeddzień 75. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, koncert charytatywny zorganizowa-
ny przez Fundację „Mam marzenie”.

Pamiątki Poświęcenia

Z pośród tegorocznych pamiątek poświęcenia (Leszna – ks. Waldemar 
Szajthauer, Kozakowice – ks. Tomasz Bujok, Goleszów – ks. Jerzy Mo-
lin, ks. Karol Niedoba) warto w sposób szczególny przypomnieć 100–lecie 
poświęcenia pierwszego kościoła w Kisielowie, w której to uroczystości 
wziął udział Biskup Jerzy Samiec oraz pamiątkę w Godziszowie, podczas 
której Biskup Paweł Anweiler dokonał poświęcenia wybudowanego dom-
ku gospodarczego. 

Spotkania ekumeniczne

Współpraca ekumeniczna układała się bardzo pozytywnie. W ramach Ty-
godnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbyło się w naszym kościele na-
bożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił ks. prałat Adam 
Drożdż. W nabożeństwie uczestniczył chór parafii katolickiej z Goleszo-
wa. Po nabożeństwie w plebanii odbyło się spotkanie agape. W Kisielowie, 
w tamtejszym kościele katolickim, odbyło się tradycyjne nabożeństwo eku-
meniczne z okazji dnia strażaka. Kazanie wygłosił ks. Łukasz Stachelek. 

Wydarzenia ogólnoparafialne

a) rekolekcje 
W minionym roku dwukrotnie odbyły się w naszej parafii, każdorazo-

wo trzydniowe rekolekcje prowadzone przez ks. dr. Adriana Korczago. 
W dniach 14, 15 i 16 lutego odbyły się rekolekcje przedpostne nt. Drogi 
i dłoni w ewangelickiej duchowości. W dniach 7,8 i 9 listopada rekolekcje 
nt. Umierania, śmierci i żałoby.
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b) konfirmacje
W roku sprawozdawczym przeżywaliśmy łącznie aż trzy uroczystości 

konfirmacyjne. 11 maja obchodziliśmy jubileusz Złotej konfirmacji (kaza-
nie wygłosił jubilat – ks. radca Jan Badura z Pszczyny), 1 czerwca konfir-
mowaliśmy 29 młodych członków naszej parafii (konfirmację poprzedziła 
prezentacja konfirmantów, zamiast tradycyjnego egzaminu, konfirmanci 
bardzo dobrze prezentowali wiedzę nt. katechizmów edukując zbór w tym 
zakresie), a 8 czerwca obchodziliśmy jubileusz Diamentowej konfirmacji 
(kazanie wygłosił Jubilat ks. dyr. Emil Gajdacz).

c) spotkania tematyczne
W roku 2014 wprowadziliśmy nową formę spotkań, tzw. spotkania te-

matyczne, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. W ramach tych 
spotkań naszymi gośćmi byli: pastorowa lekarz medycyny Marzanna Kun-
kel–Korczago (Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka grypy), probosz-
cz–administrator (Egzotyka krajobrazów u stóp Kilimandżaro), dr n. med. 
Marcin Pecold, ordynator Oddziału Geriatrycznego w Cieszyńskim szpitalu 
(Pomyślne starzenie się – czy to możliwe?).

d) spotkania małżeńskie
„Aż Bóg przez śmierć nas rozłączy” i „Jako mężczyznę i niewiastę 

stworzył ich”, to dwa tematy małżeńskich spotkań. Pierwsze prowadził ks. 
Adrian Korczago, drugie ks. Łukasz Stachelek. Licznie zgromadzeni nie 
tylko brali udział w prelekcjach, ale również w spotkaniach integracyjnych 
przy suto zastawionych stołach. 

e) nabożeństwa
Zapewne wiele nabożeństw pozostało w pamięci ich uczestników. W ni-

niejszym sprawozdaniu w sposób szczególny pragnę wspomnieć nabożeństwa 
z okazji Dziękczynnego Święta Żniw, które w Goleszowie i Lesznej Górnej 
przeżywaliśmy w pierwszą niedzielę października, a w Kozakowicach, Godzi-
szowie i Kisielowie w drugą niedzielę października. Wszystkie te nabożeństwa 
miały świąteczną oprawę. Uczestniczyli w nich wszyscy duchowni naszej para-
fii. W Goleszowie chór „Promyki” w strojach ludowych urzekł swym dziecię-
cym śpiewaniem, rolnicy odczytywali teksty liturgiczne i zmawiali modlitwy, 
wszyscy uczestnicy nabożeństwa przy wyjściu z kościoła otrzymali małe bo-
chenki chleba zasponsorowane przez gazdów Jolantę i Janusza Sikorów. Wielu 
uczestników nabożeństwa pozostało na placu kościelnym, by delektować się 
chlebem ze smalcem i prowadzić wspólne rozmowy.

Tradycyjnie podczas nabożeństwa w Pamiątkę Reformacji uroczyście 
wprowadziliśmy naszych tegorocznych konfirmantów, którzy mieli okazję 
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przedstawić się zborowi. W ramach tego nabożeństwa, które miało nieco-
dzienny przebieg liturgiczny rozważaliśmy słowo 23 Psalmu z perspekty-
wy tego święta (kazanie w kilku częściach).

f) szczególne spotkania
Jednym z ważnych ubiegłorocznych spotkań było spotkanie współpra-

cowników naszej parafii, które przebiegało w niezwykle sympatycznej at-
mosferze. Zgromadziło około 80 osób. W trakcie spotkania odbył się mię-
dzy innymi konkurs wiedzy na temat dziejów goleszowskiej parafii. 

W minionym roku odbyło się spotkanie z panią Anna Rüster, jej mężem 
i synem, w ramach którego podziękowaliśmy jej za 34 lata charytatywnego 
wspierania naszej parafii.

Przez cały rok odwiedzaliśmy naszych Jubilatów, a ks. wikariusz od-
wiedzał rodziny wszystkich naszych konfirmantów, prowadził rozmowy 
przygotowujące do konwersji. Prowadziliśmy rozmowy przedchrzestne 
i przedślubne, a także przedpogrzebowe.

W ramach diakoni przygotowaliśmy paczki dla starszych i chorych 
członków naszej Parafii (370), a także dla dzieci uczestniczących w szkół-
kach niedzielnych. 

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

leszowie, podczas którego miało miejsce pożegnanie długoletniego pro-
boszcza ks. Romana Dordy. 

Remonty

Na temat remontów wielokrotnie informowałem w przeciągu całego 
roku zatem ograniczę się do wymienienia przeprowadzonych prac:

Goleszów: renowacja mebli (antyki – znalezione na terenie parafii), 
renowacja i obramowanie obrazów byłych proboszczów, remont pokoju 
duszpasterskiego (dawny magazyn przy kancelarii), wymiana okien w sali 
parafialnej, zamontowanie żaluzji, wykafelkowanie korytarza, remont wła-
zów na węgiel, remont balkonów w nowej plebanii (izolacja, nowe oku-
cie, wykafelkowanie), remont dachu na nowej plebanii (nowe pokrycie 
blachą, wymiana uszkodzonych desek, ocieplenie strychu), wymiana kabli 
elektrycznych, okien, malowanie ścian, cyklinowanie podłóg w mieszka-
niu dla przyszłego proboszcza, wymiana okien w dwóch pomieszczeniach 
mieszkania pani diakon, odrestaurowanie klatek schodowych w kościele, 
odrestaurowanie czworo drzwi wejściowych do kościoła, przywracając im 
pierwotny wygląd, wymiana wszystkich okien na parterze kościoła, remont 
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zakrystii, wymiana niektórych belek i desek na emporach kościoła, wymia-
na oświetlenia w niektórych pomieszczeniach kościoła (klatka schodowa, 
zakrystie, wejście przed kościołem, Brodówka – powiększenie mieszkania 
wikariusza o dwa pokoje (obecnie mieszkanie czteropokojowe) – cyklino-
wanie podłóg, malowanie, sufit podwieszany, żaluzja zewnętrzna zamiast 
dotychczasowych krat, wymiana oświetlenia w korytarzu i przed budyn-
kiem Brodówki, malowanie w ramach akcji konfirmantów ogrodzenia wo-
kół całej parafii, lamp oświetlających teren, masztów na flagi, kosmetyka 
drzew i krzewów w Godziszowie i Goleszowie; 

Kozakowice: remont schodów wejściowych do kościoła (wykonane 
kostką brukową), generalny remont sali parafialnej (wymiana podłogi – pa-
nele, wykafelkowanie podłogi w kuchni i korytarzu, malowanie, żaluzje do 
okien, wymiana drzwi);

Godziszów: zakończenie budowy domku gospodarczego i jego wypo-
sażenie, wykostkowanie wjazdu do kościoła, wymiana drzwi w kościele, 
naprawa dachu w starej szkole;

 Kisielów: malowanie kościoła, ogrodzenia, sali parafialnej, wykafelko-
wanie podłóg w sali parafialnej, wymiana mechanizmu dzwonów (12 tys. 
złotych), uporządkowanie obejścia wokół kościoła: 

Leszna Górna: wykostkowanie terenu za kościołem i dokończenie opa-
ski wokół kościoła.

Nadto odrestaurowanie grobów byłych duchownych i ogródków przy 
nich, odrestaurowanie ogrodzenia cmentarza w Goleszowie (malowanie, 
wymiana spróchniałych desek, malowanie bramy wjazdowej), zakup regu-
laminów do wszystkich naszych cmentarzy.

 Mogę tylko jeszcze raz podziękować za ogromne zaangażowanie 
w pracach i zebrane na nie finanse. Wasza ofiarność jest wyrazem wielkie-
go zaufania do mnie, za które serdecznie dziękuję. Podziękowania kieruje-
my jako Parafia również w stronę Wysokiego Konsystorza, który przyznał 
nam bezzwrotną pożyczkę w wysokości 25.000,– złotych i prolongował 
spłatę kolejnych 25.000,– złotych do czerwca 2015 roku (sukcesywnie na 
subkoncie zbieramy finanse na zwrot tej pożyczki).

Personalia

Nasi synodałowie: Jerzy Sikora, Jerzy Stanieczek, Lidia Pałac, Anna 
Czudek i Zbigniew Wacławik reprezentowali Parafię wraz z miejscowymi 
duchownymi na obradach Synodu Diecezjalnego, a Jerzy Sikora i Jerzy 
Stanieczek w Synodzie Kościoła. 
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W Goleszowie organistką nadal była pani Helena Czarnecka, w pierw-
sze niedziele miesiąca i niektóre święta Jean–Claude Hauptmann. W filia-
łach korzystaliśmy z pomocy Ewy Hławiczki (dawniej Hławiczka–Sitek) 
i Agnieszki Krawiec, w Lesznej Górnej z pomocy pani Wandy Roik (grają-
cej gratisowo na rzecz naszej parafii).  

Filiałami opiekowali się: Ewa Szkandera (Kozakowice), Krystyna Bujok 
(Godziszów), Jan Hławiczka (Kisielów), Paweł Cieślar (Leszna Górna).

Księgową nadal była pani Anna Czudek, a kościelną pani Urszula 
Sztwiertnia. Prace kancelaryjne wspierała pani Barbara Kamieniorz.

Cmentarzem opiekował się Rudolf Bujok (Goleszow), Mirosław Broda 
(Kozakowice Górne i Dolne), Józef Bolek (Godziszów) i Jan Hławiczka 
(Kisielów). 

Sytuacja finansowa Parafii na dzień 31.12.2014 roku wydaje się być 
stabilna. Warty podkreślenia jest fakt wzrostu przychodów z kolekt i ofiar 
o 100 tys. złotych, co jest wynikiem z jednej strony wpłat z filiałów do 
wspólnej kasy, z drugiej wzrostu frekwencji na nabożeństwach i wzrostu 
ofiarności. Ta ostatnia szczególnie widoczna jest w sprawozdaniu finan-
sowym w rubryce ofiary na cele kultu, gdzie wykonanie wyniosło ponad 
440 %. Dzięki takiej ofiarności można było przeprowadzić wspomniane 
powyżej remonty. 

W roku sprawozdawczym przystąpiliśmy do aktualizacji kartotek. Wie-
le osób (ankieterzy) wyruszało do goleszowskich domów, niejednokrotnie 
wiele razy, by spisać szczegółowo dane, które pozwolą na zaktualizowanie 
kartoteki. Nierzadko stawiane były pytania o celowość takiej ankiety, prze-
cież zakładano, że dane takie posiadamy w kancelarii. Niestety zdarzają się 
błędy, a wiele danych w ogóle nie posiadaliśmy. Wyniki przeprowadzonej 
aktualizacji będziemy mogli przedstawić w okolicach kwietnia 2015 roku. 
Większość kart aktualizacyjnych została zebrana. Trzeba je teraz wszystkie 
wprowadzić do komputera, co sukcesywnie jest dokonywane. 

Statystyka. Na dzień 1.1.2015 roku było nas 3248 dusz. W całej parafii 
spośród osób zobowiązanych płacić składki uregulowało je 72%. Frekwen-
cja na nabożeństwach w stosunku do roku 2013 wzrosła o ponad 4600 osób, 
liczba osób przystępujących do Komunii wzrosła o 635 osób.

Warto było kroczyć w nadziei: 
„Moim szczęściem jest być blisko Boga”  

 ks. Adrian Korczago
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Wieczór kolęd
W przeddzień Święta Epifanii, 5 stycznia 2015 r. w goleszowskim ko-

ściele ewangelickim odbył się tradycyjny Wieczór kolęd w wykonaniu 
miejscowych chórów, zespołów i gości. Prócz tradycyjnych kolęd pięk-
nie zabrzmiały pieśni godowe, pastorałki, a także ciekawe utwory instru-
mentalne. Ważnym ogniwem wiążącym występy zespołów i chórów były 
refleksje bożonarodzeniowe, przybliżające słuchaczom istotę narodzenia 
Dzieciątka Jezus, światłość nocy betlejemskiej i rodzące się z niej zbawie-
nie ludzkości.

Licznie zebranych słuchaczy i wykonawców serdecznie przywitał ks. 
dr Adrian Korczago, który w trakcie koncertu wraz z małżonką Marzanną 
Kunkel–Korczago i Anitą Binek z ambony prowadził wspomniane krótkie 
rozważania.

Koncert rozpoczął chór „Senior” pod dyrekcją Renaty Badura–Si-
kora pieśniami godowymi: „Grają w szopie”, „U żłóbka”, „Dzieciątko 
Jezus”. Po nim wystąpił zespół „Hosanna” prowadzony przez Janusza 
Fobera z jedną z najstarszych polskich kolęd „Wśród nocnej ciszy” oraz 
francuskim noel „Nad Betlejem” i ukraińską melodią „Radość dziś na-
stała”. Kolejno zaprezentowały się dziecięce „Promyki” pod dyrekcją 
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diak. Kariny Chwastek–Kamieniorz ze swoim programem „Pastuszek”, 
„Cicha noc”, „Święta, święta” i „Wesoła nowina”. Chórowi towarzy-
szyli na gitarach Marcin Michalik i Wojciech Kiełbicki, zaś partię solo-
wą zaśpiewał Szymon Michalik.
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Dwie XIX–wieczne kolędy polskie „Gdy 
się Chrystus rodzi” i „Dzisiaj w Betlejem” 
oraz amerykańską melodię „Już noc okry-
wa świat” wykonała Agnieszka Krawiec 
z akompaniamentem Adriana Ruckiego.

Po tym duecie wystąpił chór z Kozako-
wic prowadzony przez Joannę Lipowczan–
Stawarz z dwoma utworami: „Radość dziś 
nastała” w nieco odmiennym opracowaniu 
i pieśń godową „Powitać Pana”. Do chóru 
kozakowickiego dołączył wokalny zespól 
żeński z Lesznej Górnej i wspólnie wyko-
nana została – tym razem chóralnie kolęda 
„Dzisiaj w Betlejem”. Panie z Lesznej pod dyrekcją Jolanty Pecold zaśpie-
wały jeszcze prezentowane wczesniej XVIII–wieczne francuskie noel „Nad 
Betlejem” i pieśn bożonarodzeniową „Noc święta”.

Po żeńskim zespole zupełnie odmiennie zabrzmiały utwory chóru męskiego 
„Cantus”, który pod kierunkiem Anny Stanieczek wykonał niemiecką pieśń 
bożonarodzeniową „Dzwony godowe” , pastorałkę „Pasterze mili” i współcze-
śnie, wszechstronnie rozpowszechnioną pieśń godową „Nie było miejsca”.

Tą samą pieśnią rozpoczęła swój program gościnnie występująca uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 
– Marta Cienciała z Hażlacha z towarzyszeniem organowym Leszka Kalety. 
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Duet ten wykonał jeszcze cztery pozycje 
kolędowe „Gdy śliczna Panna”, „Jezus 
malusieńki”, „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki” i „Cicho, cicho”. Koncert kolędowy 
zakończyły: orkiestra kameralna pod dy-
rekcją Jeana–Claude Hauptmanna utwo-
rami: „Christmas” i „Pastorale” z solistką 
Dorotą Branny, oraz chór mieszany z to-
warzyszeniem orkiestry pieśnią „Święta 
noc” i „Wiązanką kolęd Polskich” w opra-
cowaniu na chór Karola Hławiczki w in-
strumentacji Bronisława Kaliny.
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Wigilijka w Kisielowie
Dnia 14 stycznia 2015 r. w strażnicy OSP w Kisielowie miała miejsce 

coroczna wigilijka aktywu sołectwa Kisielów.
Sołtys p. Szostok zaprosił najstarszych mieszkańców, aktywnych dzia-

łaczy OSP, KGW, opiekunów kościoła ewangelickiego i katolickiego wraz 
z ks. Łukaszem Stachelkiem i ks. Wiesławem Kondziołką. Obecne były 
także władze Gminy Goleszów z wójtem Krzysztofem Grajcarem. Po po-
witaniu przez sołtysa, wspólnej modlitwie i czytaniu fragmentów Słowa 
Bożego przez obu księży nastąpiło tradycyjne przełamanie się opłatkiem 
i złożenie sobie życzeń. Wspólne zaśpiewaliśmy także kilka kolęd.

Myślę, że takie kilkugodzinne spotkanie mieszkańców i działaczy so-
łectwa różnych wyznań tworzy niezapomniany klimat i napawa radością do 
dalszego działania dla dobra naszej małej ojczyzny.

J. Hławiczka

Po prezentacji chórów i zespołów ks. dr Adrian Korczago podziękował 
wszystkim wykonawcom i słuchaczom, a dyrygentom i solistom wręczył 
w formie pamiątkowych upominków tomik wierszy „Myśli w biegu” ks. 
Sławomira Sikory.

Koncert zakończyła odśpiewana wspólnie z organami XVIII–wieczna 
kolęda „Bóg się rodzi”. Anna Stanieczek
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Noworoczne spotkanie
W piątkowe, styczniowe 

popołudnie sala parafialna 
w Goleszowie tętniła ży-
ciem, bo na spotkanie przy-
byli pracownicy i wolonta-
riusze naszej parafii. Takie 
noworoczne spotkania od-
bywają się już od wielu lat 
i przyjmowane są z sympatią 
przez zapraszanych gości. 

Program jest zawsze bardzo bogaty i różnorodny. Uczestnicy śpiewają kolędy 
z zainteresowaniem wsłuchują się w Słowo Boże głoszone przez proboszcza 
ks. Adriana Korczago. Chętnie biorą też udział w konkursach przygotowa-
nych przez duchownych. W tym roku konkursy były dość trudne, pierwszy 
dotyczył min. filmu kręconego w latach 50. ubiegłego stulecia w naszej pa-
rafii, zatytułowanego „Samotność we dwoje”, który jak wiedzą starsi miesz-
kańcy Goleszowa, opowiadał o życiu ewangelickiego pastora. Pojawiły się 
np. pytania o reżysera filmu i nazwiska aktorów odtwarzających główne role. 
Dla zainteresowanych tematem, odsyłam do stron internetowych, na których 
można odnaleźć informacje i sceny z filmu. Drużyna, która zwyciężyła w na-
grodę musiała przygotować reklamę naszej parafii. Drugi konkurs dotyczył 
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Nasze wspólne spotkanie 
poświąteczne

W sobotę 17 stycznia 2015 r. o godz. 17–tej spotkali się członkowie 
chóru Kozakowice na dorocznej „Gwiazdce”. Uroczystą kolację poprzedzi-

ły przygotowania i świątecz-
na krzątanina, tak typowa 
w naszej tradycji. Rozpoczę-
liśmy zakupami niezbędnych 
prowiantów oraz pakowa-
niem prezentów. Potem tak, 
jak to w domu: Edziu ubierał 
choinkę i nakrywał do sto-
łu, Zuzia piekła, gotowała, 
krzątała się po kuchni. Gu-
cio przyniósł obrane ziem-
niaki. Karol i Romek wpadli 
wcześniej z jeszcze ciepłym 

znajomości Starego i Nowego Testamentu, pytania znowu były dość trudne, 
ale wielu uczestnikom, świetnie zorientowanym w tematyce biblijnej, nie 
sprawiły większej trudności i” egzamin” przygotowany przez ks. proboszcza 
zdali śpiewająco. Nagroda i tym razem była zaskakująca, zwycięska ekipa 
musiała ułożyć nową kolędę i wspólnie ją zaśpiewać. Dobry nastrój i smacz-
ne przekąski sprawiły, że spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych 
i wszyscy rozeszli się ubogaceni Słowem Bożym.          Anna Sikora 
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ciastem. Halinka układała na stole 
owoce, Ania prezenty w koszach pod 
choinką. Zabłysła pierwsza gwiazd-
ka! Byliśmy gotowi! Członkowie 
chóru i zacni goście w osobach: księ-
dza Adriana Korczago z małżonką, 
diakon Kariny Chwastek Kamieniorz, 
oraz księdza Łukasza Stachelka z całą 
uroczą rodzinką powoli zajmowali 
miejsca przy stole. 

 Przed głównym posiłkiem ksiądz 
Adrian zmówił uroczystą modlitwę. 
Świąteczną atmosferę uświetniło nam 
żywe dzieciątko (Natan Stachelek)
pod choinką. Posiłek smakował wy-
śmienicie. Kiedy już nasyciliśmy się 
przy smakowicie zaopatrzonym stole, 
nastał czas pieśni i kolęd. Śpiewali-
śmy z pamięci i zabytkowych śpiew-
ników i kancjonałów wydanych od 
lat trzydziestych do końca XX wieku 
z pięknymi srebrnymi zdobieniami, 
kolekcji naszej koleżanki Zuzi. Zwieńczeniem uroczystości były z niecier-
pliwością oczekiwane świąteczne prezenty. W tym roku wszyscy zostali 
obdarowani kolorowymi akcesoriami gospodarstwa domowego. Gwaru, 
radości i śmiechu było co niemiara! 

Wszyscy wypełnieni pozytywną energią ze wspólnego przebywania 
w świątecznym nastroju udaliśmy się do naszych domów.

Tekst: Anna Piskorczyk, zdjęcia: Eugeniusz Szurman
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Koncert zespołu Hosanna
W niedzielę 18 styczna 2015 r. o godz. 17,30 miał miejsce w naszym 

kisielowskom kościele niezwykły świąteczny koncert zespołu Hosanna. 
Licznie zgromadzeni parafianie, a także wiele osób przyjezdnych mogli 
wysłuchać kilkanaście nie tylko kolęd, ale innych pieśni. Można było tak-
że przyłączyć się do śpiewu, a to dzięki wyświetlanym tekstom na dużym 
ekranie. Całość koncertu prowadził ks. Adrian Korczago. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem wspaniałego śpiewu członków zespołu i perfekcyjnej gry 
na instrumentach. J. Hławiczka

„Przy szabasowych świecach”
W sobotnie popołudnie 24 stycznia w goleszowskim kościele ewangelic-

kim odbył się szczególny koncert, koncert muzyki żydowskiej nawiązujący 
do wymarszu w styczniu 1945 w nieznane więźniów roku z likwidowanej 
filii oświęcimskiego obozu koncentracyjnego w Cementowni Goleszów. 

Wspaniałe utwory muzyczne i piosenki przeplatane były refleksjami 
wprowadzającymi w treść piosenek w większości wykonywanych w ję-
zyku jidysz, który był tak często słyszany na ulicach polskich miasteczek 
i wsiach przed II wojną światową. Wspomniano goleszowskie rodziny ży-
dowskie, o których pamiętają już tylko najstarsi mieszkańcy. Przypomniano 
wiele imion więźniów, którzy musieli ciężko pracować w kamieniołomach 
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dostarczających surowca do cementowni, sporo z nich nie wytrzymywało 
morderczego traktowania i traciło życie, pozostając na zawsze w naszej zie-
mi. W większości byli to żydzi z różnych krajów Europy. 

W czasie koncertu wsłuchać się można było w tak znane melodie jak „Ajde 
Jano”,” Kazimierz” czy motyw z filmu „Lista Schindlera”. Wzruszające były 
opowiadania Isaaca Bashevis Singera, a krótkie, humorystyczne historie pod-
kreślały historyczny charakter tego popołudniowego koncertu. Soliści, którymi 
byli: Aleksandra Malina, Marta Cienciała, Elżbieta Zwias, Piotr Sikora, Filip 
Hauptmann, Paweł Cienciała swoim śpiewem wprowadzili słuchaczy w specy-
ficzny klimat dawno minionych czasów, zaś Marzanna Kunkel–Korczago, ks. 
Adrian Korczago oraz Anita Binek i ks. Łukasz Stachelek wspaniale interpre-
towali przedstawiane teksty wywołując chwilami wzruszenie a czasem szczery 
uśmiech licznie zgromadzonej publiczności. Orkiestra w blisko 30 osobowym 
składzie doskonale przygotowana przez dyrygenta Jean–Claude Hauptmanna, 
który dokonał również wielu opracowań utworów na orkiestrę oraz brawurowo 
wykonał solowe partie na akordeonie była osnową całego koncertu. Scenariusz 
koncertu przygotowała Małgorzata Hauptmann wyszukując melodie i teksty, 
które stworzyły niezapomniany wieczór. 

Organizatorem koncertu była goleszowska parafia ewangelicka przy 
współudziale Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Sponsorami, którzy włą-
czyli się w organizację koncertu były firmy: „Mokate”, „Bank Spółdzielczy” 
„Eltrex”, „Diehl–Mirometr”, „Zakład Produkcyjno–Handlowy Pilch”, „Tek-
nomet”, ”Fameks” oraz państwo Zofia i Bronisław Brodowie oraz Joanna 
i Rafał Murańscy. 
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Spotkanie dla małżeństw 24.01.2015

„Włosy to nie wszystko”
Prowadzący: Ks Marek Michalik

Historia Samsona, pobieżnie przeczytana może nam się wydawać zbyt 
trudną, niezrozumiałą, daleko przekraczającą granice obyczajowości. Za-
chęcam by dogłębnie ją przeczytać – Księga Sędziów 13–16

Samson rodzi się jako syn Manoacha i jego żony, którzy długo oczeki-
wali potomstwa. Jego narodziny zapowiada anioł, jego imię brzmi – Dziw-
ny. Życie Samsona ma naznaczony kierunek już przed jego poczęciem, bę-
dzie on nazarejczykiem – czyli człowiekiem szczególnie poświęconym dla 
Pana. W Księdze Sędziów czytamy „gdyż chłopiec ten od urodzenia, aż do 
dnia swojej śmierci będzie nazyrejczykiem Bożym”.

Kiedy rozpoczyna swą działalność czytamy w 1 Sdz 13.24 „I zaczął 
działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów mię-
dzy Sorea i Esztaol”. I z pewnością nie takiego działania my byśmy się 
spodziewali. Izrael, znów z powodu nieposłuszeństwa Bogu, zostaje wyda-
ny w rękę Filistyńczyków, na czterdzieści lat. Bóg wybiera Samsona, wy-
korzystując jego fizyczną siłę i słabość do kobiet filistyńskich, to właśnie 
on przez dwadzieścia lat będzie pewnego rodzaju tarczą obronną dla całego 
Izraela.

Cała uwaga wrogów skupia się na Samsonie. Sam wręcz szuka zaczepki 
z Filistyńczykami, wykorzystuje przy tym swoje prywatne życie – ślub z fi-
listyńską dziewczyną, później mści się za dokonane krzywdy. Zakochuje 
się w kobiecie nierządnej Dalili, a ona w zmowie z książętami i za sowitą 
opłatą zrobi wszystko, by poznać w czym tkwi jego siła. Samson ulega, 
zdradza Boży zamysł i nie spodziewa się, że Bóg pomimo wybrania i jego-
może opuścić. Samson zostaje ogolony, pojmany, upokorzony, upodlony.

Znak nazarejczyka – długie włosy w więziennym lochu odrastają. Warto 
przypomnieć, że ogolenie głowy przez nazyrejczyka, było znakiem pokuty 
za popełnione grzechy. Poświęcony Panu został do pokuty przynaglony. 
A włosy były tylko znakiem. Czy w więzieniu serce Samsona nie zostaje 
przemienione? W końcu ginie, modląc się „wspomnij na mnie i wspomóż 
jeszcze ten raz”. Samson był powołanym przez Boga sędzią i na końcu 
swego życia, poświęcając w zupełności siebie, rozprawia się z oprawcami.



Nasza Gazetka                                                         25

Prowadzący ks. Marek Michalik zwrócił naszą uwagę na zapowiedz 
w tej historii, przyjścia Jezusa – Mesjasza. Kilka podobieństw.

– narodziny Jezusa i Samsona zapowiada anioł
– obaj zostają przeznaczeni do szczególnego zadania
– Jezus umiera za grzechy całego świata, zostaje zupełnie sam
– Samson skupia na sobie całą uwagę wrogich Filistyńczyków, ginie sam
– szatan świętuje swój krótki tryumf, gdy Jezus umiera na krzyżu Fili-

styńczycy drwią z Samsona, niewiedzą, że za moment zginą
– Jezus rozpościera ramiona na krzyżu, pokonując szatana

Samson rozpościera ramiona, by po raz ostatni objąć filary, pogrążając
wroga.
Różnice:
Samson jest szczególnym człowiekiem, ale niedoskonałym, umiera, zo-

staje zapisany wśród bohaterów wiary. Hbr 11,32
Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, doskonałym, bez grzechu, umiera 

i zmartwychwstaje.
Samson walczy siłą, przemocą, stale napędzany chęcią zemsty.
Chrystus niesie miłość, przebaczenie, usprawiedliwienie, łaskę.
„I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele
waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko
nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża.”

Kol 2 13–14
Alina Szklorz
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DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

Turniej Tenisa 
Stołowego 

W okresie zimowym młodzież naszej 
Parafii regularnie spotykała się na cotygo-
dniowych spotkaniach w piątki o 18.00. 
W tym czasie realizowaliśmy wiele tema-
tów, w których poprzez pryzmat Biblii, pró-
bowaliśmy znaleźć swoje miejsce w relacji 
z ludźmi i Bogiem.

Nasza dodatkowa aktywność skupiała 
się na Wieczorach gier planszowych, ale 
również na rozwijaniu naszych sportowych umiejętności poprzez grę w Te-
nisa Stołowego po naszych spotkaniach. A podczas ferii zimowych korzy-

staliśmy z sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum. 

Podczas III Diecezjalne-
go Turnieju Tenisa Stołowe-
go, który odbył się 7 lutego 
w Nierodzimiu naszą parafię 
reprezentowało 5 sportow-
ców. Jednak najwięcej rado-
ści przysporzyło nam, to że 
Eryk Sztwiertnia z Lesznej 
Górnej, w kategorii szkół 
średnich zdobył 2 miejsce. 
Gratulujemy!

ks. Łukasz Stachelek
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Zimowisko w Lesznej
Podczas ferii zimowych mieliśmy trzydniowe zimowisko dla dzieci 

z Lesznej. Spotykaliśmy się w budynku szkoły podstawowej w Lesznej 
aby poznawać elementy zbroi Bożej, uczyć się wersetów, słuchać historii 
misyjnej oraz oczywiście pobawić się. Śniegu nie brakowało więc mieli-
śmy też zabawy na śniegu. Była nas ok. 20, ale mimo kameralnej atmosfery 
dzieci świetnie się czuły. Latem jeśli Bóg pozwoli to będziemy chcieli kon-
tynuować temat zbroi Bożej na Tygodniu Dobrej Nowiny.
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Frajda dla dzieciaków
Ferie zimowe wcale nie muszą być nudne, szczególnie wtedy, gdy 

wcześniej zaplanuje się wyjazd na zimowisko do Istebnej. W tym roku nie-
spełna 20–osobowa grupa dzieci miała okazję spędzać swój wolny czas na 
wypoczynku w „Domu Gościnnym” Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Istebnej. Program zimowiska był bardzo bogaty a czasu na nudę nie było. 
Każdy dzień wypełniony był wieloma atrakcjami. Codziennie pani Ania 
przybliżała nam bardzo ciekawą historię Estery, perskiej królowej, która 
miała wielkie zaufanie do Boga. Chodź historia ta nie była łatwa, wszyscy 
słuchaliśmy jej z zaciekawieniem, a pytania konkursowe z biblijnego opo-
wiadania nie stanowiły dla nas trudności. Miło i ciekawie spędzaliśmy czas 
wykonując „szkatułkę Estery” metodą decoupage. Naszym skarbem, który 
do niej włożyliśmy był własnoręcznie ozdobiony werset wyjęty z siódmego 
rozdziału Księgi Jeremiasza: „Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam 
nakazuję, aby się wam dobrze działo”. 

Wycinaliśmy i ozdabialiśmy także maski, których wykonanie zajęło 
nam sporo czasu, ale efekt był zdumiewający. Te i inne cudeńka wykony-
waliśmy pod kierunkiem pani Oli, która dla nas przygotowała wszystkie 
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materiały i służyła pomocą. W trakcie naszego pobytu śpiewaliśmy dużo 
pieśni, również w języku angielskim. 

Shirley uczyła nas poprawnej wymowy swojego ojczystego języka, po-
znaliśmy także kilka nowych słówek po angielsku. Panie Anita i Ola dbały, 
żebyśmy nie mieli czasu na nudę. Stale organizowały gry i zabawy i zawsze 
miały dla nas czas. Pogoda w tym roku wyjątkowo nam dopisała i korzy-
staliśmy z uroków zimy. Długie spacery, zabawy na śniegu sprawiały, że 
często na naszych twarzach pojawiał się uśmiech. Czasem zdarzało się nam 
pomarudzić ale tyle się działo, że szybko zapominaliśmy o jakichkolwiek 
trudnościach. Po powrocie z podwórka najbardziej smakowały nam posiłki 
przygotowane przez tamtejsze panie kucharki. 

W trosce o nasze bezpieczeństwo odwiedzili nas także panowie po-
licjanci, którzy przeprowadzili pogadankę, jak bezpiecznie spędzać fe-
rie zimowe. Większość naszej grupy stanowiły dziewczyny, którym nie 
jest obcy taniec. W radosnej atmosferze wzięliśmy udział w zabawie ta-
necznej ukrywając się pod tajemniczymi maskami. Mieliśmy także oka-
zję zwiedzić kościół w Istebnej i wysłuchać kilka ciekawostek na jego 
temat, które przedstawił nam proboszcz tamtejszej parafii ks. Alfred 
Staniek. Każdego wieczoru panie zaglądały do naszych pokoi i czytały 
nam „Rodzinę Dobrowolskich”, byśmy mogli choć trochę wyciszyć się 
przed snem. 
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Czas, który wspólnie spędzaliśmy minął nam bardzo przyjemnie, atrak-
cyjnie i bezpiecznie, a to wszystko dzięki pani Karince i pani Hani, które 
czuwały, by niczego nam nie brakowało, otaczając nas wsparciem i pomocą.  
To był wspaniały czas dla dzieci jak i opiekunów, kiedy mogliśmy oderwać 
się od codziennej rzeczywistości – a w dodatku był to czas bez telewizji 
i komputera, które coraz częściej wkradają się w nasze życie i odbierają naj-
wspanialsze chwile – chwile spędzone w gronie bliskich i przyjaciół. E.B.

On grzechy nasze sam na ciele swoim 
poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy 

grzechom, dla sprawiedliwości żyli; 
jego sińce uleczyły was.    1 Pt. 2,24
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Kazanie wygłoszone z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w katolic-
kim kościele Michała Archanioła w Goleszowie, w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Nie ma czerpaka, 
a studnia jest głęboka

Drogie siostry i bracie w Jezusie Chrystusie!

Jako uczestnicy tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
jesteśmy konfrontowani z wydarzeniem, które moglibyśmy określić mia-
nem wyjątkowego spotkania, bądź przeobrażenia. Otóż dostrzegamy bezi-
mienną kobietę z dzbanem w ręku, charakteryzującą się dosyć skostniałym 
sposobem patrzenia na świat oraz zauważamy naprzeciw niej spragnionego 
Jezusa. Europejski sposób myślenia może sprawić, że nie do końca wy-
chwycimy wyjątkowość tej sytuacji. 

Mówiąc o wyjątkowości mam na myśli spotkanie sam na sam męż-
czyzny i kobiety tamtych czasów: Żyda i Samarytanki i to w świętym dla 
Samarytan miejscu błogosławieństwa Jakuba. Dla Jezusa i jego uczniów 
jest to teren obcy. W wyniku narastających sporów Samarytanie i Żydzi, 
używając współczesnej terminologii, wzajemnie się ekskomunikowali. Jest 
południe, ludzie pochowali się po swych domach, by przetrwać największy 
upał, uczniowie udali się do miasta. Zmachany trudem wędrowania Jezus 
dociera do studni, jest spragniony. Nie ma naczynia, mówiąc biblijnie brak 
mu czerpaka, za pomocą którego zaspokoiłby swe potrzeby. Próbuje zagad-
nąć Samarytankę.

Wyjątkowym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mówiąc 
o wyjątkowości mam na myśli spotkanie sam na sam reprezentantów róż-
nych wyznań i religii, dziś przede wszystkim katolików i ewangelików, i to 
w świętym dla goleszowskich katolików miejscu, kościele Archanioła Mi-
chała. Dla ewangelików jest to teren obcy. W wyniku historycznych wyda-
rzeń katolicy i ewangelicy wzajemnie się od siebie oddalili. Czasy są trud-
ne. Skwar napięć i konfliktów ogólnoświatowych daje się solidnie odczuć. 
Wielu wyznawców Chrystusa pochowało się po swych domach, bowiem 
sprawy Kościoła, niezależnie od denominacji, przestały w ogóle ich inte-
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resować, inni poszli w stronę miejskich świątyń konsumpcji, tam próbując  
zaspakajać swoje potrzeby. Zmachany trudem towarzyszenia nam Jezus 
dociera do studni, jest spragniony naszego rzetelnego naśladownictwa.  
Nie ma czerpaka, za pomocą którego mógłby zaspokoić swe potrzeby. Pró-
buje zagadnąć każdego z nas. 

Samotna niewiasta pozwala się zagadnąć. Przeżywamy zaskakujący 
przebieg wydarzeń. Ten, który władny jest uczynić wielkie rzeczy nie tylko 
pozwala tej kobiecie zaspokoić prymarne potrzeby bycia człowiekiem, ale 
świadomie prosi ją o pomoc. Korzysta z czerpaka Samarytanki, by zaczerp-
nąć z głębokiej studni potrzebne mu orzeźwienie.

Czy my pozwolimy się zagadnąć? – to fundamentalne pytanie na-
szych ekumenicznych spotkań. Czy gotowi jesteśmy na zaskakujący 
przebieg wydarzeń? Czy na płaszczyźnie ekumenicznego współbycia 
uda nam się wyeliminować cynizm tych, którym wydaje się, że potrafią 
o własnych siłach poradzić sobie z wyłaniającymi się problemami i nie-
bezpieczeństwami, skwarem otaczającej rzeczywistości, a jednocześnie 
wpadają w objęcia niszczycielskiej bezsilności, bądź niebezpiecznej py-
chy, że tylko oni potrafią wyjaśnić nieodgadnione, że tylko oni posiada-
ją niezbędny czerpak. 
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Głębia niepojętej przez ludzki rozum Bożej mądrości i wspaniałości 
sprawia, że w pojedynkę nie mamy szans na dotarcie do pełni Bożej tajem-
nicy. Potrzebujemy siebie nawzajem, zadani jesteśmy na siebie nawzajem. 
Już wkrótce mogą nadejść dni, podczas których wszelkie próby walki w po-
jedynkę spełzną na niczym. Omawiane spotkanie ukazuje nam, że wiele 
wieków temu potrzeba było człowiekowi wsparcia, by dostrzegł, że ży-
cie nie składa się jedynie z momentów błyskawicznych zaspokojeń swych 
zachcianek czy tez opiera się na nieakceptowaniu jakichkolwiek limitów. 
Wbrew pozorom w historii, w której przyszło nam „uczestniczyć’ to nie 
Jezus jest najbardziej spragniony, ale owa niewiasta. 

Zatem, to nie Jezus jest najbardziej spragniony naszych wspólnych spo-
tkań, ale to my podczas tych spotkań wyrażamy tęsknotę za życiem.

Nie tylko wówczas ludzie tworzyli między sobą bariery, które Je-
zus przybywając na ten świat konsekwentnie przełamywał, zwalczając 
myślowe stereotypy, niwelując uprzedzenia, wszelkie próby stygmaty-
zowania i szufladkowania drugiego człowieka. Dziś również tworzymy 
wiele przeszkód, odseparowujemy się od siebie, spoglądamy na siebie 
podejrzliwie, konkurujemy i rywalizujemy ze sobą. Tymczasem Jezus 
przyszedł na świat byśmy krocząc Jego śladami potrafili się zdobywać 
na miłość do drugiego.

Takie spotkania jak dzisiejsze mają odrodzić w nas pragnienie spogląda-
nia na drugiego człowieka nie z perspektywy wzajemnych niechęci, ale do-
strzeżenia kapitału, który może stać się naszym udziałem jedynie wówczas, 
gdy będziemy się wzajemnie od siebie uczyli, odkrywali te cechy naszej 
pobożności, o które uzupełnimy własną, by pełniej przeżywać spotkania 
z Świętym i Niepojętym. 

Wydarzenie z okolic samarytańskiej studni moglibyśmy nazwać mia-
nem Bożych odwiedzin. Spragniony staje się obdarowującym życiodajną 
wodą, która gasi wszelkie pragnienie.

Zatem nie tylko mamy do czynienia ze spotkaniem, wyjątkowym spo-
tkaniem, ale również przeobrażeniem. Spotkanie oscylujące początkowo 
wokół czerpaka kończy się diametralną zmianą w życiu Samarytanki, ono 
pozwoliło jej poczynić znaczące kroki w procesie poszukiwania życia, któ-
rego nawet śmierć nie przemoże. 

Wszyscy, którzyśmy spragnienie powinniśmy przychodzić do źródła 
nie po to, by pazernie zaspakajać swoje potrzeby, ale przeżywać ożywienie 
swej duszy. Amen.

 ks. dr Adrian Korczago
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Rekolekcje pasyjne
Rekolekcje pasyjne odbyły się w naszej parafii w dniach 27,28.02 

i 01.03.2015. Poprowadził je ks. dr Adrian Korczago. Temat pierwszych 
dwóch dni brzmiał „Skaliste ołtarze życiodajnych strumieni – refleksyjny 
szlak odkrywania symboliki kamieni i wody”, zaś niedzielny wieczór to 
rozwinięcie tematu „Rozpostarte ramiona – modlitewna wędrówka odkry-
wania symboliki krzyża”. Prowadzący na samym początku wyjaśnił zna-
czenie terminu rekolekcje pochodzącego od średniowiecznych, łacińskich 
słów recoletio, recoligo oznaczających odzyskiwać, zgromadzać ponow-
nie, zbierać, scalać. Spotkania miały więc zebrać, scalić i przypomnieć to, 
co jak nam się wydaje, powinniśmy pamiętać. 

W trakcie pierwszego dnia mogliśmy zastanowić się nad kamieniami, 
które spotykane są wszędzie. Służyły do budowy ołtarzy, do tworzenia fun-
damentów, ale można się o nie również potknąć co przydarzyć się potrafi 
nawet w czasie urlopowego relaksu. Pan Bóg jest dla nas kamieniem wę-
gielnym, życiowym fundamentem, ale można się potknąć odrzucając go 
i idąc przez życie bez niego. Chrystus jest skałą dającą oparcie do prze-
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żywania kolejnych dni. Całe rozwa-
żanie oparte było na tekstach z Pi-
sma Świętego. Dotknięcie gładkiego, 
białego kamienia z rzeki Jordan oraz 
szorstkiego, prawie czarnego z Jeziora 
Tyberiackiego kierowało nasze myśli 
do czasów pobytu naszego Zbawicie-
la na ziemi. Tego wieczoru mogliśmy 
posłuchać chóru męskiego „Cantus”. 

Drugi rekolekcyjny wykład doty-
czył wody, którą my europejczycy nie 
cenimy zbytnio mając jej pod dostat-
kiem. Jak może stać się cenną, opo-
wiedział ksiądz, nawiązując do swego 
pobytu w Afryce, gdzie 2 kubki wody 
o wątpliwej czystości musiały wystarczyć do porannej toalety. Rozmyślania 
ilustrowane były tekstami ze Starego i Nowego Testamentu oraz piosenkami, 
z których jedna mówiła o konieczności wspinania się pod górę, żeby dojść do 
źródła. W czasie krótkiej przerwy każdy uczestnik spotkania mógł zaspokoić 
pragnienie szklanką mineralnej wody, która jakby bardziej niż zwykle smako-
wała. Z rozmyślań wyłonił się obraz Chrystusa będącego życiodajnym stru-
mieniem, z którego może czerpać każdy kto powierza siebie Zbawicielowi. 

Niedzielny wieczór rekolekcyjny pozwolił nam zastanowić się nad zna-
czeniem symbolu krzyża, wszechobecnego w naszej codzienności. Krzyże 
widzimy koło dróg, wieńczą czasem szczyty gór, stanowią biżuterię, innym 
razem są znakiem drogowym lub symbolem organizacji niosących pomoc 
(czerwony i błękitny krzyż). Oprócz tych dostrzeganych przez nasze oczy 
krzyży, często w myślach pojawiają się krzyże, które odnoszą się do sytuacji 
życiowych, zdrowia czy samotności, kojarzą się z cierpieniem, ludzką nę-
dzą. Wierzący ludzie widzą w krzyżu coś znacznie większego, źródło miłości 
i cierpliwości Bożej w stosunku do każdego z nas. Cierpienie niewinnego 
Syna Bożego na Krzyżu Golgoty i jego zmartwychwstanie wzbudza miłość 
do innych ludzi, chęć naśladowania ukrzyżowanego, wzywa do upamięta-
nia, daje wyzwolenie z naszych win jest więc źródłem nowego życia. Pieśni, 
które zebrani sami śpiewali oraz wykonywane przez zawodowych artystów 
odtwarzane z płyt CD kierowały dodatkowo nasze myśli w stronę Golgo-
ty i męki naszego Zbawiciela. Spotkanie zakończyła Modlitwa Pańska oraz 
pieśń „Chcemy do śmierci”. J.Cz.
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Rekolekcje pasyjne dla uczniów
W dniach 16–18 marca br. odbywały sie w naszej parafii rekolekcje pa-

syjne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Przez trzy dni ok 120 
dzieci i blisko 90 młodzieży gimnazjalnej tworzyło niepowtarzalny klimat 
tegorocznych rekolekcji. Pierwszego dnia zgłębialiśmy temat: Moje zaan-
gażowanie w głoszeniu Bożego Słowa. Podstawą była przypowieść Pana 
Jezusa o czworakiej roli. Zarówno w grupie młodszej, jak i starszej ucznio-
wie odgrywali scenki obrazujące tę przypowieść, wysłuchali, jak dawniej 
wyglądała uprawa ziemi, ale przede wszystkim skupiliśmy się na zasto-
sowaniu tego Słowa w naszym współczesnym życiu. Po nauce wersetu 
przewodniego każdy uczeń wykonał pracę plastyczną, jako przypomnienie 
przesłania tematu dnia. 

Drugiego dnia przybliżaliśmy uczniom jedną z czołowych postaci bi-
blijnych, która swoją postawą względem Jezusa zasługuje na uznanie. Mó-
wiliśmy o Piotrze, który z zapalonego ucznia Jezusa, gotowego pójść za 
Nim nawet na śmierć, w momencie próby zawiódł swego Mistrza. Zwątpił 
i zaparł się Jezusa. Ale po Zmartwychwstaniu to on stanął na czele grona 
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uczniów, by odtąd dawać świa-
dectwo o Zmartwychwstałym 
Chrystusie. Napełniony Duchem 
Świętym staje się skałą, opoką 
Kościoła. 

Ostatniego dnia rekolekcji 
studiowaliśmy postawę Zache-
usza, którego życie również ule-
gło zmianie po spotkaniu z Jezu-
sem. Wspólnie analizowaliśmy 
kolejne etapy jego życia, by na 
końcu wysnuć wniosek, iż tak jak 
nielubiany przez innych celnik 
Zacheusz, z kłamcy, oszusta stał 
sie człowiekiem prawym, a stało 
się tak za sprawą spotkania z Je-
zusem, każdy z nas ma szansę na 
poprawę i zmianę swojego ży-
cia. Jeśli otworzymy swoje serca 

na Jezusa i przyjmiemy dar Jego przebaczenia otrzymamy „nowe życie”. 
Każdy dzień rekolekcji rozpoczynaliśmy i kończyliśmy śpiewem. W tym 
roku towarzyszyła nam pieśń „Hymn o krzyżu”, jako wydźwięk tematów, 
które podejmowaliśmy. diak Karina Chwastek–Kamieniorz
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Światowy Dzień Modlitwy 2015
Pierwszy piątek marca to od wielu lat Światowy Dzień Modlitwy, na-

bożeństwo w tym dniu przygotowują i prowadzą kobiety. Tegoroczną li-
turgię pod hasłem „Czy wiecie, co wam uczyniłem?” opracowały kobiety 
z Wysp Bahama. Przedstawiona na początku nabożeństwa prezentacja mul-
timedialna przybliżyła ten tak odległy od nas kraj, składający się z kilkuset 
wysp i wysepek. W nabożeństwie wzięło aktywny udział wiele kobiet – 
czytając liturgię oraz upiększając je śpiewem. Z okazji tego nabożeństwa 
powstał nawet chór, składający się z sopranów i altów chóru mieszanego 
oraz żeńskiego chóru z Lesznej. Pięknie brzmiały w ich wykonaniu pieśni 
z Bahamów.

Kazanie wygłosiła studentka IV roku teologii Wiktoria Matloch w opar-
ciu o tekst z Ewangelii Jana 13,1–17 o umyciu nóg uczniom. 

Nad całością nabożeństwa czuwała diakon Karina Chwastek–Kamie-
niorz. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali parafialnej, w której na 
stołach królowały egzotyczne potrawy o równie egzotycznych nazwach np. 
ciasto Bahama Mama. Najszybciej zniknął jednak z talerzy sernik z awoka-
do (przepis w Zwiastunie nr 4)
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Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy uświadamiają nam, że pomi-
mo różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, tworzymy jedną rodzinę 
złączoną we wspólnej modlitwie.
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Nasze dzieci w finale
      
21 marca br, w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scrip-

tura wzięło udział 3 dzieci z goleszowskiej parafii. Reprezentowali parafię 
w 3 kategoriach: Aneta Macha – Szkoła Podstawowa, Marcin Michalik – 
Gimnazjum, Alicja Krużołek – Szkoła Średnia. Spośród 117 uczestników 
finału, który odbył się w Bielsku, Marcin Michalik zajął czwarte miejsce. 
Gratulujemy!

Tegoroczna edycja obejmowała zakres materiału z dwóch ksiąg biblij-
nych Starego Testamentu, z księgi Jozuego i Sędziów.

Przed swoją męką Jezus powiedział do uczniów: 
Także i wy teraz doznajecie smutku. 

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, 
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać J 16,20–22
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus podzielił się
chlebem z apostołami.
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... moim zdaniem

Cierpienie
Cierpieć to znaczy odczuwać, przeżywać ból fizyczny lub moralny; boleć 

nad czymś lub z powodu czegoś.
Cierpienie to znaczy dolegliwość, przykrość, męka, ból; to jest odczuwa-

nie bólu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jest to doświadczanie ne-
gatywnych emocji o różnym natężeniu i pochodzeniu. Cierpienie może mieć 
postać zarówno pewnego rodzaju lęku, żalu, swoistej krzywdy czy też smutku, 
a także bólu fizycznego spowodowanego chorobą, urazem, czy też kontuzją.

Dlaczego cierpimy? Czemu to służy? Jaki jest sens cierpienia?

Takie pytania pojawiają się bardzo często, a najczęściej zadają je oso-
by, które cierpią fizycznie, bądź moralnie. Nie zawsze znamy odpowiedź 
na te pytania, ale możemy powiedzieć, że jest w tym sens, a wyjaśnienie 
znajdziemy w słowie Bożym. Jednak niezależne od okoliczności i sytuacji 
jakie nas dotykają powinniśmy zawsze i wszędzie pamiętać o Bogu i być 
mu wiernym.

„Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził 
cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć, doświadczyć, i aby 
poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, 
czy nie”. 5 Mż 8,2

Cierpienie w naszym życiu nie jest przyjemnym doświadczeniem, ale 
pozostaje związane z naszym życiem i jest jego stałą częścią. W większo-
ści przypadków jesteśmy przerażeni, a najczęściej stajemy się niezaradni 
i zagubieni wobec doświadczenia. Bezradność to najczęściej reakcja wobec 
problemów dotyczących sfery uczuciowej w relacji z bliskimi i przyjaciół-
mi. Cierpienie fizyczne czyli ból, choroby omijamy poprzez korzystanie 
z najnowszej medycyny, ale w obliczu cierpienia moralno–duchowego 
wkrada się zagubienie. Gdzie, albo do kogo udajemy się, gdy jesteśmy upo-
karzani i doświadczani? Uciekamy do rozrywki albo do dodatkowej pracy? 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

44                                                         Nasza Gazetka 

Czy szukamy pomocy u naszego Pana? W Jezusie Chrystusie znajdziemy 
pomoc i ukojenie, aby nasze cierpienie nie było większe niż potrafimy 
unieść. W takich sytuacjach pomaga nam modlitwa i wielka pokora wobec 
woli Boga.

„Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę,
który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone,
który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola,
niskich sadza wysoko, 
a smutnych wznosi na wyżyny Szczęścia”. Hi 5, 8–11
 
Cierpienie wpływa na nasz duchowy wzrost i kształtuje nasz charakter. 

Wszystko zależy od nas samych, jaką mamy postawę i nastawienie wobec 
doświadczenia. Każdy z nas obawia się cierpienia, i nie wyobraża siebie 
w bólu czy ciężkiej chorobie. Jeszcze trudniej jest nam uznać je za cząstkę 
naszego życia, zwłaszcza, gdy cierpimy niewinnie, albo będąc wiernymi 
Bogu, spadają na nas nieszczęścia, i wszystko dzieje się przeciwko nam. 
Natychmiast pojawia się pytanie dlaczego? Albo dlaczego Ja…? Odpo-
wiedź na to pytanie znajdziemy w Księdze Joba, która uczy nas prawdziwej 
wiary w obliczu cierpienia i życia w niedoli lub doświadczania niezasłu-
żonego bólu. Job jest postacią o silnej osobowości, ale przede wszystkim 
wielkiej wierze, która niczym nie została zachwiana.

„Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga,
dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!
bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą”. Hi 5,17

Niejeden z nas powie, że znoszenie cierpienia jest wielce trudne, ale czy 
niejednokrotnie nie jest to początek budowania bliskiej więzi z rodziną, 
swoimi bliskimi i przyjaciółmi? Jednak często zadajemy pytanie samym 
sobie, bądź swojemu bliskiemu otoczeniu, dlaczego Bóg pozwala na ból, 
cierpienie i niesprawiedliwość. Odpowiedź jest taka, że Bóg w swoim sło-
wie daje nam odpowiedzi, ale my Jego nie słuchamy, bądź nie umiemy, 
albo czasem nie chcemy słuchać.

„On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie
i otwiera jego ucho przez utrapienie”. Hi 36,15

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść;
będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.” Ps 32, 8
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Nie powinniśmy poddawać się cierpieniu i doświadczeniu, bo nasze 
zwycięstwo jest w Panu Bogu! Słowo Boga nas kształtuje i wychowuje. 
Bóg kształtuje i doskonali nas każdego dnia, i wszyscy jesteśmy narażeni 
na cierpienie, i nikt tutaj na ziemi nie ma szczególnych względów. Jedni 
chorują, a inni tracą wcześnie swoich bliskich, jeszcze inni nie otrzymują 
od razu wszystkiego o co poproszą, tracimy relacje z bliskimi przez naszą 
głupotę lub pychę, albo jeszcze inne problemy, które powodują w nas smu-
tek i wielkie zmartwienie. Każdy z nas przeżywa to inaczej, a wszystko 
zależy od naszej osobistej wrażliwości. Dla jednych pewne problemy, udrę-
ki, niepowodzenia nie będą czymś co wprowadzi w wielkie przygnębienie, 
a dla innych będzie to duży problem, który zajmie cały umysł oraz duszę. 

„Doświadcz mnie i poznaj myśli moje!
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,
a prowadź mnie drogą odwieczną!” Ps 139,24

„Lecz on zraniony jest za występki nasze,
starty za winy nasze,
ukarany został dla naszego zbawienia,
a jego ranami jesteśmy uleczeni”. Iz 53,5

Bóg nas tak bardzo ukochał, że czasem zsyła na nas próby, problemy 
i cierpienia, aby doprowadzić nas do celu jaki został nam określony, aby-
śmy wykonali zadanie jakie zostało nam postawione. W tym wszystkim 
On jest zawsze z nami, umacnia nas, pokrzepia, dodaje siły i otuchy. On 
chce nas kształtować abyśmy stali się doskonali i silni, a przede wszystkim 
wierni Jego słowu.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. J 3, 16

„Bóg nie obiecywał nam życia bez bólu, szczęścia i radości bez cier-
pienia. Obiecał nam siły na każdy dzień, pomoc i wsparcie oraz łaskę na 
każdej naszej drodze …”

Wszystkim, którzy cierpią fizycznie lub duchowo życzę siły i wytrwa-
łości oraz pozytywnego myślenia, aby móc ofiarować swoje cierpienia dla 
siebie samych i innych ludzi. Wszelką pomocą, w każdym doświadczeniu 
niech będzie nasz Pan i niech posyła nam swoje błogosławieństwo.

Parafianka
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Wybory Proboszcza
W najbliższym czasie czekają nas wybory Proboszcza. Chociaż procedura 

wyborcza jest w toku, chciałbym przypomnieć kilka najważniejszych informa-
cji z nią związanych.

Wybór Proboszcza należy do właściwości Zgromadzenia Parafialnego. 
W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wybor-
cze i wpisani na listę wyborców, prowadzoną przez Radę Parafialną. Czynne 
prawo wyborcze mają ci parafianie, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmo-
wani albo wstąpili do Kościoła, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili składkę 
kościelną za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. 

Na stanowisko Proboszcza może być wybrany duchowny, który: zdał egza-
min „pro ministerio” przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną, pełnił co naj-
mniej pięć lat służbę w Kościele, licząc od dnia ordynacji. 

Wybór Proboszcza odbywa się następująco:

Konsystorz, na wniosek Rady Parafialnej, ogłasza stanowisko Proboszcza 
za wakujące. Ogłoszenie wakansu winno nastąpić w urzędowym organie ko-
ścielnym lub przez powiadomienie listowne wszystkich duchownych, mają-
cych prawo do zgłoszenia się na wakujące stanowisko. Rada Parafialna wraz 
z wnioskiem o ogłoszenie wakansu określa minimalne warunki finansowe i by-
towe służby duchownego, oraz przekazuje je do wiadomości Rady Diecezjal-
nej, które są do wglądu przez kandydatów u Biskupa Diecezjalnego.

Kandydaci zgłaszają Radzie Parafialnej swoje kandydatury, a kopie zgło-
szenia przesyłają do wiadomości Konsystorzowi i Radzie Diecezjalnej. 

Rada Parafialna układa listę zgłoszonych kandydatów w porządku alfabe-
tycznym i przekazuje, wraz z ewentualną własną opinią o potrzebach Parafii 
i zgłoszonych kandydatach, do Konsystorza, za pośrednictwem Biskupa Die-
cezjalnego. 

Konsystorz weryfikuje i zatwierdza listę kandydatów i przekazuje ją Bisku-
powi Diecezjalnemu, celem przeprowadzenia wyborów. 

Biskup Diecezjalny, w porozumieniu z Radą Parafialną, ustala termin na-
bożeństw odprawianych przez kandydatów oraz ich spotkań z Radą Parafialną 
i parafianami. Kolejność prezentowania się kandydatów na nabożeństwach jest 
ustalana losowo, Wyznacza też termin i miejsce wyborczego Zgromadzenia 
Parafialnego. 
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Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczy Biskup Diece-
zjalny lub delegowany przez niego duchowny. Spośród uczestników zebra-
nia wyborczego wybiera się sekretarza i komisję skrutacyjną, liczącą od 3 
do 10 osób. 

Wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców biorących w nich 
udział. Głosowanie jest tajne, za pomocą kart wyborczych. Wyborcy gło-
sują osobiście, stawiając tylko jeden znak „X” przy nazwisku tego kandy-
data, na którego oddają głos. Za głos nieważny uznaje się karty wyborcze, 
na których postawiono więcej niż jeden znak „X” lub dokonano dopisków 
albo skreśleń.

Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje oblicze-
nia głosów i ustala wynik głosowania, sporządzając i podpisując odpowiedni 
protokół. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzymał bezwzględną więk-
szość głosów, uczestniczących w wyborach. Jeśli żaden z kandydatów takie-
go wyniku nie osiągnie, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym 
głosuje się na tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali 
największą ilość głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie w drugiej turze 
głosowania. W drugiej turze zostaje wybranym proboszczem ten z kandyda-
tów, który otrzymał największą ilość głosów. 

Protokół z wyborczego Zgromadzenia Parafialnego zostaje na tym Zgro-
madzeniu spisany, odczytany i zatwierdzony. Zatwierdzony protokół Zgro-
madzenia, wraz z ewentualnymi zgłoszonymi na Zgromadzeniu sprzeciwami 
oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Zgromadzenia prze-
kazuje niezwłocznie do Konsystorza. Karty wyborcze w zamkniętej i opie-
czętowanej kopercie zostają przechowane w Kancelarii Biskupa Diecezjalne-
go do dnia zatwierdzenia wyborów. 

Konsystorz podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyborów i ich 
wyników. Duchowny wybrany na stanowisko Proboszcza powinien nie-
zwłocznie zgłosić Radzie Parafialnej przyjęcie wyboru i podpisać z nią wo-
kację, określającą wzajemne prawa i obowiązki Parafii i wybranego Probosz-
cza. Wokacja podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Konsystorz, wraz 
z wynikami wyborów. Wokacja może być zmieniona na podstawie porozu-
mienia stron lub na wniosek jednej ze stron, na podstawie uchwały Konsy-
storza. Duchowny wybrany na stanowisko Proboszcza winien osiąść w Pa-
rafii, w mieszkaniu przygotowanym przez Radę Parafialną, w ciągu trzech 
miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru przez Konsystorz. Proboszcz jest 
zobowiązany do zamieszkiwania na terenie swej Parafii w czasie całej swej 
służby, jako jej Proboszcz. Wprowadzenia w pełnienie czynności wybranego 
Proboszcza dokonuje Biskup Diecezjalny lub Biskup Kościoła, w możliwie 
najkrótszym czasie po zatwierdzeniu wyboru. Od dnia tego wprowadzenia 
liczy się kadencja Proboszcza, trwająca dziesięć lat.
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Kadencja Proboszcza zostaje przedłużona, z mocy prawa, na następne dzie-
sięć lat, o ile przed upływem tego terminu nie zostanie zgłoszony wniosek 
o przeprowadzenie ponownych wyborów. Wniosek o przeprowadzenie po-
nownych wyborów może zgłosić Rada Parafialna lub członkowie Zgromadze-
nia Parafialnego, z tym, że w Parafiach liczących członków Zgromadzenia Pa-
rafialnego powyżej 1000 – 10%, od 500 do 1000 – 20%, od 100 do 500 – 35%, 
od 50 do 100 – 40 % a poniżej 50 – 45% członków Zgromadzenia Parafialnego. 
W wypadku zgłoszenia takiego wniosku Biskup Diecezjalny zwołuje w termi-
nie trzech miesięcy Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głoso-
wania podejmuje uchwałę o wyborze Proboszcza na kolejną dziesięcioletnią 
kadencję. Uchwała o wyborze Proboszcza zapada bezwzględną większością 
głosów wyborców, uczestniczących w Zgromadzeniu. Niepodjęcie uchwały 
o wyborze Proboszcza na kolejną kadencję oznacz ogłoszenie wakansu na tym 
stanowisku. Proboszcz, który nie otrzymał przedłużenia kadencji, postawiony 
jest do dyspozycji Konsystorza z tym, że pełni swój urząd do czasu mianowa-
nia nowego Proboszcza – Administratora. Nie może on kandydować w wybo-
rach na Proboszcza w Parafii, w której nie wybrano go na kolejną kadencję. 
Przepis dotyczący możliwości zgłoszenia wniosku o ponowne przeprowadze-
nie wyborów Proboszcza nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy Proboszczowi 
pozostało mniej niż pięć lat do przejścia na emeryturę. Konsystorz może wte-
dy, na wniosek Rady Parafialnej i za zgodą zainteresowanego, przenieść go 
wcześniej na emeryturę. 

Proboszcz może być pozbawiony swego stanowiska i przeniesiony do innej 
pracy w Kościele na podstawie: 

–  własnej rezygnacji ze stanowiska Proboszcza, 
–  wspólnej uchwały Konsystorza i Rady Synodalnej, podjętej bezwzględną 

większością głosów na wniosek Biskupa Kościoła ze względu na dobro 
Kościoła, 

–  prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Kościoła. 

W wypadku osiągnięcia przez Proboszcza emerytalnego wieku 65 lat, 
Rada Parafialna, poprzez Radę Diecezjalną, może wystąpić do Konsystorza 
z wnioskiem o przedłużenie jego czynnej służby, nie dłużej jednak niż o trzy 
lata. Emerytowanemu Proboszczowi Rada Parafialna zapewnia mieszkanie, 
co najmniej 2–pokojowe, o standardzie równym mieszkaniu przysługującemu 
Proboszczowi. W wypadku śmierci duchownego parafialnego Rada Parafial-
na zapewnia mieszkanie zastępcze jego najbliższym, zamieszkującym z nim 
wspólnie do dnia jego śmierci, przy czym dzieciom do osiągnięcia pełnoletnio-
ści lub zakończenia edukacji, ale nie dłużej niż do 25 roku życia.

Jerzy Stanieczek
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REGULAMIN PARAFIALNY
ZASADY OGÓLNE

§ 2
1. Do Parafii należą osoby wyznania ewangelicko–augsburskiego zamieszkałe 

na jej terenie. Przynależność osób wyznania ewangelicko-reformowanego do Pa-
rafii reguluje porozumienie zawarte pomiędzy Kościołami.

2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą zainteresowanych Rad Parafialnych, 
sprawa przynależności parafialnej może być uregulowana inaczej. Dotyczy to 
zwłaszcza terenów granicznych dwu lub kilku Parafii. 

3. Parafianin zmienia swoją przynależność do Parafii w wypadku wyprowadze-
nia się na stałe z jej terenu. Zobowiązany jest w takim wypadku zawiadomić o tym 
zarówno władze Parafii, z której się 

wyprowadził, jak i władze Parafii, na terenie której zamieszkał. 
4. Osoby, które wstępują do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, 

stają się członkami tej Parafii, na terenie której stale zamieszkują. 
5. Rada Parafialna prowadzi listę członków Parafii. Aktualizacja listy człon-

ków Parafii jest dokonywana w formie uchwały Rady Parafialnej nie rzadziej niż 
raz do roku. Uchwała ta podlega ogłoszeniu w sposób wskazany w §21a.

§ 9
1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo wyborcze 

prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca każdego roku sporządza 
lub aktualizuje listę wyborców. W sytuacji, kiedy w Parafii odbywa się wybór 
Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej i członków do Synodu 
Diecezjalnego, aktualna lista wyborców musi być zatwierdzona przez Radę Diece-
zjalną w terminie 2 tygodni przed planowanym wyborem. 

2. 
Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok 

ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpisu na listę wyborców. Termin ten 
nie może być późniejszy niż 31 stycznia.

3. Lista wyborców zawierać powinna podstawowe dane dotyczące wyborców, 
a mianowicie: imię i nazwisko, datę urodzenia i adres.

4. Uchwałę o zamieszczeniu na liście wyborców lub o skreśleniu z niej podejmuje 
Rada Parafialna. Ona również zatwierdza listę kandydatów zgłoszonych w wyborach 
do władz Parafii. Do uchwał w tym zakresie stosuje się przepis §21a Regulaminu.

*************************************************************
Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz 

w dniu 27 marca 2015 roku zatwierdził kandydaturę ks. dr. Adriana Korczago Pro-
boszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

Wybory odbędą się w Święto Zesłania Ducha Świętego, 24 maja 2015 roku 
bezpośrednio po nabożeństwie. 

Spotkanie z kandydatem po nabożeństwie 26 kwietnia 2015 roku.
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Ostatnie pożegnanie
21 lutego br dwuosobowa delegacja parafii w osobach p. 

Anny Stanieczek i diak Kariny Chwastek–Kamieniorz wzię-
ła udział w pogrzebie śp. Wernera Rüster. Pogrzeb odbył się 
w jego rodzinnej miejscowości Oppenrod w Niemczech. Wer-
ner był od lat zaprzyjaźniony z goleszowską parafią. Wraz 
z żoną Anną Rüster był zaangażowany w organizowanie po-
mocy diakonijnej dla mieszkańców naszej Gminy, nie tylko wyznania ewangelic-
kiego. Trudna sytuacja materialna wielu rodzin leżała im na sercu. Od początków 
lat 80–tych przyjeżdżali do Goleszowa z transportami potrzebnych materiałów, by 
w ten sposób pomóc potrzebującym. Pogrzeb Wernera zgromadził, oprócz rodziny 
wielu przyjaciół, wśród nich oprócz delegacji parafii byli również przedstawiciele 
Diakonatu oraz władz gminy Goleszów. diak K.Ch.–K.

Chrzty Mateusz Maciej Rakowski, s. Tomasza i Agnieszki zd. 
Chmiel – Kozakowice Górne
Jagoda Niemiec, c. Marka i Barbary zd. Kajzar – Goleszów
Lena Majer, c. Piotra i Moniki zd. Śliwka – Goleszów
Jakub Stanieczek, s. Romana i Anny zd. Ferfecka – Goleszów
Ewa Antonina Żbel, c. Sebastiana i Katarzyny zd. Cieślar 
– Godziszów

Pogrzeby

Jakub Bronisław Walczysko, s. Michała i Anny zd. Kawulok – Goleszów
Piotr Paweł Krop, s. Krzysztofa i Iwony zd. Bohucka – Godziszów
Natan Jan Stachelek, s. Łukasza i Doroty zd. Zielska – Goleszów 
Gabriela Statkiewicz, c. Krzysztofa i Kamili Chmiel – Goleszów
Julia Dytko, c. Adama i Patrycji zd. Michalik – Goleszów
Lena Dytko, c. Adama i Patrycji zd. Michalik – Goleszów
Łucja Estera Jelinek, c. Jana Amosa i Agnieszki zd. Wawrow – Żyrardów
Sophie Grace Lach, c. Andrzeja i Agnieszki zd. Gojniczek – Dublin

Śp. Adolf Niedoba l. 75 – Leszna Górna
Śp. Władysław Stokłosa l. 85 – Goleszów
Śp. Czesław Mazur l. 56 – Goleszów
Śp. Jan Czyż l. 89 – Kisielów
Śp. Bogdan Szczuka l. 80 – Cieszyn
Śp. Ryszard Buchcik l. 59 – Godziszów
Śp. Helena Cichy zd. Krzywoń l. 95 – Goleszów
Śp. Krystyna Krajnik zd. Cieślar l. 59 – Godziszów
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ZAPROSZENIA

Młodzieżowe spotkanie „Po latach”
Sobota 23 maja 2015 o godz. 1700

Zapraszamy młodzież spotykającą się przed i po roku 2000 !!!

Zapraszamy na kolejne 

 spotkanie o małżeństwie                                                    
 24 kwietnia 2015 godz. 1800                  

                                                                        

Poprowadzi ks. Marek Michalik.                                                                         
Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Piątek - 29 maja  godz. 19.00

w kościele w Goleszowie

Wieczór autorski 

Tomasza Żółtko
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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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Osoby zainteresowane akcją prosimy o kontakt z Anną Czudek w kancelarii parafialnej.



Dzielimy się Radością

„Oto dzieci  
są darem Pana, 

Podarunkiem jest 
owoc łona” Ps. 127/3

Ewa Antonina Żbel 
chrzest: 15.02.2015 r. 

Jagoda Niemiec 
chrzest: 18.01.2015 r. 

Jakub Bronisław Walczysko
chrzest: 15.02.2015 r



Lena Majer 
chrzest: 18.01.2015 r.

Natan Jan Stachelek 
chrzest: 15.02.2015 r.

Piotr Paweł Krop 
chrzest: 15.02.2015 r.

Mateusz Maciej Rakowski 
chrzest: 18.01.2015 r.



Frajda dla dzieciaków – Zimowisko w Istebnej



„Przy szabasowych świecach”


