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Jak więc przyjęliście Chrystusa
Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. 

Kol 2,6
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Ks. Marcin Liberacki o sobie
Nazywam się Marcin Liberacki. Urodziłem się 27 lutego 1984 roku 

w Toruniu, tam również zostałem ochrzczony. Obecnie rodzice moi miesz-
kają w Wiśle Malince. Szkołę podstawową ukończyłem w Toruniu, na-
tomiast liceum ogólnokształcące w Cieszynie. W 2003 roku rozpocząłem 
studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które 
ukończyłem w listopadzie 2009 roku, obronione pracą magisterską pt. 
„Syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) wyzwaniem dla współcze-
snego duszpasterstwa”, którą pisałem pod kierownictwem księdza doktora 
Adriana Korczago. W czasie studiów, poza praktykami parafialnymi, od-
byłem także roczny wolontariat w Domu Spokojnej Starości „Marta Haus” 
w Hamburgu. 6 stycznia 2011 roku zostałem ordynowany na duchownego 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i od tego czasu pełniłem służbę 
w parafiach w Żorach i War-
szowicach oraz w Gorzowie 
Wielkopolskim. Od 1 lipca 
tego roku, decyzją Wysokiego 
Konsystorza, zostałem skiero-
wany do służby w Waszej pa-
rafii.

Dnia 14 lipca 2011 roku 
poślubiłem Anetę Puszcz, 
z którą mam dwie córki: 
Marię i Krystynę. 
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Kazanie

J 1,35–42

Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przecho-
dzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, 
poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: 
Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie 
mieszkasz? Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie miesz-
ka, i pozostali u niego w tym dniu; a było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat 
Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. 
Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza 
(to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, 
rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr). 

Czego szukacie? Czasami zdarza się, że w roztargnieniu położę gdzieś 
rzecz i następnie mam problem, by ją znaleźć. Niestety bardzo często dzieje 
się tak w momencie, gdy potrzebuję tej rzeczy na już. Biegam wtedy poszu-
kując mej zguby. Przekładam wszystko z miejsca na miejsce, co powoduje 
jeszcze większy bałagan i sprawia mi jeszcze większe problemy w poszuki-
waniach. To z kolei wzmacnia moją irytację. Najlepiej wtedy omijać mnie 
szerokim łukiem. Jednak kiedy znajdę tę zaginioną rzecz, w momencie 
wszystko mija i przechodzi w niepamięć.

Wydaje mi się, że niektórzy z Was również przeżywają takie chwile. Ale 
nie tylko w codziennym życiu bardzo często czegoś szukamy i to rzeczy 
większych i mniejszych, bardziej lub mniej przydatnych. Idąc do kościo-
ła czasami też czegoś szukamy: odpowiedzi na pytania, które nas akurat 
nurtują, pociechy, zrozumienia. Czy zawsze to znajdujemy to już jest inna 
rzecz. Również Jezus zapytał uczniów Jana: Czego szukacie? Oni, tak jak 
my, chcieli coś znaleźć. Czegoś szukali, ale nie do końca wiedzieli czego. 
Można chyba zatem powiedzieć, że to Jezus pozwolił im siebie odnaleźć 
oraz wskazał drogę do siebie. Tak samo i my, jeżeli będziemy szukali drogi 
do Boga, to z pewnością ją odnajdziemy. Bo Bóg cieszy się z każdej osoby, 
która chce powierzyć mu swoje życie i żyć razem z Nim. Niezależnie od 
wieku, naszej teraźniejszości czy przeszłości. Bóg da się również nam od-
naleźć, jeżeli będziemy tylko wypatrywać drogi do Niego.

Czego szukacie takie słowa skierował Jezus do uczniów Jana, a oni 
poszli za nim. W psychologii funkcjonuje takie pojęcie, jak teoria tłumu. 
Można to bardzo dobrze zaobserwować np. na przejściu dla pieszych, gdzie 
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stoi i czeka na zielone światło mnóstwo ludzi i wystarczy, że pojawi się ktoś 
dobrze ubrany i przejdzie przez ulicę na czerwonym świetle, a o dziwo, ci 
wszyscy ludzie czekający na zielone światło ruszają za nim na drugą stronę. 
Jednak gdy pojawi się ktoś źle ubrany, brudny, obszarpany i przejdzie na 
czerwonym świetle to wszyscy stoją i czekają na światło zielone. Kiedyś 
zrobiono nawet badania, które miały to wyjaśnić. Stwierdzono wtedy, że 
osoby zadbane wzbudzają większe zaufanie.

Jednak oni poszli za Nim. A my? Idziemy wtedy, kiedy jest to dla nas 
wygodne. Kiedy nikt się nie dowie, bądź niesie to dla nas jakieś korzyści. 
Jak choćby szybsze przejście na drugą stronę ulicy. 

Idziemy za Bogiem i Jezusem, gdy nikt nas nie widzi. Jesteśmy takimi 
przyjaciółmi na niby, kiedy nikogo nie ma w pobliżu, albo jest to dla nas 
wygodne, bo np. jesteśmy chorzy i potrzebujemy oparcia. A oni poszli za 
Nim! A my? Często omijamy Jezusa, bo nie spełnia naszych wymogów do-
brego wyglądu, nie żartuje, nie jest duszą towarzystwa. Kto chciałby cho-
dzić za kimś, kto chodzi boso lub w sandałach?

Gdy czytałem książkę pt. „Oskar i Pani Róża” Erica–Emmanuela Schmit-
t’a, to zwróciłem uwagę na fakt, że tytułowy Oskar, 10 letni chłopiec, na 
widok Jezusa przybitego do krzyża powiedział: To nie może być Bóg. Taki 
biedny, wychudzony, z ranami na ciele i krwią spływającą po Jego twarzy. 
Pani Róża zapytała go wtedy, czy łatwiej byłoby mu uwierzyć w Boga po-
kazanego jako kulturystę w kokieteryjnych slipkach z pięknie wyrzeźbionym 
torsem? Na co Oskar odpowiedział twierdząco. Ale zastanówmy się jaki Je-
zus jest nam bliższy? Ten, który nic nie czuje, czy Ten, który cierpi, tak samo 
jak my? Może dlatego uczniowie Jana poszli za nim. My zapominamy o tym, 
że Jezus jest także Barankiem Bożym. Oni poszli za nim i poznali Mesjasza. 
Każdego dnia mijamy wiele twarzy czy to na ulicy, czy w sklepie. Zastanów-
my się czy po całym dniu, gdy usiądziemy spokojnie wieczorem w domu, je-
steśmy w stanie przypomnieć sobie choć jedną z tych twarzy. Bardzo często 
zdarza się, że nie. Bo w natłoku tylu zdarzeń, spraw do załatwienia i myśli nie 
skupiamy się na twarzach osób, które właśnie minęliśmy.

Czy poznalibyśmy zatem Boga, Jezusa gdybyśmy ich minęli? Wydaje mi 
się, że czasami niestety, ale nie. Usłyszałem swego czasu dość ciekawą histo-
rię o bardzo wierzącym człowieku, który bardzo chciał spotkać się z Bogiem 
i modlił się tak każdego dnia: Boże proszę Cię odwiedź mnie choć raz. Już 
tyle żyję na świecie, jestem wierzącym człowiekiem nic nie stoi na przeszko-
dzie. Po długich prośbach Bóg się zgodził i odpowiedział człowiekowi, aby 
ten był gotowy, bo już niedługo go odwiedzi. Człowiek zatem niezwłocznie 
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ruszył na zakupy, by godnie przygotować się na wizytę tak szacownego go-
ścia. Gdy już wszystko kupił wrócił do domu i czekał. Następnego dnia do 
drzwi jego domu zapukał głodny i poprosił o coś do jedzenia. Niestety ten 
wierzący człowiek odprawił go,  mówiąc, że czeka na ważnego gościa i nie 
może dać mu nic do jedzenia, bo może wtedy zabraknąć dla jego gościa. 
Kolejnego dnia do jego drzwi zapukał spragniony, chcący się czegoś napić 
i znowu został odesłany, a tłumaczenie było takie samo, jak wcześniej. Na-
zajutrz przyszedł biedny proszący o kilka groszy i tym razem nic nie otrzy-
mał. A tłumaczenie ponownie było takie, jak wcześniej. Po tych kilku dniach 
oczekiwania wierzący człowiek znowu modlił się Boże prosiłem żebyś mnie 
odwiedził, a Ty się zgodziłeś, to czemu Cię jeszcze u mnie nie było? Na co 
Bóg mu odpowiedział, ależ byłem u Ciebie i to kilka razy, a ty mnie zawsze 
odprawiałeś mówiąc, że czekasz na kogoś bardzo ważnego i nie masz czasu.

Czy i my też nie oczekujemy fajerwerków, jeżeli chodzi o poznanie 
Mesjasza, albo rozpoczęcie życia z Nim. Chodzi mi o taki mocny akcent 
w naszym życiu, kiedy będziemy mogli podać dokładną datę i godzinę. 
Powiedzieć, że tego konkretnego dnia spotkałem w moim życiu Mesjasza, 
wtedy i wtedy postanowiłem żyć z Mesjaszem. 

Ale nie o to chodzi, bo życie z Bogiem, naśladowanie drogi Jezusa 
w naszym życiu, to proces ciągły. On dzieje się cały czas. Tak samo, jak 
ćwiczy się np. grę na organach, by być coraz lepszym. Tak i my, każdego 
dnia stajemy się coraz lepsi w naśladowaniu Jezusa. Nie przegapmy jednak 
tej szansy na poznanie Jezusa. Oni poznali Mesjasza, a my? Chyba często 
przegapiamy ten moment. Nie róbmy tego. Człowiek niczym nie może za-
służyć sobie na powołanie na ucznia Jezusa Chrystusa. Nie mamy wpływu 
na Boże decyzje. One zawsze wyprzedzają nasze postanowienie pójścia za 
Jezusem i rozpoczęcia z Nim nowego życia. Bóg często wkracza w pustkę 
naszego życia i rozpoczyna w nas wielkie dzieło odnowy. Wielkie i trwałe 
dzieła rozpoczyna zawsze Bóg. Duch Boży daje nam poznać tę prawdę, gdy 
postawieni przez Niego zostajemy wobec biblijnej historii powołania Abra-
hama, protoplasty narodu wybranego, ojca wszystkich wierzących. Być 
dzieckiem Bożym i uczniem Jezusa oznacza: ufnie poddać się wezwaniu 
Boga, otworzyć się na Boże działanie, zapomnieć o swoich atutach i kwali-
fikacjach moralnych, myśleć jedynie o Bożym dziele, które dokonuje się tu 
i teraz w mocy Ducha Świętego przez Słowo żywego Boga. 

Jakie jest zadanie ucznia Jezusa Chrystusa? Ewangelista Jan świadczy, 
że Andrzej po spotkaniu z Jezusem, odnalazł swojego brata, Szymona, 
i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,41). Prawdziwy uczeń 
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Jezusa bez zbędnych słów składa świadectwo o Chrystusie. Powinno to 
być świadectwo poznania godności Tego, który mówi „pójdź”, świadec-
two żywej wiary, wyrażającej się w znienawidzeniu swojego grzechu 
a umiłowaniu Boga, obdarzającego człowieka łaską i godnością dziecka 
Bożego. Prawdziwy uczeń Jezusa zrywa z tym, co go odwodzi od Nauczy-
ciela, nie pozwala Go miłować i służyć Mu. Jezusowe „pójdź” prowadzić 
winno do rozwiązania wszelkich więzów, chociażby miało to spowodować 
obciążenie krzyżem. Być uczniem Jezusa, znaczy dźwigać krzyż, znosić 
prześladowanie i ucisk. Uczeń Jezusa ma tylko jednego Nauczyciela i Pana, 
którego słucha i Jemu służy. Nie można dwóm panom oddawać czci (Mt 
6,24). Uczeń Jezusa za przykładem Nauczyciela swojego toczy nieustanny 
bój modlitewny, aby Słowo Pańskie rozkrzewiało się, budziło wiarę, umac-
niało ją ku chwale Boga Ojca. Amen.         ks. Marcin Liberacki

ZAPROSZENIE

WPROWADZENIE 
ks. dr. Adriana Korczago

w urząd Proboszcza
Parafi i Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie

odbędzie się podczas nabożeństwa
30 sierpnia 2015 r. o godzinie 1500

Wprowadzenia dokona zwierzchnik diecezji ks. bp Paweł Anweiler,
w asyście ks. bpa Jana Cieślara i ks. Piotra Janika.

W tym dniu odbędzie się tylko jedno nabożeństwo w całej parafi i!

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
Serdecznie dziękuję za zaufanie wyrażone 

podczas Wyborów.
Mam nadzieję, że uda nam się z Bożą po-

mocą przeżyć w goleszowskiej Parafii  wiele 
pięknych i błogosławionych chwil.

     Wasz Duszpasterz
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Wyborcze 
Zgromadzenie 

Parafi alne
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Ewangelizacja pasyjna
W dniach 27–29 marca br. odbyła się 

w naszej parafii Ewangelizacja Pasyjna, 
której gościem był ks. Alfred Borski ze 
Szczytna. Podczas dwóch wieczorów i nie-
dzielnego nabożeństwa kończącego Ewange-
lizację ks. Alfred Borski w swoim zwiastowaniu podkreślał potrzebę skie-
rowania naszego życia w stronę Wszechmogącego Boga, który w Jezusie 
Chrystusie podarował nam  przebaczenie naszych wszystkich win. To jednak 
zobowiązuje nas do życia w miłości, wierze i przebaczeniu.

W piątkowy wieczór wysłuchaliśmy refleksji w oparciu o Słowo Boże 
z Hebr 11,6  „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu”. 

Śpiew poprowadził chór mieszany pod dyr. p. Anny Stanieczek. W so-
botę towarzyszył nam zespół młodzieżowy, a ks. Alfred Borski przed zwia-
stowaniem na podstawie słowa z 1 Listu Jana 4,19 „Miłujmy więc, gdyż On 
nas przedtem umiłował” zaprezentował nam na ekranie „życie parafii gole-
szowskiej w fotografii”. Były wyświetlane zdjęcia jego autorstwa sprzed 15 
lat, które przedstawiały  różne uroczystości parafialne i kościoły filialne.

W niedzielę, podczas  nabożeństwa o godz. 9.00 nasz gość po raz trzeci 
zwiastował Boże Słowo, tym razem podstawą kazania były słowa z Ew. 
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Jana 15,13: „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje 
kładzie za przyjaciół swoich”. Zarówno w liturgii, jak i w pieśniach popro-
wadził nas zespół Hosanna. Po nabożeństwie w sali odbyła się tradycyjna 
„herbatka parafialna”, gdzie przy stołach mogliśmy jeszcze kontynuować 
wspólne rozmowy.

diak. Karina Chwastek–Kamieniorz
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DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

DZIECI I MŁODZIEŻ
W PARAFII

Bezsenna Noc
Tegoroczna Bezsenna Noc odbyła się w naszej parafii i  pod wieloma 

aspektami wyróżniła się spośród poprzednich. Jej oryginalność nie pole-
gała wyłącznie na nowym miejscu – goleszowskim kościele; przede wszyst-
kim Bezsenna zaskoczyła nas w tym roku zupełnie nowym klimatem.

Zaczęło się od wyciszającej pieśni zaśpiewanej przez Martę Ciencia-
łę. Kolorowe światła, miękko poruszające się w przestrzeni zadymionego 
kościoła, połączone z dźwięcznym głosem obiecującej wokalistki, natych-
miast stworzyły niesamowitą atmosferę sobotniego wieczoru. Zgromadze-
ni goście z wielu bliższych i dalszych miejscowości ucichli w oczekiwaniu 
na nocne świętowanie.
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„Być tu i teraz” to  zdol-
ność wymagająca skupienia 
i wyciszenia, o które nie tak 
łatwo w codziennym zabie-
ganiu. Niemniej do świą-
tecznego bycia tu i teraz 
zachęcił nas w przywitaniu 
gospodarz wieczoru – ks. 
Adrian Korczago. Wszyst-
ko, co działo się do pół-
nocy nakierowane było na 
przeżywanie tego momentu, jedynego takiego w całym  roku kościelnym 
– oczekiwania na Pamiątkę Zmartwychwstania. 

Te kilka godzin poświęcone wspólnemu przeżywaniu święta w kościele 
nosiły znamiona średniowiecznego misterium. Skojarzenie, którego trudno 
było mi się pozbyć już w kościele, narastało z każdym kolejnym punktem 
programu. Śpiew Chóru Wyższobramskiego, przeplatany formą teatralną 
przedstawiającą wydarzenia Wielkiego Piątku, a także elementy humory-
styczne, które rozbijały nieco powagę wieczoru – wszystkie te elementy 
złożyły się na różnorodną, spójną wewnętrznie formę przypominającą 
współczesne misterium wielkanocne, mające pomóc chrześcijanom w prze-
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życiu najważniejszych dla ich wiary wydarzeń. Intuicyjnie wyczuwało się, 
że kulminacją wieczoru będzie północ – moment przełomu, nadający dra-
maturgii wielkanocnemu spotkaniu.

Zanim jednak doczekaliśmy północy mieliśmy okazję zastanowić się 
nad tematem Bezsennej, który zamknął się w dwóch antonimicznych sło-
wach – odrzucenie oraz przyjęcie. „Z czym kojarzy Ci się odrzucenie?” 
– pytali organizatorzy wydarzenia młodych ludzi z wielu różnych parafii 
i szkół. W zastanowieniu się nad problemem odrzucenia pomagały frag-
menty znanych filmów, jak również niepasująca – jak mogłoby się wyda-
wać – do uroczystości kościelnej postać pewnego rubasznego kloszarda, 
nie ukrywającego swojej słabości do kieliszka, w rolę którego wcielił się ks. 
Tymoteusz Bujok. Jego dyskusja z ks. Korczago, skłonność do prawienia 
„sucharów” i świeży sposób interpretowania tego, co dzieje się w kościele 
dał z jednej strony efekt obcości – bo przecież ktoś, kto nie rozumie się na 
tych sprawach wtargnął do naszej społeczności i żąda wyjaśnień – z drugiej 
zaś rozluźnił atmosferę, pozwalając odpocząć od wzniosłej formy.

Sąd nad Jezusem pokazany z perspektywy Piłata to motyw literacki ko-
jarzący się przede wszystkim z „Mistrzem i Małgorzatą” Michaiła Bułhako-
wa. Arcydzieło rosyjskiego pisarza przedstawiło rzymskiego prefekta Judei 
jako ogromnie samotnego, cierpiącego na nieustanne bóle głowy oraz nie-
nawidzącego swojej pracy człowieka. Człowieka, który jako sceptyk roz-
mawia z Jeszuą, który spotyka się z nieoczekiwanym zrozumieniem i który 
wydaje się być zaintrygowany niesamowitą postawą żydowskiego filozofa. 
Historia Piłata w przedstawieniu teatralnym podczas Bezsennej Nocy była 
bardzo podobna – Piotr Sztwiertnia z zaangażowaniem oddał rozterki tej 
ciekawej postaci, która ostatecznie skazała Jezusa pod wpływem nacisków 
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politycznych. Poncjusz 
Piłat odrzucił Jezusa dla 
tzw. świętego spokoju, 
mimo, że był dotknięty 
jego słowami i posta-
wą. Utwór sceniczny, 
którego mogliśmy być 
widzami, powinien na-
tchnąć nas refleksją na 
temat naszej osobistej 
relacji z Jeszuą. 

Refleksyjna atmos-
fera przygotowała nas 
do specyficznej formy spowiedzi. Symboliczne zapisanie swoich grzechów 
na tablicach, lub włożenie modlitw do „ściany płaczu” ustawionej z tyłu ko-
ścioła, dały możliwość uczestnikom do aktywnej refleksji i przygotowania się 
do świętowania ostatniej wieczerzy. Podczas pieśni tablice zostały dokładnie 
starte, tak, by oddały swoją symboliką sens wielkopiątkowych wydarzeń.

Północ dała symboliczny znak do rozpoczęcia świętowania. Chór Wyż-
szobramski zaśpiewał energiczny utwór z empory, a radosna wiadomość 
o zmartwychwstaniu rozbrzmiała w całym kościele. Poważna atmosfe-
ra rozwiała się – nadszedł czas na świętowanie. „Z czym kojarzy Ci się 
przyjęcie?” – druga część sondy okazała się dość ciekawa, wszak przyjęcie 
może kojarzyć się dwojako. Z jednej strony z przeciwieństwem odrzucenia, 
z drugiej zaś z imprezą, radosną uroczystością dla najbliższych przyjaciół, 
śmiechem, prezentami i muzyką. Dlatego też po północy nie zabrakło tych 
wszystkich elementów; mogliśmy już wspólnie śpiewać radosne piosen-
ki z zespołem z Hażlacha pod kierownictwem ks. Marcina Podżorskiego, 
nie zabrakło również szampana oraz kolorowych czapeczek imprezowych. 
Jako chrześcijanie powinniśmy gromko świętować najważniejsze dla nas 
wydarzenie – pokonanie śmierci przez naszego Zbawiciela. Ta radość musi 
całkowicie zetrzeć z naszych serc cień postnego smutku – wszak Chrystus 
zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Nie ma przyjęcia bez suto zastawionego stołu. Dlatego też zostaliśmy 
zaproszeni do Stołu Pańskiego, by z radością przyjąć najbardziej warto-
ściowy dar na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uczestnicy 
przystępowali do ołtarza w świątecznej radości. Do godziny drugiej nad ra-
nem trwało świąteczne przyjęcie, zakończone modlitwą oraz zaproszeniem 
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na kolejne  spotkania, 
gdzie w gronie przyjaciół 
będziemy mogli cieszyć 
się społecznością i czer-
pać siły do codziennego 
życia z Bogiem. 

Katarzyna Szklorz

* * *
„Moim zdaniem taki 

sposób zbliżenia mło-
dzieży do Boga jest bardzo dobry, ponieważ bardziej odnajdzie się w tłumie 
ludzi równego wieku niż ludzi wiele starszych. To wydarzenie na pewno 
zostanie na długo w mojej pamięci!”

Wiktoria Błahut
* * *

„Atmosfera podczas całej nocy była zniewalająca. Scenka przypomnia-
ła najważniejsze dla nas wydarzenie czyli zmartwychwstanie Jezusa dzięki 
czemu każdy grzesznik może zostać zbawiony. Nie tylko ta scenka zmusza-
ła do refleksji – całe wydarzenie było prowadzone w ten sposób, że czło-
wiek miał czas do zastanowienia się nad swoim życiem co było możliwe 
dzięki bodźcom do jego pobudzenia np. w postaci retorycznych pytań ks. 
dr Adriana Korczago. Pomimo panowania atmosfery zadumy, nie obyło się 
bez elementów humorystycznych oraz wyzwolenia potężnej energii przez 
wszystkich uczestników podczas śpiewu. Naprawdę godne polecenia prze-
życie, a obowiązkowe dla każdego młodego ewangelika”.

Dominik Strządała
* * *

„W Wielką Sobotę w naszej parafii wraz z innymi młodymi ludźmi mie-
liśmy okazję uczestniczyć w Bezsennej Nocy. Była to świetna okazja do 
wspólnego śpiewu, modlitwy a także do Wielkanocnych przemyśleń. Bar-
dzo podobały mi się scenki przygotowane przez studentów , koncert chóru, 
radosne przeżywanie Zmartwychwstania oraz wspólny śpiew. Wydarzenie 
było bardzo interesujące”.

Justyna Tomica
 * * *

„Cały program sprawił, że bardzo miło i ciekawie spędziło się czas 
w kościele na refleksji nad istotą świąt Wielkanocnych.”

Adrianna Gabryś
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Wyjazd konfi rmantów do Żor
W dniach 17–19 kwietnia młodzież przygotowująca się do Konfirmacji 

mogła wziąć udział w wyjeździe zorganizowanym do Żor. Cieszymy się, że 
mogliśmy skorzystać z gościnności tamtejszej Parafii Ewangelickiej. Tematem 
przewodnim były „żywioły: woda, ogień, ziemia, powietrze”. Przyglądaliśmy 
się im z perspektywy biblijnej oraz w odniesieniu do historii miasta.

I tak pierwszego dnia przywitał nas wikariusz Parafii ks. Karol Długosz. 
Wspólnie z żorską grupą młodzieżową spędziliśmy cały wieczór. Przedsta-
wili nam zarys historii miasta i ewangelicyzmu na tym terenie oraz swoją 
Parafię. Podczas gier, zabaw i przy ognisku mogliśmy się coraz lepiej po-
znawać. Dzień zakończyliśmy modlitwą wieczorną o północy w kościele.

Sobota była dla nas najbardziej intensywnym i pracowitym dniem. Roz-
poczęliśmy go poranną modlitwą, spotkaniem integracyjnym oraz pierw-
szym z cyklu tematem o żywiołach (ziemia). Podczas zwiedzenia Muzeum 
Miejskiego w Żorach mogliśmy się zapoznać z pracą muzealników na eta-
pie przygotowań ekspozycji nowo otwartej instytucji. Ponadto pan Tomasz 
Górecki zaprezentował nam problemy współczesnej Afryki Zachodniej 
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(szczególnie Mali i Gwinei). 
Jednym z wyzwań tamtych 
terenów jest dostęp do czystej 
wody pitnej.

Mogliśmy zwiedzić rów-
nież żorskie Muzeum Ognia. 
Jest to nowa placówka znaj-
dująca się w bardzo charakte-
rystycznym budynku pokry-
tym miedzią. Tam poznaliśmy 
historię miasta z perspektywy 
tragicznego pożaru, który na-
wiedził to miasto. Ponadto 
w Muzeum w bardzo przy-
stępny sposób przedstawiono 
historię wykorzystania ognia 
przez ludzkość oraz jego róż-
norodne zastosowanie.

Spotkania w muzeach były 
okazją do tego, aby przyjrzeć 
się kolejnym żywiołom. So-
botni wieczór spędziliśmy na 
grach i śpiewie oraz rozmo-
wach o konfirmacji.

W niedzielę wzięliśmy udział w nabożeństwie, podczas którego kazanie 
wygłosił ks. Łukasz Stachelek, a młodzież zaśpiewała dwie pieśni. Przed 
wyjazdem do Goleszowa nasze myśli skupiliśmy na ostatnim z żywiołów 
(powietrze) oraz podsumowaliśmy wyjazd. ks. Łukasz Stachelek
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Konfi rmacja
Dzień 17 maja był szczególnym wydarzeniem dla naszej parafialnej 

młodzieży, ponieważ ślubowali Bogu wierność. Sama uroczystość jednak 
była poprzedzona intensywnymi, niemal rocznymi przygotowaniami. Tym 
razem spotkania rozpoczęliśmy już od września (a nie od listopada jak to 
było dotąd), aby mieć więcej czasu na poznawanie parafii i Kościoła oraz 
pogłębianie relacji z Bogiem.

W tym czasie młodzież uczęszczała na cotygodniowe spotkania, bra-
ła udział w spotkaniach młodzieży i pomagała podczas wielu nabożeństw. 
W połowie kwietnia przygotowujący się do konfirmacji zdawali egzamin 
z wiedzy, który wszyscy zdali.

Ogromne znaczenie ma również praca, którą rodzice oraz sami konfir-
manci włożyli w porządkowanie goleszowskiego kościoła i jego otocze-
nia. Każdy z nas na własne oczy może widzieć zmianę naszej rabatki przy 
płocie wzdłuż ulicy. Zostały tam zasadzone nowe rośliny, powierzchnia 
została wyłożona agrowłókniną oraz zasypana drobnym kamieniem. Dzięki 
temu estetyka wokół kościoła znacznie się poprawiła. Dziękujemy bardzo 
wszystkim zaangażowanym za wykonaną pracę.
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Jak co roku rodzice konfirmantów postanowili złożyć dar na rzecz pa-
rafii, który byłby widocznym śladem dla kolejnych pokoleń. Tym razem 
sumą 4540,00 zł dofinansowali wymianę okien w dolnej sali parafialnej, 
w której odbywają się nauki konfirmacyjne.

W dniu Święta Wniebowstąpienia, na 3 dni przed Konfirmacją, mło-
dzież przygotowała prezentację dotyczącą Apostolskiego Wyznania Wiary. 
Wytłumaczyli zebranym parafianom, co wyznajemy zmawiając to Wyzna-
nie, jak ono powstało i dlaczego jest ono ważne również dzisiaj.  Jeden 
z konfirmantów mówił: „Wyznania wiary służą nie tylko do zmawiania 
w kościele, ale też w innych celach. Jeżeli ktoś nas zapyta w co wierzymy 
możemy odpowiedzieć w oparciu o Wyznanie Wiary. Przypomina nam też 
co zrobił dla nas Pan. Wyznanie Wiary służy też do krótkiego przedsta-
wienia historii zbawienia, w tym zdarzeń dotyczących życia Jezusa: jego 
poczęcia, życia, śmierci, zmartwychwstania, i wstąpienie do nieba. Mówi 
też o tym jak Duch Święty zstąpił na ludzi i założył Kościół”.

Uroczystość Konfirmacji rozpoczęła się procesjonalnym wejściem do 
kościoła. Młodzież została wprowadzona przez Radę Parafialną oraz du-
chownych. Podczas nabożeństwa konfirmanci ubrani w piękne regional-
ne stroje, mogli wspólnie z innymi parafianami przystąpić do Sakramentu 
Komunii Świętej. Warto przy tym wspomnieć, że bardzo optymistyczne 
było, iż bardzo wielu parafian również przystąpiło się do społeczności Sto-
łu Pańskiego. Tradycyjnie już (chociaż po rocznej przerwie) pozdrowienia 
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z partnerskiej parafii z Ablasserdam, przywiózł Cees Provily, wręczając 
przy tym każdemu konfirmantowi czerwoną różę.

Tegoroczna konfirmacja była pięknym i podniosłym świętem całej 
naszej parafii. Cieszylibyśmy się jeszcze bardziej, gdyby więcej parafian 
w tym dniu chciało przyjmować młodzież do grona dorosłych parafian oraz 
się za nich i o nich modlić.

ks. Łukasz Stachelek
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Kirchentag 2015
W dniach 3–7 czerwca blisko 50–osobowa grupa z naszej parafii uczest-

niczyła w odbywających się co 2 lata Dniach Kościoła Ewangelickiego 
(Kirchentag). W tym roku Kirchentag odbył się w Stuttgarcie (Niemcy).

W ciągu pięciu dni odbyło się tysiące spotkań. Program był niesamo-
wicie urozmaicony. W jednym czasie miało miejsce nawet kilkadziesiąt 
różnych wydarzeń, począwszy od nabożeństw, studiów biblijnych i wy-
kładów, poprzez warsztaty, przedstawienia teatralne, a skończywszy na 
koncertach uwielbiających Boga. Tematem przewodnim tegorocznego Kir-
chentagu było hasło zaczerpnięte z Psalmu 90,12: „damit wir klug werden” 
– „abyśmy posiedli mądre serce”.

Kirchentag rozpoczęliśmy od wspólnego nabożeństwa, po którym uda-
liśmy się na spotkanie zagranicznych uczestników Kirchentagu. Dzień 
zakończyliśmy uczestnictwem w niezwykłym wydarzeniu. Tysiące osób 
połączonych we wspólnym śpiewie i modlitwie, zgromadziło się na Placu 
Zamkowym w Stuttgarcie, a całe to wydarzenie zakończyło się modlitwą 
z zapaleniem świec przez wszystkich uczestników.
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W ciągu kolejnych dni 
każdy z nas mógł wybrać 
w jakich wydarzeniach 
chce uczestniczyć. I tak, 
w mniejszych grupach, 
mogliśmy brać udział 
m.in. w warsztatach tańca 
żydowskiego oraz nabo-
żeństwie młodzieżowym 
połączonym z Komunią 
Świętą. Przez cały czas 
towarzyszyła nam upalna 
pogoda, dlatego chętnie 
spędzaliśmy czas słuchając koncertów w cieniu drzew. 

Braliśmy udział również w odbywających się w ramach Kirchentagu 
targach, podczas których w kilkunastu namiotach prezentowane były różne 
stowarzyszenia i organizacje chrześcijańskie. Mieliśmy okazję poznać ich 
działalność oraz nawiązać z nimi kontakt. Na jednym ze stoisk prezento-
wany był Kościół Luterański z Polski, gdzie mogliśmy spotkać Biskupa 
naszego Kościoła. 

Oprócz korzystania z licznych punktów programu Kirchentagu, mieli-
śmy też okazję zwiedzić miasto Stuttgart. Największe emocje wzbudziła 
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wycieczka do muzeum 
Mercedesa, gdzie, podzi-
wiając różne modele sa-
mochodów, mogliśmy po-
znać historię motoryzacji.

Dla mnie osobiście 
Kirchentag był niesa-
mowitym przeżyciem. 
Wywarło na mnie wra-
żenie, że tak wiele osób 
mogło spotkać się w jed-
nym miejscu i wspólnie 
uwielbiać Boga. Należy 
podkreślić także wzorową 
organizację całego przed-
sięwzięcia. Warto było 
uczestniczyć w tak wyjąt-
kowym wydarzeniu.

Renata Sikora
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TACY BYLIŚMY JESZCZE WCZORAJ 
– SPOTKANIE PO LATACH – MŁODZIEŻÓWKA DOROSŁYCH

 
W dniu 23 maja w naszej parafii odbyła się młodzieżówka „Po la-

tach”, spotkanie obecnie już dorosłych młodzieżówkowiczów z różnych 
roczników.

Podczas tego wspomnieniowego spotkania śpiewaliśmy wiele pieśni, któ-
re przypomniały nam czasy naszych dawnych spotkań. Wśród nas były różne 
roczniki, które jednak świetnie zgrały się we wspólnym śpiewaniu dzięki do-
skonałej aranżacji i przygotowaniu zespołu Agnieszki Krawiec. 

Tematem „Być 
razem?”, który 
przedstawił ks. Łu-
kasz Stachelek była 
chrześcijańska po-
trzeba spotykania się, 
gromadzenia, śpie-
wania, słuchania i in-
terpretowania Słowa 
Bożego, w tym pod-
czas młodzieżówek 
kiedyś i obecnie.

W opisywaną 
sobotę nie było nas 
być może zbyt wie-
lu, może deszczowa 
pogoda podziałała 
zniechęcająco, jed-
nak wszyscy pamię-
taliśmy, że „gdzie 
dwóch lub trzech 
w imieniu Pana jest 
– tam Bóg jest po-
śród nich”.
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Dziękuję za wspólny czas.
Każde takie spotkanie daje 

wiarę i wzmacnia nadzieję, że 
jesteśmy tutaj dla siebie nawza-
jem.

Nie zapominajmy o tym.
  Barbara Zubek
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Promyki w Cieszynie
Z okazji jubileuszu 30–lecia chóru dziecięcego „Hosanna” z Cie-

szyna nasze dzieci z chóru „Promyki” wzięły udział w uroczystym  
koncercie. Koncert odbył się w niedzielne popołudnie, 24 maja, na placu 
parafialnym. Był to jeden z licznych punktów programu, jaki przygoto-
wano na pamiątkę założenia i poświęcenia kościoła Jezusowego. Oprócz 
„Promyków” i „Hosanny” wystąpiły inne chóry dziecięce z całej diecezji 
cieszyńskiej. Dziecięcy śpiew ubogacił święto parafialne, a dzieci, nawet 
mimo deszczowej pogody spędziły razem miło czas.

diak Karina Chwastek–Kamieniorz

Ale wzrastać w łasce i poznaniu Pana naszego 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Jemu niech będzie chwała i teraz, i na wieki! 
Amen.

      II Piotra 3:18
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Spotkanie o małżeństwie
Kolejne spotkanie o małżeństwie 25 kwietnia 2015 poprowadził ks. 

Marek Michalik z Parafii Wisła Czarne, a temat brzmiał „W jednym 
kierunku”.  W czasie tego wieczoru ks. Marek  przybliżył historię życia 

i służby małżeństwa Pryscylli i Akwi-
li, z którymi możemy się spotkać 
na stronach Dziejów Apostolskich.  
Akwila był Żydem, rodem z Pontu, 
który z żoną Pryscyllą  został wraz 
z innymi Żydami wypędzony z Rzy-
mu przez cesarza Klaudiusza.

Z tym małżeństwem spotkał się 
w Koryncie Ap. Paweł, a ponieważ 
zajmował się tym samym rzemiosłem  

(wytwarzaniem namiotów) zamieszkał  u Pryscylli i Akwili, gdzie razem 
pracowali. Podążali więc w tym samym kierunku zapoznając się również  
z życiem i misją Jezusa Chrystusa. Losy Apostoła Pawła i wspomnianego 
małżeństwa splatają się z sobą jeszcze w podróży do Syrii i podczas pobytu 
w Efezie. W tym mieście Pryscylla i Akwila już samodzielnie przybliżają 
drogę Pańską Apollosowi, ciągle podążają więc razem jako małżeństwo, 
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ale i razem są sługami 
Bożymi. Ich życie prze-
biega w jednym kierunku.  
Z listu Ap. Pawła do Rzy-
mian dowiadujemy się, że 
Pryscylla i Akwila wrócili 
do Rzymu, a w ich domu 
powstał zbór, zbierali się 
wyznawcy Jezusa.

Podążanie, życie tego 
małżeństwa „w jednym 
kierunku” daje więc też 
obfite owoce duchowe 
małżonkom, przyciągają 
do siebie nowych wy-
znawców Zbawiciela, tworzą Kościół. W naszych małżeństwach chciejmy 
też razem, wskazywać na dzieło naszego Zbawiciela, a wtedy dzieci, całe 
rodziny będą tworzyć Kościół, który przetrwa w dzisiejszym bardzo laic-
kim świecie. Tradycyjnie spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie, 
herbacie ciastach a nawet kanapkach.

Jan Czudek
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Diecezjalna Konferencja Kobiet 
Diecezji Cieszyńkiej 

W sobotę 25 kwietnia 2015 w Wiśle Centrum odbyło się spotkanie dele-
gatek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej naszego Kościoła. W spotkaniu uczest-
niczyło około 40 delegatek Kół Pań z wielu parafii, w tym 8 osobowa delegacja 
z Goleszowa. Naszą parafię reprezentowały: Zuzanna Broda, Krystyna Bujok, 
diak. Karina Chwastek–Kamieniorz, Anna Cieślar, Anna Czudek, Anna Josiek, 
Irena Krzemień i Halina Sztwiertnia. Wykład Władysławy Magiery, zatytuło-
wany: „Kobiety minionych czasów dla kultury” wpisywał się w tegoroczne ha-
sło naszego Kościoła „Rok kultury ewangelickiej”. Wykład poprzedziła emisja 
filmu „Uliczka cieszyńskich kobiet”, podczas którego ukazano postacie Emilii 
Kołder, Janiny Marcinkowej, Heleny Molak i Niny Górniak. Pani Władysława 
przybliżyła z kolei życie Marii Skalickiej, Ewy Milerskiej, Marii Geysztoft–
Biernatowiczówny, Anny Więzik i Agnieszki Pilch.

Władysława Magiera jest z wykształcenia historykiem. Wydała już kilka 
książek w cyklu „Cieszyński szlak kobiet”, gdzie przybliżyła czytelnikowi 
życie kobiet, które na trwałe wpisały się w różne dziedziny życia Śląska 
Cieszyńskiego. Wykład stał się podstawą ciekawej dyskusji. 

Spotkanie ubogacił występ zespołu młodzieżowego z Wisły Centrum, 
którego członkowie śpiewem, ale też słowem składali  świadectwo swej wia-
ry. Miejscowe Koło Pań przygotowało smaczny obiad oraz ciasta i kawę.

Anna Wantulok rozważała teksty  biblijne wyznaczone na 25 kwietnia, 
zaś końcowego błogosławieństwa udzieliła diak. Aleksandra Błahut–Ko-
walczyk.             Anna Czudek
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KONCERT CHÓRÓW W TRZYŃCU
Dnia 26 kwietnia 2015 o godzinie 1600 uczestniczyłyśmy wraz z Pa-

nią Kariną Chwastek–Kamieniorz w koncercie chórów w Trzyńcu na 
zaproszenie Pana Józefa Podoli, dyrygenta chórów w Kościele Ewan-
gelickim w Trzyńcu.

Zaśpiewałyśmy siedem pieśni w tym dwie, które zostały specjalnie 
opracowane na trzy głosy dla naszego leszniańskiego chóru „Wierzyć mnie 
Panie ucz’’ oraz „O jak błogo żyć dla Ciebie”, za które zostałyśmy nagro-
dzone dużymi oklaskami.

Oprócz nas występowały również chóry z Bystrzycy, Gródka i Trzyńca 
śpiewały po polsku i czesku.

Po wyśpiewaniu wszystkich przygotowanych pieśni zaproszono nas na 
poczęstunek który przygotowały panie chórzystki – pyszne kanapki i jesz-
cze pyszniejsze ciasta.

Spędziłyśmy cudowne popołudnie w towarzystwie wspaniałych ludzi 
i w świetnych humorach wróciłyśmy do Lesznej.

Joanna Cuber
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Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji 
Cieszyńskiej

W niedzielę „Jubilate”, 26 kwietnia 2015 do kościoła Jezusowego w Cie-
szynie przybyło 21 chórów i dwie orkiestry kościelne z Wisły i Skoczowa. 
Na placu kościelnym rozbrzmiewała muzyka już od godziny 9.30, gdzie 
koncertowała Diecezjalna Orkiestra po dyr. Adama Pasternego.  Kwadrans 
przed  rozpoczęciem  Zjazdu wszystkie chóry na schodach kościoła wy-
konały wspólnie pieśń  ks. dr Marcina Lutra „Zachowaj nas przy słowie 
swym” z melodią Jana Sebastiana Bacha, po czym uczestnicy zajęli swoje 
miejsca  w kościele. 

Zebranych przywitał gospodarz  kościoła ks. Janusz Sikora. Program 
Zjazdu podzielono na cztery bloki tematyczne. Prócz chórów wystąpiły 
wspomniane wyżej orkiestry, a całość prowadził opiekun chórów ks. Al-
fred Staniek.

Goleszowski  chór mieszany wykonał pieśń pasyjną „Byłeś tam”– ne-
gro spirituals. Wiele chórów  wystąpiło w łączonych „zespołach”. Chóry 
męskie z Goleszowa, Cieszyna i Skoczowa zaśpiewały wspólnie pieśń po-
chwalną szwedzkiego kompozytora Okanda: „Chwal Boga, chwal”.
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 Kazanie  w treści nawiązujące do tradycji śpiewaczych wygłosił ks. Jan 
Kozieł. Wspólnie odśpiewana została w kościele pieśń  ks. dra M. Lutra 
„Ojcze nasz co jesteś w niebie”. 

Na zjeździe została zebrana ofiara na cele akcji „Ratujmy organy Ko-
ścioła Jezusowego”. Po dwugodzinnym koncercie uczestnicy zaprosze-
ni zostali  na poczęstunek przygotowany przez  cieszyńskich chórzystów  
w klasach Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego. 

Anna Stanieczek

Chór mieszany w Kaliszu
Na zaproszenie ks. Michała Kühna, byłego praktykanta i wikariu-

sza goleszowskiej parafii chór mieszany wyjechał do Kalisza, aby wziąć 
udział w tamtejszym nabożeństwie niedzielnym  7 czerwca br. W piątek 
wczesnym rankiem po modlitwie i błogosławieństwie ks. dr Adriana Kor-
czago z pieśnią  na ustach „Z Bogiem, z Bogiem” grupa chórzystów wraz 
z osobami towarzyszącymi  udała się w drogę do Kalisza.

 Pierwszym punktem programu przygotowanego  starannie przez Józka 
Habartę była Częstochowa i wizyta u ks. Adama Glajcara, który serdecz-
nie powitał nas w tamtejszym pięknym kościele. Opowiedział jego histo-
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rię, a po zaśpiewaniu dwóch pieśni zaprosił wszystkich na poczęstunek do 
sali parafialnej. Zaprowadził nas także na Jasną Górę, gdzie z przewodnikiem 
zwiedziliśmy cały bogaty obiekt sakralny. Tam też w sanktuarium zaśpiewali-
śmy dwie pieśni, które nagrodzone zostały przez zwiedzających oklaskami.
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 Nieco zmęczeni pojechaliśmy do Kalisza, na parafię przy remontowa-
nej ulicy Niecałej. Mile i serdecznie powitał nas ks. Michał Kühn, po czym 
przydzieleni zostaliśmy na miejsca noclegowe na parterze i trzecim piętrze 
okazałego budynku parafialnego „Pod Aniołem”. W sobotę udaliśmy się 
z przewodnikiem, kaliskim parafianinem do Russowa, a głównie do parku 
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i dworku Marii Dąbrowskiej. Zwiedziliśmy również Kalisz oraz ciekawe 
muzeum „zbieractwa wszelakiego” prowadzone przez byłego księdza kali-
skiej parafii. Z ks. Michałem Kühnem odwiedziliśmy cerkiew prawosław-
ną, gdzie zaśpiewaliśmy kilka pieśni, „delektując się” wspaniałą akustyką. 
Po obiedzie zostało trochę wolnego czasu na odpoczynek, a po nim spotka-
nie w parafialnym podwórzu przy grillu i ciastach z tamtejszymi parafia-
nami. Było oczywiście wiele śpiewu i wspomnień, zwłaszcza pastorowej 
Marzenki, która podczas pobytu w Goleszowie śpiewała w naszym chórze. 
Tutaj też odbył się ich ślub z księdzem Michałem. 
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 W niedzielę po próbie uda-
liśmy się do kaplicy na nabo-
żeństwo. Dawny ewangelicki 
kościół po II Wojnie Świato-
wej przejęty został przez kato-
lików i jest obecnie kościołem 
garnizonowym. Podczas nabo-
żeństwa zaśpiewaliśmy cztery 
pieśni. Wspólnie z tamtejszymi  
parafianami przystąpiliśmy do 
Komunii Świętej. Po nabożeń-
stwie wykonaliśmy jeszcze kil-
ka pieśni, które nagrodzone zo-
stały oklaskami przez kaliskich 
słuchaczy. W chórze śpiewała 
z nami pastorowa Marzenka. Po  
podziękowaniu i wymianie upo-
minków ks. Michał Kühn zapro-
sił ponownie chór na 220 rocznicę parafii we wrześniu br.  Po spełnionej 
służbie duchowej w diasporze i udanej, ciekawej  wycieczce wróciliśmy 
szczęśliwie do domu w godzinach wieczornych. Anna Stanieczek

Wieczór autorski 
Tomasza Żółtko

W dniu 29 maja w goleszowskim kościele 
odbył się wieczór autorski Tomasza Żółtko. 
Było to niezwykle inspirujące spotkanie. Śpie-
wak inspirował swoimi pieśniami, wierszami 
oraz słowami, które wypełniały przestrzenie 
między kolejnymi utworami. Cieszymy się, 
że chociaż w niezbyt wypełnionym kościele 
to mogliśmy nasze myśli kierować w stronę 
miłości, wartości „słowa”, relacji z otaczają-
cymi nas ludźmi i samym Bogiem.

ks. Łukasz Stachelek
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Czy jestem podobna do swojej mamy?
Czy jestem podobna do mojej mamy? Takie pytanie zostało zadane 

zebranym paniom na kolejnym Podwieczorku dla Pań, zorganizowa-
nym 26 mają br, z okazji Dnia Matki. Pytanie to było podstawą całego 
spotkania, które zgromadziło, jak zwykle panie z całej parafii i w każdym 
wieku. Wiele spośród zebranych pań to mamy, babcie, teściowe...które 
w swoich relacjach z innymi kobietami dzieliły się swoimi spostrzeżenia-
mi. Temat wiodący przedstawiła pani Ewa Londzin z Dziegielowa. Na-
wiązała do osobistych przeżyć, jako matki trójki dorosłych już dzieci, jak 
również córki, która musiała się zmierzyć ze śmiercią swojej mamy. Jej re-
fleksja pobudziła wszystkich słuchających do zastanowienia się nad własną 
relacją ze swoją mamą, nie rzadko już przywoływaną  we wspomnieniach. 
Na kartach Biblii zostały opisane różne przykłady pozytywnych i nega-
tywnych relacji matki z córką i te posłużyły pastorowej do zobrazowania 
właściwych postaw.

Spotkanie to przebiegło według tradycyjnej już formy, choć i tym razem 
nie zabrakło niespodzianki, którą przedstawili zaproszeni na Podwieczorek 
goście w osobach pań: Uli Marek i Gabrieli Szłapy. One, w humorystyczny 
sposób zaprezentowały scenkę rodzajową, ukazującą, jak  bliskie jest podo-
bieństwo córek do swoich mam. Pewne zachowania młodego pokolenia są 
często nieuświadomionym powielaniem wzorców rodziców.

 diak. Karina Chwastek–Kamieniorz
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Ekumenicznie w Kisielowie
Kilka dni po kalendarzowym święcie strażackim, w sobotę 9 maja 

2015 r. w kościele filialnym w Kisielowie odbyło się ekumeniczne na-
bożeństwo strażackie. Uczestniczyli w nim, oprócz strażaków miesz-
kańcy Kisielowi, władze Gminy Goleszów, z Wójtem Krzysztofem Graj-
carem, nasi księża, a także ksiądz A.Kondziołka, z parafii katolickiej 
w Ogrodzonej, który wygłosił kazanie. Nabożeństwo ubogacił śpiewem 
chór Senior naszej parafii. Po nabożeństwie dalsza część wspólnego świę-

towania odbyła się w Sali OSP.
Mamy nadzieję, że w następnych la-

tach wspólne przeżywanie święta stra-
żackiego w Kisielowie będzie kontynu-
owane. 

Jan Hławiczka
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 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
Tegoroczny, 152 już Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Ko-

ścioła Ewangelicko–Augsburskiego  w Polsce odbył się 4 czerwca w Para-
fii Gołkowice. Zjazd rozpoczął się od spotkania  delegatów z wielu parafii 
w całej Polsce. W spotkaniu uczestniczyła też 4 osobowa delegacja z naszej 
parafii.  W czasie obrad delegaci zapoznali się z protokołem z poprzednie-
go zjazdu, sprawozdaniem Prezesa, którym jest obecnie ks. Daniel Ferek 
(proboszcz parafii w Wodzisławiu i proboszcz administrator parafii w Goł-
kowicach) oraz z wynikami tegorocznej zbiórki.

Zbiórka darów z naszej Parafii wyniosła w tym roku 9205,00zł. Dzię-
kujemy za ten dar. Dziękujemy również wszystkim naszym konfirmantom, 
którzy złożyli ofiarę na ten cel.

Po przedstawieniu propozycji podziału środków w ramach dyskusji naj-
częściej głos zabierali przedstawiciele parafii, które znalazły się na liście 
tegorocznych beneficjentów. W czasie dyskusji zwrócono też uwagę na  
naukę dzielenia się z potrzebującymi przez młodzież przystępującą do kon-
firmacji, co przychodzi  z wielkim trudem, a w wielu parafiach zbiórka do 
wcześniej przygotowanych kopert nie udaje się. W spotkaniu wzięła udział 
delegacja z Gustav Adolf Werk Landau/Pfalz. Ustalono też, że przyszło-
roczny zjazd odbędzie się w Parafii Syców(Diecezja Wrocławska). 

Drugą część zjazdu stanowiło uroczyste nabożeństwo w Kościele „Mar-
cina Lutra” w Gołkowicach. W czasie tego nabożeństwa  kazanie wygłosił 
ks.Prezes Senior Bratniej Pomocy Tadeusz Makula oraz została podpisana 
umowa partnerska o współpracy pomiędzy BPGA a GAW.
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50–lecie Konfi rmacji
13 czerwca 1965 roku
W słoneczny, niedzielny poranek 78 młodych ludzi wraz ze swymi 

duszpasterzami ks. Tadeuszem Terlikiem i ks. Janem Grossem wchodzi do 
goleszowskiego kościoła, aby złożyć ślubowanie konfirmacyjne przed Bo-
giem i licznie zgromadzonym zborem, a potem pierwszy raz przystąpić do 
Sakramentu Ołtarza. Po nabożeństwie konfirmacyjnym wspólne śniadanie 
w sali parafialnej, a o godz.10 nabożeństwo główne, czyli całe przedpołu-
dnie spędzone w kościele.

Kończy się pewien etap w naszym życiu, przed nami 2 ostatnie tygodnie 
nauki w szkole podstawowej, wtedy 7–klasowej, potem egzaminy do szkół 
średnich i nasze drogi rozchodzą się. Nie wiemy, co nas czeka, ale jesteśmy 
młodzi, pełni optymizmu i nadziei.

14 czerwca 2015 roku
W słoneczny, niedzielny poranek 45 młodych duchem, ale o 50 lat star-

szych ludzi, wraz z ks. Adrianem Korczago i gronem tegorocznych kon-
firmantów wchodzi do goleszowskiego kościoła, aby przypomnieć sobie 
chwile sprzed pół wieku. 

11 osób już od nas odeszło, niektórzy bardzo młodo. Patrzymy na te-
gorocznych konfirmantów i widzimy siebie sprzed lat. Napływają wspo-
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mnienia, chwile refleksji 
nad własnym życiem, czy 
więcej w nim blasków 
czy cieni, sukcesów czy 
porażek, bliskości Boga 
czy oddalenia od Niego.

Tekst kazalny wyzna-
czony na niedzielę jakby 
specjalnie dla nas. Zapro-
szenie na ucztę, zawsze 
aktualne, dla każdego. 

Pieśni chórów po-
twierdzają to zaproszenie. 
Trzeba tylko skorzystać. 
Pójdźcie, bo wszystko 
już gotowe...

I na koniec uporczy-
wie pojawiające się py-
tanie. Czy spotkamy się 
na Diamentowej Konfir-
macji i w jakim gronie? 
Tylko Pan Bóg zna odpo-
wiedź.

Halina Sztwiertnia
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... moim zdaniem

Bóg wie o nas wszystko, 
Bóg nas kocha,
Bóg czyni dla nas dobro…

Bóg wie o nas wszystko… 
Bóg wie o nas wszystko. A czy my znamy Jego, albo czy chcemy Go po-

znać? On zna wszystkie nasze drogi, dokładnie wie, kiedy siedzimy, a kie-
dy wstajemy. Nawet nasze myśli nie są dla niego tajemnicą!

„Panie, zbadałeś mnie i znasz.
Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,
Rozumiesz myśl moją z daleka.
Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, 
Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich”. Ps 139,1–3

Bóg nas ukształtował i zna nas doskonale! Zna nasze słabości, ale rów-
nież naszą siłę. Nawet wszystkie włosy na naszej głowie są policzone! Czy 
my znamy Jego wielkość i cudowną moc?

„Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś,
cudowne są dzieła twoje
i duszę moją znasz dokładnie”.  Ps 139,13–14

„Nawet wasze włosy na głowie są policzone”. Mt 10,30

Bóg nas kocha…
Bóg pragnie całym sercem obdarzyć nas swoją miłością. Miłuje nas bez-

warunkowo i my jesteśmy jego dziećmi, a On naszym Ojcem. On kocha nas 
miłością wieczną i nieskończoną! Czy my pragniemy być Jego dziećmi?

„Popatrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, 
że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”. 1 J 3,1
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„Miłością wieczną umiłowałem cię,
 dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”. Jr 31,3

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
 tym, którzy wierzą w imię jego”.  J 1,12

Bóg czeka na nas zawsze! Nawet, gdy zbłądzimy jak marnotrawny syn. 
Nasz Ojciec czeka na nas, i będzie się zawsze radował z naszego powrotu. 
Jaka jest radość z tego, że jest ktoś kto zawsze na nas czeka?

„Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. 
Należało zaś  weselić się i radować, 
że ten brat twój był umarły a ożył, 
zaginął, a odnalazł się”.  Łk 15,31–32

Bóg czyni dla nas dobro…
Pan Bóg nigdy nie przestanie czynić dla nas dobra, bo przecież jeste-

śmy jego drogocenną własnością. Obficie obdarza nas łaską z całego serca 
i z całej duszy, każdego dnia. Czy tego jeszcze nie spostrzegamy?

„I będę się radował z nich i dobrze im czynił; 
na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy”.
Jr 32,41

„Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, 
dobrem w każdym dziele twoich rąk, 
w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, 
w plonie twojej ziemi, 
gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, 
jak radował się twoimi ojcami”.  5 Mż 30,9

Bóg jest dla nas łaskawy i kocha nas tak bardzo, jak swojego syna, Jezu-
sa. On w Jezusie objawia do nas swoją wielką i nieograniczoną miłość.

„I objawiłem im imię twoje, i objawię, 
aby miłość, którą mnie umiłowałeś,
 w nich była, i Ja w nich”.  J 17,26 Zofia Bury
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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JUBILEUSZ
Pamiątka 

230-lecia
poświęcenia kościoła

ewangelickiego
w Goleszowie

15 sierpnia 2015 r.

8.30 – poranek pieśni 
i muzyki kościelnej

10.30 – nabożeństwo jubileuszowe

Kazania wygłoszą:
ks. bp prof. Marcin Hintz z Sopotu
ks. Wojciech Rudkowski z Radomia

ZAPROSZENIA

Tygodnie 
Dobrej Nowiny 

dla dzieci:

z Amerykanami 
w Goleszowie 20-25 lipca

od 9.00 do 15.00 dzieci od 7-13 lat
od 9.00 do 13 dzieci od 3-7 lat

zapisy w kancelarii parafi alnej

Ilość miejsc ograniczona

 w Kozakowicach 
13-17 lipca

od 16.00 do 19.00

w Lesznej Górnej 
10-14 sierpnia

od 10.do 14.00

Zapraszamy!
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Chrzty

Pogrzeby

Karolina Rozmus  c. Marka i Aleksandry zd. Pytel  
– Goleszów
Lena Zofia Szuber c. Kamila i Doroty zd. Kozdoń 
– Kisielów
Jan Pindór s.Grzegorza i Doroty zd. Czajda  – Leszna Górna
Alicja Cieślar c. Dariusza i Honoraty zd. Czarnecka 
– Goleszów
Arkadiusz Andrzej Szturc  s. Rafała i Karoliny zd. Wróbel 
– Goleszów
Zuzanna Laura Kawulok c. Jana i Moniki zd. Kotarska  
– Kisielów
Milena Maria Mienciel c. Tomasza i Beaty zd. Herzyk 
– Godziszów
Zuzanna Gibiec c. Marcina i Bożeny zd. Ćwięczek 
– Goleszów
Maja Ewelina Polok c. Dawida i Izabeli 
zd. Orżewsko–Orłowska – Goleszów
Sandra Grudzieńska c. Jacka i Sylwii zd. Kalista – Goleszów
Julia Krużołek c. Szymona i Magdaleny zd. Rakus 
– Kozakowice Dolne

Szymon Bolek – Dorota Woźnik
Marek Szalbot – Magda Kłósko

Śp .Zuzanna Gałuszka zd.Bujok l. 92  – Goleszów
Śp. Józef Raszka  l.64  – Goleszów
Śp. Rafał Kubiela  l.42  – Goleszów
Śp. Eugeniusz Krużołek  l.86 –  Godziszów
Śp. Wiktor Napiórkowski  – noworodek – Goleszów
Śp. Paulina Krużołek zd. Kłoda  l.79  – Kozakowice Górne
Śp. Jan Miech  l.89  – Godziszów
Śp. Emilia Balcar zd. Pilch  l.92  – Kisielów
Śp. Jan Lach  l.76  – Godziszów
Śp. Hilda Fober zd. Kajstura  l.84 – Goleszów
Śp. Aniela Korcz zd. Drózd  l.85  – Goleszów
Śp. Józef Molin  l.85 – Kozakowice Dolne

Śluby
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Zabawne
  Zabawne, że 10-cio złotowy banknot wy-

daje się taki wartościowy, gdy wrzuca się go 
do skrzynki na ofiarę, a tak mały gdy płaci 
się nim w sklepie.

Zabawne, jak długie mogą być dwie go-
dziny, kiedy siedzi się w kościele, a jak krót-
kie, kiedy jest się na przyjęciu, randce…

Zabawne, że cieszymy się, gdy przedłuża 
się mecz piłki nożnej, ale złościmy się, kiedy 
nabożeństwo trwa dłużej niż zazwyczaj.

Zabawne, jak trudno jest przeczytać jeden 
rozdział z Biblii, a jak łatwo „połknąć” 300 
stronicowa powieść, kryminał, romans…

Zabawne, jak trudno przekazywać chrze-
ścijańskie nowiny, a jak łatwo rozgłaszać 
plotki i pomówienia

Zabawne, jak wielu ludzi chce na stadio-
nie siadać w pierwszym rzędzie, ale w ko-
ściele siedzi w ostatnim.

Zabawne, jak często niemożliwe jest 
znalezienie czasu na spotkanie młodzieży, 
nabożeństwo, podczas gdy dla innych zajęć 
przeznacza się czas spontanicznie.

Zabawne, że rodzice tak bardzo troszczą 
się o szkolne zajęcia swoich dzieci, ale tak 
mało o ich udział w szkółkach niedzielnych, 
religiach, spotkaniach młodzieży…

Zabawne, że każdy chciałby pójść do nie-
ba, ale bez wcześniejszej konieczności wie-
rzenia, myślenia o Bogu, bądź modlenia się.

To wszystko byłoby zabawne, gdyby nie 
było takie prawdziwe….
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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 parafi alne:
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 parafi alna 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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Wyjazd konfi rmantów do Żor
17–19 kwiecień 2015
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Dzielimy się RadościąDzielimy się Radością

Arkadiusz Andrzej Szturc
chrzest: 19.04.2015 r.

Alicja Cieślar
chrzest: 19.04.2015 r.

Julia Krużołek 
chrzest: 31.05.2015 r.

Karolina Rozmus
chrzest: 6.04.2015 r.



Zuzanna Gibiec
chrzest: 31.05.2015 r.

Lena Zofia Szuber
chrzest: 6.04.2015 r.

Jan Pindór
chrzest: 12.04.2015 r.

Maja Ewelina Polok
chrzest: 31.05 2015 r

„Oto dzieci 
są darem Pana, 

Podarunkiem jest 
owoc łona” Ps. 127/3



Konfi rmacja 2015



Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem. 
       

Jan 15,16


