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Panie, łaska twoja 
trwa na wieki, 

nie zaniechaj 
dzieła rąk twoich! 

Alleluja! 

Ps 138, 8b
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Jak często w potrzebie naglącej, 
w błagalnych modlitwach duch trwa, 
Lecz jak rzadko mówimy dziękuję,
gdy Bóg prośby serc naszych nam da.

Jak często wołamy o pomoc, 
gdy ciężar trosk dławi nam pierś, 
Lecz jak rzadko mówimy dziękuję, 
gdy Bóg ciężar pomoże nam nieść.

Jak często błagamy o litość, 
by Bóg zaoszczędził nam łez, 
Lecz jak rzadko mówimy dziękuję, 
gdy zmartwieniom położy Bóg kres!

Nie czekaj na Dzień Dziękczynienia 
By z podzięką wznieś w górę swój wzrok! 
Czy to dobrze jest prosić tak często,
A dziękować jedynie raz w rok?

Źródło internetowe
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Kazanie instalacyjne na proboszcza  
– Goleszów 30.08.2015. 

„Kim ja jestem, Panie, Boże, a czym jest dom mój, że doprowa-
dziłeś aż dotąd?” 2 Sm 7,18 

„Z łaski Boga, jestem tym, czym jestem”.  1 Kor 15,10

Drogi świąteczny zborze!

„Kim jestem?” – to pytanie powtarzane przez ludzkość wszystkich po-
koleń. 

„Kim ja jestem?” – by spróbować odpowiedzieć na to pytanie, nie moż-
na pominąć kościelnego kontekstu, a jeszcze bardziej konkretyzując – pa-
rafialnego zakorzenienia.

Jestem człowiekiem borykającym się z problemami codzienności, stale 
na nowo narażonym na szereg napięć, które mogą mnie powalić, albo po-
budzić we mnie twórcze impulsy. 

Jestem pielgrzymem narażonym na nieustającą polaryzację skrajnych 
biegunów: życiowych oczekiwań, a zadań, jakie ma się do spełnienia; nie-
jednokrotnie wymarzonych wyobrażeń w odniesieniu do swego ukochanego 
Kościoła, a bolesnych realiów, z jakimi chcąc nie chcąc trzeba się zmierzyć.

Wędrowcem, który musi owe napięcia właściwie ocenić, by nie minąć 
się z rzeczywistością i mimo wszystko, a  czasem wbrew wszystkiemu pró-
bować przynosić dobre owoce.

„Kim ja jestem?” – sługą, który poznając smak swej służby w różnych jej 
odcieniach nie ma wątpliwości, że zanim rozpocznie zachęcanie do stawiania 
pytań swych słuchaczy,  w pierwszym rzędzie sam musi się z nimi zmierzyć.

Zatem w ten uroczysty dzień, bez spektakularnej pokory próbuję wydo-
być z siebie słowo: „Kim ja jestem, Panie, Boże?”. 

Nie jest to pytanie świadczące o zabłąkaniu się  w poszukiwaniu swego 
jestestwa, lecz pozwalam sobie je powtórzyć za mężem Bożym w poczuciu 
doznawanego każdego dnia ogromu Bożego miłosierdzia i dobroci. Zawar-
te w tym pytaniu dopowiedzenie: „że aż dotąd doprowadziłeś” pozwala mi 
dostrzec różnorodność dróg i niewyobrażalną paletę Bożych ofert, w których 
realizacji konsekwentnie mnie wspierał. I chociaż nie zawsze moje i Jego 
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plany były zbieżne, to potrafił używać argumentów, które powodowały, że 
szedłem z Nim, często w przeciwnym kierunku od zaplanowanego.

Tak było podczas jesiennej wyprawy, tej jednej z niezliczonych podróży 
do Warszawy, kiedy w najmniej oczekiwanym momencie wpadłem w po-
ślizg i trzykrotnie rzucany przez trzy pasy autostrady z jednego jej krańca na 
drugi, wyszedłem z niego bez jakiegokolwiek szwanku. Oszołomiony, że ani 
przede mną, ani za mną nie jechał żaden samochód pytałem: „Kim jestem, że 
aż dotąd?”. Za pół godziny pojawiła się prośba, by podjąć się służby w Gole-
szowie. I tak splotły  się moje drogi z Waszymi drogami. A kiedy wydawało 
się, że już czas się rozstać, zdecydowaliście o tym, by jeszcze popróbować 
przez jakiś czas wspólnie tworzyć dzieje goleszowskiej parafii. 

W tym kontekście podejmuję za Dawidem hymn wdzięczności za pełne 
łaski realizacje Bożych obietnic. Treść tej szczególnej modlitwy jest przej-
rzystym odbiciem Dawidowego serca. Pozwala nam wniknąć w jego głąb 
i odczuć poczucie nicości w obliczu wielkości i nieodgadnienia Boga.  

Mówiąc za Jakubem: „Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski 
i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym 
kiju moim przeprawiłeś mnie przez Jordan, a  teraz mam dwa obozy” (1 Mż 
32,10) chcę podkreślić, że ważne są takie chwile jak ta, kiedy w refleksyj-
nym zatrzymaniu się pośrodku życiowej gonitwy pojawia się sposobność, by 
spojrzeć w przeszłość i dostrzec w niej Bożą łaskę, wierność i miłość. Zatem 
stawiane pytanie „Kim jestem?” pozwala odkrywać Boga. To nie tylko do-
skonała okazja dla mnie czy też sióstr i braci w urzędzie, ale to zadanie kiero-
wane do nas wszystkich, którzy mamy odwagę spoglądania na swe życie, by 
w nim odkrywać niezaprzeczalne dowody Bożego prowadzenia. 

Dawid składa świadectwo jakie człowiek powinien złożyć, że Bóg jest 
Panem, który słabych, zalęknionych, zatrwożonych, ale i pewnych siebie, 
zadufanych w sobie nadal przemienia i przypomina, że nie tylko nas stwo-
rzył, ale i wybawił „i to nie srebrem, ani złotem, ale krwią swoją świętą”, co 
zaskutkowało wyznaniem Marcin a Lutra o Jezusie: „Ten człowiek jest pra-
wym i prawdziwym Bogiem, a oprócz niego nie ma żadnego innego Boga”.

Dawid zachwycił się Bożą wspaniałością i wiernością. Chciałbym umieć 
tak się zachwycać i pytać Was: „Czy Was również stać na taki zachwyt?” 
siejąc i cierpliwie czekając na plon. Życzę sobie, by w Was, w tej służbie tu 
w Goleszowie, zyskiwać wsparcie do zachwytu nad Bożą przychylnością.

Mamy na to szansę, jeśli na pytanie: „Kim jestem?” nie będziemy po-
szukiwali odpowiedzi tylko w samych sobie, ale za Apostołem Narodów 
będziemy próbowali odpowiadać: „z łaski Boga, jestem tym, czym jestem”.  
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Jest to odpowiedź, która nam ewangelikom powinna być szczególnie bli-
ska. Zawiera bowiem obietnicę dotyczącą każdego z nas. Nie musimy silić 
się na złożone odpowiedzi. Pawłowe stwierdzenie pozwala nam dostrzec 
naszą grzeszną kondycję, toruje drogę do zdania się na Jego łaskę.

Odkrycie „Kim jesteśmy?’ budzi zdziwienie i prowadzi do wdzięczno-
ści. Chciałbym Was w tym odkrywaniu wspierać, licząc na Wasze wspar-
cie. To nasze wspólne zadanie.

Nie rozpoczynamy dziś nowego etapu naszego bycia ze sobą, lecz kon-
tynuujemy je w zintensyfikowanej formie. Dlatego wyznaję:

„Mistrzu nasz, przed nami droga, którą przebyć musimy tak jak Ty,
Mistrzu nasz, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty.
Mistrzu nasz, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty.
Mistrzu nasz, poniesiemy wszystko, jeśli będziesz z nami zawsze Ty”.                                                                                                                       

Amen.   

HISTORJA
EWANG. ZBORU w GOLESZOWIE

Na pamiątkę 50–letniego jubileuszu teraźniejszego kościoła
(15.VIII.1928)

Opracował: Ks. pastor PAWEŁ BRODA

NAKŁADEM PREZBITERSTWA ZBORU GOLESZOWSKIEGO

CZCIONKAMI FERD. SCHILZA w CIESZYNIE

CZYSTY DOCHÓD
NA ODNOWIENIE KOŚCIOŁA

Z obfitego materjału, znajdującego się w aktach archiwalnych, w kroni-
ce zborowej i w innych notatkach, wybrałem i zestawiłem, co uważałem za 
najciekawsze, aby podać jasny i prawdziwy obraz naszego zboru. Przyjmij-
cie więc, kochani zborownicy, chętnie tą książeczkę z okazji 50–letniego 
jubileuszu naszego nam tak drogiego kościoła teraźniejszego, napisaną jako 
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skromny dar jubileuszowy, choć post fastum (po uroczystości) podany, jed-
nak mający radość jubileuszową ustalić.

Jeżeli ojcowie i praojcowie w najprzykrzejszych czasach i warunkach 
najniewygodniejszych dla kościoła wielkie ofiary przynosili, w ochocie 
i przywiązaniu do niego nie ustawali, czyżby nie mieli potomkowie w da-
leko lepszych czasach i wygodniejszych warunkach żyjący tej spuścizny 
tem bardziej strzedz, pilnować i nieukróconą zachować? Obojętni i oziębli 
niech rozgorliwieni będą, zaślepieni niech przejrzą, aby się przekonać, że 
dom Boży jest ogniskiem, koło którego mamy się skupiać, jest źródłem, 
z którego możemy i mamy czerpać siłę do żywota błogosławionego!

Niech się przyczyni ta książeczka do tego, aby ochota do domu Bożego 
i ofiarność dla niego wzmacniały się a zbór stał się wprawdzie ludem Bo-
żym, odpowiadającym cnoty tego, który go powołał z ciemności ku dziw-
nej światłości swojej!

W przededniu święta reformacyjnego 1928
Autor

„Wspomnij na dni dawne, uważajcie lata każdego wieku; spytaj ojca 
twego a oznajmi tobie, starszych twoich a powiedzą.” 5 Mój. 32, w. 7

„A te rzeczy napisane są dla napomnienia naszego.” 1 Kor. 10, w. 11

Zaranie.
Zbór goleszowski obejmuje obecnie gminy: Goleszów, Godziszów, Ki-

sielów, Dolne i Górne Kozakowice i Górną Leszną – wszystkie w powiecie 
cieszyńskim. Goleszów był tak zwaną gminą kameralną, należącą do Ko-
mory cieszyńskiej pod rządami książąt cieszyńskich z rodu Piastów, póź-
niej Habsburgów. Pierwszą wzmiankę Goleszowa w aktach napotykamy 
w r. 1223, w którym biskup wrocławski na prośbę księcia cieszyńskiego 
przeznaczył decum (dziesięcinę) z Goleszowa dla klasztoru przy kościele 
Zbawiciela w Rybniku. W archiwum gminnem – obecnie w Opawie – był 
przechowywany akt z r. 1417 od księcia Bolki (1409–1431) podpisany, 
którym stwierdza, że książę Mieszko (1290–1316) sprzedał gminie gole-
szowskiej las w stronę Ustronia, przestrzeń ziemi obecnie Równią zwanej. 
Prawo własności i użytkowania tej „społeczności równieńskiej” miał też 
kościół ewang. i szkoła ewang., aż do roku 1891 nastąpił ostatni podział 
między współwłaścicielami. W r. 1294 zbudowano kościół kat. W Gole-
szowie, kościół św. Michała, który służy celom nabożeństwowym aż do 
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r. 1916, gdy się do nowego kościoła w latach 1914 i 1915 zbudowanego 
przeniesiono.

Skoro w księstwie cieszyńskim po rządami księcia Wacława Adama 
(1528–1579) ruch reformacyjny opanował umysły, zaprowadzono i w ko-
ściele goleszowskim, którego patronem był książę cieszyński, ewang. na-
bożeństwa. Stało się to bez jakichkolwiek wstrząśnień i zaburzeń w sposób 
cichy i spokojny, jak w ogóle w całym księstwie cieszyńskim takie zmiany 
zaszły spokojnie. Nie dziw. Umysły mieszkańców były poniekąd nauką 
i pieśnią husytów dla reformacji przygotowane a przykład księcia same-
go przyznawającego się do nauki reformacyjnej oddziaływał korzystnie na 
usposobienie ludzkości. Tak samo głoszono czystą ewangelię Chrystuso-
wą w kościołach w Górnej Lesznej i w Kisielowie (kościółek drewniany 
spłoną w roku 1907 i nie został odbudowany). Jak długo utrzymywał się 
ten stan rzeczy, nie da się dokładnie stwierdzić. Gdy książę Adam Wacław 
(1579–1617) przestąpił w r. 1620 na łono kościoła kat., zmieniły się stosun-
ku wyznaniowe. Dla ewangelików nastały czasy udręki i tak ustały ewang. 
nabożeństwa w Goleszowie i Kisielowie. Po niejakim czasie uzyskali zno-
wu ewangelicy kościół w Goleszowie, ale go znów w krótkim czasie opu-
ścić musieli. Tylko w Górnej Lesznej pozostali ewangelicy w posiadaniu 
i używaniu kościoła swego aż do r. 1654, w którym ewangelikom w księ-
stwie cieszyńskim ostatnich 49 kościołów i 1 kaplicę cmentarną, jakich 
jeszcze używali, odebrano i dla nich pozamykano. Kościół Górnej Lesznej 
zamknięto 21 marca 1654 r. Był on jedną z pierwszych ofiar, jakie padły 
osławionej komisji religijnej ustanowionej 24 grudnia 1653 r. Mimo to nie 
zdołała przeciewreformacja wytrzeć wszystkich śladów reformacji Lutra na 
Śląsku. Lud wiejski trwał wiernie przy wyznaniu augsb., choć potajemnie 
i w ukryciu, gromadził się od czasu do czasu na znanych miejscach w porze 
nocnej po lasach, jak na Równicy czy w Ustroniu, lub na Czantorji w Nyd-
ku na nabożeństwo okoła kamienia jeny za ołtarz służącego. Przysłowiowa 
stała się ta wierność i nieugiętość ewang. ludu w Cieszyńskiem wyrażana 
słowami: „Twardy jak luterska wiara.” Ulżenie dla ucieśnionych i prześla-
dowanych stało się za interwencją króla szwedzkiego Karola XII. U cesarza 
Józefa I. Przyszła do skutku tak zwana konwencja czyli ugoda atransztac-
ka 22 sierpnia 1707 r. Ewangelikom w Cieszyńskiem pozwolono z łaski 
cesarskiej na mocy tak zwanego recesu egzekucyjnego z dnia 27 stycznia 
1709 r. na budowę kościoła Jezusowego przed Cieszynem w r. 1709. Wów-
czas znalazła się spora liczba ewangelików w Goleszowie i w sąsiednich 
gminach, przyznająca się do wiary ewang. Z wielką radością korzystano 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

8                                                         Nasza Gazetka 

z kościoła cieszyńskiego i z tamtejszej usługi duszpasterskiej. Tak należeli 
ewangelicy z Goleszowa i okolicy do kościoła Jezusowego w Cieszynie, do 
którego oprócz z Śląska cieszyńskiego nawet z Słowaczyzny, z północnych 
Moraw i po części z Górnego Śląska z Pszczyny przychodzili ewangelicy 
na nabożeństwa aż do r. 1781, w którym wyszedł patent tolerancyjny stosu-
jący do ewangelików w krajach byłej monarchji austr. Węgierskiej zasadę 
tolerancji i umożliwiający powstanie nowych zborów.

Jak powstał zbór goleszowski
Na podstawie patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II., z dnia 13 paź-

dziernika 1781 r., na Śląsku cyrkularzem c. k. urzędu w Opawie 30 marca 
1782 ogłoszono powstały zbory: w Bielsku, Jaworzu, Drogomyślu, Ustro-
niu, Wiśle, Bystrzycy, Nawsiu, Ligotce Kam. i Błędowicach. I ewangelicy 
z Goleszowa, Godziszowa, z obu Kozakowic i z Cisownicy podali proś-
bę do c. k. gubernjum w Brnie o pozwolenie na budowę domu modlitwy, 
fary i szkoły. Była ich wystarczająca liczba – patent bowiem wymagała 
500 dusz albo 100 rodzin. Jednakowoż nie było to łatwą rzeczą uzyskać 
pozwolenia, gdyż 21 gmin ze zboru cieszyńskiego sprzeciwiało się temu 
stanowczo, aby w pobliżu Cieszyna powstały nowe zbory, z obawy, że 
zbór cieszyński zostaje znacznie osłabiony. Atoli zażalenie w tej sprawie 
do urzędu okręgowego w Cieszynie przez owe gminy wniesione zostało 
dekretem z dnia 30 marca 1783 odrzucone. Rozporządzeniem z dnia 10 
stycznia 1785 otrzymali Goleszowianie i spólnicy zezwolenie na własny 
dom modlitwy razem z farą i szkołą. Natychmiast poczyniono potrzebne 
kroki do wykonania dzieła. Gospodarze goleszowscy z numeru 10., Adam 
i Zuzanna Gałuszkowie, odstąpili potrzebny kawał roli z swej zagrody na 
plac kościelny, za co dostali od gminy jako wynagrodzenie rolę na „pastwi-
skach” na 2 wiertele wysiewu i w „Równi” tak samo na wiertele wysiewu. 
Sąsiad tychże, Andrzej Kuczera i syn Jan, właściciele realności Nr. 9, od-
stąpili miejsce pod farę i na ogród, za co otrzymali odpowiednią parcelę na 
„pastwiskach” w wymiarze na 1 sztwiertnię wysiewu. Kontraktem z dnia 10 
maja 1799 r. odstąpili Adam i Zuzanna Gałuszkowie z swej zagrody obok 
obok placu kościelnego kawał ziemi 10 siąg wied. Długi na 8 siąg wied. 
Szeroki pod budowę szkoły, za co im gmina ofiarowała rolę w Równi obok 
parceli za plac kościelny otrzymanej za 1 sztwiertnię wrocławskiej miary 
wysiewu. Mając plac budowlany zabrano się do budowy samej. Nie stało 
na razie zborowników, aby zbudować dom modlitwy z twardego materja-
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łu. Rozchodziło się im o to, jak najprędzej mieć własny przybytek Pański, 
choćby skromniutki i niewielki. Postawiono więc skromny domek z desek. 
Dnia 15 sierpnia 1785 r. poświecił go radca Konsystorza, pastor cieszyński 
ks. Krystjan Bogumił Fröhlich. Z książeczki o składkach dobrowolnych 
na potrzeby kościelne z dnia 6 lipca 1785 r. dowiadujemy się, że roczne 
dobrowolne składki z Goleszowa, Godziszowa, Kozakowic wyniosły 74 
reńskich i 18 kr., wszystkie dochody roczne razem z ofiarami kościelnemi 
204 złr. 15 kr., zaś wydatki 202złr. 16 kr. Gmina Goleszów liczyła wów-
czas 80 numerów.

Co do pastoracji, to zawarto umowę z kościołem cieszyńskim dnia 8 
marca 1783 r., mocą której obowiązali się zborownicy goleszowscy do pła-
cenia 200złr. k. m. salarji rocznej i 30 złr. na pomieszkanie dla pastora ciesz. 
za odprawianie nabożeństw i funkcji kościelnych co 3. Niedzielę. Atoli już 
dnia 17 lutego 1786 r. porozumiano się z zborem ustrońskim w sprawie pa-
storacji zboru. Według tej umowy miały się co 2. niedzielę odbywać nabo-
żeństwa, w święta na przemian, za co ofiarowano pastorowi ustrońskiemu 
„66 złr. rocznej salarji, 8 wierteli rży starej miary, 1 sztwiertnię pszenicy, 2 
wiertele prosa, ofiary w uroczyste święta a na utrzymanie konia na potrze-
by zborowe 8 centnarów siana i 8 sztwiertni owsa”. Zbór goleszowski nie 
miał więc własnego pastora, oczywiście z powodu braku wystarczających 
środków i odpowiednich kandydatów. Istniała między Ustroniem i Gole-
szowem unja personalna co do pastorów, jak się dowiemy, nie tylko na 
samym początku, lecz też i później przez dłuższy czas. Pierwsze nabożeń-
stwa przez pastorów ciesz. odprawiane odbyły się 15 sierpnia (uroczystość 
poświęcenia), na św. Michała (29 września), w święto wszystkich świętych 
(1 listopada), w święto Tomasza (21 grudnia) i w 1 niedzielę po Epifanji r. 
1786. Potem objął pastorację ustroński pastor Michał Solnensis, właściwie 
Seletin się zowiący i z Żyliny na Słowaczyznie pochodzący (dlatego po 
łacińsku Solnensis). W latach 1787–1800 budowano farę i szkołę. Dnia 
14 stycznia 1788 r. rozpoczęto w farze naukę szkolną z 3 uczniami Janem 
Szczuką, Janem Chmielem i Janem Szczuglem. Nauczycielem był Raszka 
z Wędryni.

Własnego pastora i samoistność swoją uzyskał zbór w r. 1789 powoław-
szy ks. Andrzeja Orgóny’go z Hoszczałkowej na Morawach na stanowisko 
pastora swego. W niedzielę 20. Po św. Trójcy, 25 października 1789 odpra-
wił tenże po pierwszy raz nabożeństwo w Goleszowie. 

c.d.n
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Rozwój Reformacji w Niemczech  
w latach 1522–1530

Zapoczątkowany przez ks. Marcina Lutra wittenberski ruch refor-
macyjny stał się już kilka lat później szansą dla niemieckich władców 
ziemskich na stworzenie na wzór kościoła gallikańskiego niezależnego 

od Rzymu niemieckiego Kościoła narodowego. 
Miejscowe możnowładztwo od dawna sprzeci-
wiało się nadawaniu przez Rzym godności ko-
ścielnych osobom nieodpowiednim, bądź obco-
krajowcom oraz ściąganiu nadmiernie wysokich 
podatków kościelnych przez kurię rzymską. Na 
fali wystąpienia Lutra do tych postulatów dołą-
czono także kolejne żądanie: likwidacji sądów 
kościelnych.

Skomplikowana sytuacja polityczna w Rzeszy umożliwiała rozwój Re-
formacji. Początkiem powstawania zreformowanej organizacji kościelnej 
w Wittenberdze było uchwalenie przez tamtejszą radę miejską Porządku 
miasta Wittenbergi z 24 stycznia 1522 r. Dokument ten został przygotowa-
ny przy współpracy Andreasa Karlstadta i Filipa Melanchtona i zakładał 
reformę porządku nabożeństwa oraz finansów Kościoła (m. in. usunięcie 
obrazów i ołtarzy z kościołów, udzielanie Komunii Św. pod obiema posta-
ciami, likwidacja klasztorów i przejęcie ich własności na rzecz wspólnych 
kas zapomogowych dla ubogich i chorych). Wkrótce jednak nastroje re-
wolucyjne wzięły górę i doszło do zamieszek antykościelnych i niszczenia 
obrazów. Luter po powrocie do Wittenbergi zdołał przywrócić porządek 
społeczny oraz wprowadził przejściowo złagodzony porządek nabożeństw 
z liturgią w języku łacińskim, ale ze zniesionym kanonem mszy. Wkrótce 
potem ruch reformacyjny zaczyna rozszerzać się na inne obszary Rzeszy 
Niemieckiej, w których powstają agendy, czyli porządki nabożeństw w ję-
zyku niemieckim.

Poza Wittenbergą i elektoratem Saksonii Reformacja szerzyć się zaczy-
na w południowoniemieckich miastach, a także w Tyrolu, Szwajcarii i Ni-
derlandach; na północy zaś w Brandenburgii i w Inflantach. Drukowane  
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w tym czasie w Wittenberdze liczne dzieła Lutra dotyczące reformy 
w obszarze życia społecznego, małżeńskiego, gospodarczego docierają do 
wszystkich niemal zakątków Europy zachodniej i środkowej. 

Z lokalnego ruchu sprzeciwu i reformy kościelnej Reformacja prze-
kształca się w ruch o zasięgu ogólnoeuropejskim. W tym okresie Refor-
macja była niewątpliwie fenomenem miejskim – rozszerzała się głów-
nie za sprawą działalności lokalnych reformatorów (np. Martina Bucera 
i Wolfganga Capito w Strassburgu, Huldrycha Zwingliego w Zurychu, 
Andreasa Osiandra w Norymberdze). Rady miast inspirowane głoszoną 
przez nich nauką zaprowadzali nowe porządki kościelne. W wielu mia-
stach zaczęto stopniowo rozwiązywać zakony, a z majątków zakonnych 
tworzyć tzw. kasy komunalne przeznaczone na cele pomocy społecznej 
(początki protestanckiej pomocy diakonijnej).

W niektórych miejscach wprowadzaniu reform towarzyszyły niepo-
koje społeczne i zamieszki wywoływane przez kaznodziejów z kształ-
tującego się radykalnego skrzydła Reformacji, które dążyło do natych-
miastowego i bezkompromisowego wprowadzenia w życie postulatów 
wolności i równości wszystkich chrześcijan. Po zakończeniu wojny 
chłopskiej w całych Niemczech bardzo szybko w siłę zaczął rosnąć ruch 
anabaptystyczny, kwestionujący możliwość i potrzebę sojuszu Refor-
macji z władzą miejską i państwową i odrzucający wszelkie formy or-
ganizacyjne. Jego przywódcy za głównego wroga wkrótce zaczęli uwa-
żać już nie Kościół rzymski, ale formujący się organizacyjnie Kościół 
ewangelicki.

Sojusze polityczne w Rzeszy Niemieckiej

Zakończenie wojny chłopskiej przyniosło w Niemczech wzrost na-
pięcia między książętami. Wielu trwających przy „starej wierze” wład-
ców obwiniało Reformację za nieszczęścia wojny chłopskiej. W czerwcu 
1525 r. liczni książęta katoliccy zawarli tzw. Związek Dessawski, któ-
rego celem było wytępienie nauki ewangelickiej. W jego skład weszli 
m. in. władcy Brandenburgii, Brunszwiku, arcybiskup Moguncji Albrecht 
i książę saski Jerzy Brodaty. Odpowiedzią władców luterańskich na to 
wydarzenie było zawiązanie w 1526 r. Związku Torgawskiego pod wo-
dzą nowego przywódcy stanów ewangelickich – landgrafa heskiego Filipa 
oraz księcia elektora saskiego Jana Stałego. Przedstawiciele Związku Des-
sawskiego próbowali skłonić cesarza do wykonania edyktu wormackiego,  
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jednak cesarz, uwikłany w trwające na terenie Włoch walki z wojskami 
papieskimi, nie był w tym czasie zainteresowany realizacją jednego z ce-
lów kurii rzymskiej.

Oba zwalczające się obozy postanowiły przeforsować swe żądania 
na zwołanym na 1526 r. sejmie w Spirze. Mimo różnic na tle stosunku 
do nauki Lutra, obie strony dążyły do budowy kościoła krajowego, uza-
leżnionego od władzy państwowej, a nie zewnętrznego ośrodka władzy. 
Ubocznym skutkiem Reformacji było zatem rozbudzenie ambicji posia-
dania kościoła narodowego w Niemczech po obu stronach wspomnianej 
wyżej linii podziału. Był to krok w stronę powstawania kościołów krajo-
wych w Niemczech.

Sejm Rzeszy w Spirze w 1526 r.

Na sejmie w Spirze w 1526 r. katolickie stany dysponowały większo-
ścią. Mimo to sejm zakończył się kompromisem wyrażonym w formule, 
że do czasu zwołania soboru powszechnego bądź narodowego każdy stan 
w sprawach edyktu wormackiego powinien zachowywać się tak, jakby 
odpowiadał przed Bogiem i Majestatem cesarskim. Formuła okazała się 
korzystna dla luterańskich książąt i magistratów miejskich, gdyż dawała 
podstawę prawną do wprowadzania Reformacji na rządzonych przez nich 
na terytoriach.

Powstanie Kościoła krajowego

Sejm w Spirze w 1526 r. rozpoczyna okres planowej organizacji zrefor-
mowanego Kościoła, jako Kościoła krajowego. Już w październiku 1526 
r. na synodzie w Hombergu, zwołanym przez landgrafa heskiego Filipa, 
powstał tzw. homberski porządek kościelny (porządek heski) opierający 
się na dość rygorystycznych zasadach. Parafia składać się może wyłącznie 
z wiernych, którzy w sposób wolny zdecydują się do niej wstąpić i którzy 
żyją w czystości, dyscyplinie i świętości. Zbór sam ma wybierać swego 
przewodnika oraz delegować swego przedstawiciela na synod generalny, 
który czuwa nad łącznością poszczególnych zborów. Porządek homberski 
zakładał więc oddolny model organizacji Kościoła z silnym akcentem na 
dyscyplinę kościelną. Luter, obawiając się powtórki wydarzeń z Witten-
bergi z 1521 r. wypowiedział się przeciw temu modelowi. Doświadczenia 
wittenberskie i wojna chłopska spowodowały, że Luter stał się zwolenni-
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kiem Kościoła budowanego „odgórnie” – przez lokalną władzę świecką. 
W ramach wizytacji kościelnych i szkolnych przeprowadzonych w elekto-
racie Saksonii w latach 1526–1530 powstały instrukcje wizytacyjne two-
rzące podwaliny nowego porządku kościelnego i szkolnego. Organizacja 
kościelna zostaje podporządkowana świeckiemu władcy, który sprawuje ją 
poprzez powołane komisje, z których z czasem powstaną konsystorze – ko-
ścielne urzędy państwowe. Model saski wkrótce upowszechnił się w całych 
Niemczech, ostatecznie również w Hesji, wypierając tamtejszy porządek. 
Luter miał nadzieję, że to ścisłe oparcie organizacji kościelnej na władzy 
świeckiej będzie rozwiązaniem tymczasowym, jednak okazało się ono roz-
wiązaniem bardzo trwałym.

Protestacja w Spirze w 1529 r.

Ten trwający trzy lata okres względnego spokoju i wolności wyznanio-
wej miał się rychło skończyć. Sukcesy polityczne cesarza na arenie wojen 
włoskich rozbudziły ponownie nadzieję katolickich władców na rozprawę 
z rosnącą w siłę Reformacją w Niemczech. Stany katolickie pod przewod-
nictwem arcyksięcia Ferdynanda I dążyły do odwołania na sejmie w Spi-
rze w 1529 r. postanowień poprzedniego sejmu. Zagrożona ewangelicka 
mniejszość przygotowała w odpowiedzi uroczystą protestację. Od nazwy 
tego dokumentu poczęto nazywać zwolenników nauki Lutra w Niemczech 
protestantami. W uchwałach końcowych sejmu w Spirze w 1529 r. znala-
zło się zawieszenie korzystnych dla protestantów uchwał sejmu z 1526 r. 
dotyczących przestrzegania edyktu wormackiego. Ograniczono możliwość 
przystępowania nowych terytoriów do Reformacji, zabroniono likwidacji 
duchowieństwa katolickiego i nakazano wytępienie anabaptystów i zwo-
lenników nauki Zwingliego. Protestujący w Spirze książęta zdawali sobie 
sprawę, że nadzieje na powodzenie Reformacji zależą od zjednoczenia sił 
obozu reformacyjnego. 

dr Łukasz Barański
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W y d a r z e n i a

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2014/2015 

Po długim oczekiwaniu, które trwało aż dziesięć miesięcy, w końcu na-
stąpił ten dzień. Wszyscy byli podenerwowani i zniecierpliwieni. „Kiedy to 
nastąpi”, „kiedy nareszcie koniec?” padały tu i ówdzie kolejne pytania. Za-
dawali je tak samo młodzi, jak i starsi. Trzeba było jednak trochę poczekać, 
to bowiem dopiero początek nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego 
2014/2015. 

Był 21 czerwca. Nabożeństwo szczególne, bowiem zostały rozdane 
świadectwa ukończenia nauczania religii. Również nasi najmłodsi nie zo-
stali z pustymi rękoma, otrzymali bowiem dyplomy poświadczające ich 
uczestnictwo w szkółkach niedzielnych. Za oprawę muzyczną odpowiadał 
zespół młodzieżowy naszej parafii. Również „Promyczki” prezentowały, 
to czego mogły się nauczyć w ciągu całego roku prób pod czujnym okiem 
pani diakon Kariny Chwastek – Kamieniorz. 

Kazanie wygłosił ksiądz Adrian Korczago. Mówił nam, abyśmy byli jak sło-
neczniki. To znaczy, abyśmy w każdej chwili zwracali się w stronę Chrystusa.  



Nasza Gazetka                                                         15

Pamiętać też musimy o tym, że wa-
kacje nie oznaczają wcale tego, iż 
o Bogu, Chrystusie możemy zapo-
mnieć. Cały czas powinniśmy szukać 
Chrystusa tak jak słoneczniki słońca.

W czasie nabożeństwa miał miej-
sce sakrament Chrztu Świętego. Była 
to możliwość, aby zobaczyć i poznać 
tych najmniejszych członków naszej 
parafii.

Jeżeli już mowa o prezentacji to 
w trakcie nabożeństwa można było 
poznać nowego wikariusza ks. Mar-
cina Liberackiego. 

Jednak co to? Nadszedł koniec nabożeństwa. Czy to znaczy, że trzeba 
się już rozstać? Ależ skądże. Otóż na placu pomiędzy plebanią a kościołem 
rozstawione były stoły, przy których można było usiąść i rozmawiać, miło 
spędzać czas. Każdy mógł także spróbować dań z grilla, grochówki ale też 
i czegoś słodkiego. Dla najmłodszych przygotowanych było wiele atrak-
cji. Może to powodowało te pytania, kiedy koniec i zniecierpliwienie, że 
jeszcze nie koniec. Wśród atrakcji wymienić należy na przykład oglądanie 
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wozu strażackiego, strzelanie z łuku i dmuchany zamek, w którym można 
się było nieźle wyszaleć. Czy można wyobrazić sobie lepsze zakończenie 
roku szkolnego? Wszyscy naładowani pozytywnymi emocjami mogliśmy 
ruszać na podbój wakacji. 

ks. Marcin Liberacki
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Spotkanie dla starszych i chorych
21 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się w goleszow-

skim kościele wyjątkowa uroczystość. Zaprosiliśmy osoby starsze, 
chore i niepełnosprawne wraz z opiekunami i rodzinami, aby wspól-
nie przystąpić do Stołu Pańskiego i wsłuchać się w Słowo Boże. 
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Na placu parafialnym rozstawiliśmy namioty, i przygotowaliśmy po-
częstunek, do którego zasiedliśmy bezpośrednio po nabożeństwie. Mo-
gliśmy spędzić ze sobą dobry czas, porozmawiać, podzielić się radościa-
mi i troskami. 

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym jak wielu parafian po-
zytywnie odpowiedziało na zaproszenie. Nawet pomimo niesprzyjającej 
początkowo pogody. Spotkanie było niezwykle inspirujące, i planujemy 
już kolejne, licząc na to,  że będziemy mogli się spotykać w coraz szer-
szym gronie.

ks. Łukasz Stachelek
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Działo się to dwudziestego września w Goleszowie przy ulicy Spółdziel-
czej 9. Już od kilku tygodni w czasie niedzielnych nabożeństw księża za-
chęcali i zapraszali do udziału w tym wydarzeniu. Mowa tu o spotkaniu dla 
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych organizowanym w tym roku 
już po raz drugi przez parafię dla parafian. Godzina spotkania została usta-
lona i ogłoszona. Zatem tuż przed godziną 15, a więc tą o której wszystko 
się miało zacząć, zaczęły pojawiać się pierwsze osoby. Kierowały się one 
do kościoła. Właśnie tam od nabożeństwa komunijnego wszystko miało 
wziąć swój początek. Równo o 15 uczestnicy spotkania zostali przywitani 
przez księdza proboszcza. Następnie wspólnie zaśpiewano pierwszą pieśń 
tuż po niej wikariusz parafii wygłosił krótką mowę, która miała przygoto-
wać wszystkich do spowiedzi. Dla wielu z uczestników była to możliwość 
posłuchania i przyjrzenia się nowemu wikariuszowi po raz pierwszy. Po 
spowiedzi zaśpiewano kolejną pieśń. Następnie miała miejsce liturgia ko-
munijna i wszyscy, którzy chcieli mieli okazję przystąpienia do Stołu Pań-
skiego. Dla wielu było to głębokie przeżycie. Kiedy już zakończyło się na-
bożeństwo można było przejść do sali parafialnej, aby tam dalej przeżywać  

Spotkanie dla osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych
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ten wspólny czas. Choć 
obawy mógł wzbudzać 
fakt, że dostępu do bu-
dynku parafialnego strze-
gą schody, a one jak wia-
domo są dużą barierą dla 
osób poruszających się na 
wózku, to na ten czas za-
montowane zostały pod-
jazdy pozwalające na do-
stanie się do środka. Tutaj 
podziękowania należą się 
panu Szklorzowi, który 
o wspomniane podjazdy 
się zatroszczył. Kiedy 
już wszyscy dotarli z ko-
ścioła do sali parafialnej 
i rozgościli się przy sto-
łach podany został ciepły 
posiłek. Tutaj również serdeczne podziękowania należą się wszystkim pa-
niom, które wzięły na siebie trud jego przygotowania. Kiedy już wszyscy 
posilili także ciała, przyszedł czas na rozmowy, wspominanie.  Pod koniec 
spotkania ksiądz Adrian Korczago przeczytał krótkie opowiadanie, które 
mówiło o tym jak powstał Czerwony Krzyż. Historia powstania ma wiele 
wspólnego z sytuacją jaką możemy obserwować współcześnie. A jaka do-
tyczy fali uchodźców, którzy uciekając przed wojną szukają schronienia 
w Europie. W trakcie rozmów ustalono także termin kolejnego spotkania 
tym razem będzie to spotkanie adwentowe, które odbędzie się 20 grudnia 

w godzinach popołu-
dniowych. Oczywiście  
bliższe szczegóły będą 
jeszcze ogłaszane. 
Niemniej jednak już 
teraz prosimy abyście 
zapisali tę datę w swo-
ich kalendarzach i za-
praszamy!
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Wycieczka do Krakowa
W dniu 2 lipca 2015 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa. 

Wyjazd z Goleszowa o godzinie 8.00 rozpoczęliśmy modlitwą poprowadzo-
ną przez Panią Diakon Karinę Chwastek–Kamieniorz oraz pieśnią „Kiedy 
ranne wstają zorze”, ruszyliśmy w stronę Krakowa. Najpierw dotarliśmy do 
Tyńca koło Krakowa. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie naj-
starszego klasztoru w Polsce, założonego przez benedyktynów w XI wieku. 
Historię powstania i działalności obecnego klasztoru przedstawił mnich. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej przystąpiono do odbudowy klasztoru. 
Prace zakończono początkiem XXI wieku. Odbudowana została dawna bi-
blioteka, w której prowadzi swoją działalność Benedyktyński Instytut Kultu-
ry. Po dwugodzinnym zwiedzaniu klasztoru ruszyliśmy w dalszą podróż do 
głównego punktu naszej wycieczki, czyli do Krakowa.

Zatrzymaliśmy się w Krakowie pod Wawelem i ruszyliśmy na smaczny 
obiad, który czekał na nas w stołówce studenckiej. Po obiedzie udaliśmy się 
do krakowskiej parafii przy ulicy Grodzkiej, gdzie zostaliśmy uroczyście 
przyjęci przez proboszcza tamtejszej parafii ks. Romana Pracki. W kościele 
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św. Marcina przedstawił nam między innymi historię powstania parafii jak 
i najważniejsze wydarzenia z życia parafian.

Kościół św. Marcina został wybudowany w latach od 1637 do 1640 
w stylu ówczesnego baroku. Wnętrze Kościoła zawiera elementy pocho-
dzące z różnych epok. Między innymi znajduje się tam krucyfiks pocho-
dzący z 1370 roku, a w jego tle umieszczono witraże z okresu między-
wojennego. Nad wejściem do kościoła widnieje napis „FRUSTRA VIVIT 
QUI NEMINI PRODEST, który głosi „Na próżno żyje, kto nikomu nie 
przynosi pożytku”. Zostaliśmy również zaproszeni do salki przy parafii, 
gdzie nas poczęstowano herbatą, kawą i ciastkiem. 

Po poczęstunku ruszyliśmy w dalszą drogę na krakowski Kazimierz do 
dawnej dzielnicy żydowskiej, która została założona przez Króla Kazimie-
rza Wielkiego w 1335 roku na obszarze kilku osad. Znajduje się tam dużo 
ciekawych żydowskich zabytków, gdzie odbywają się  różne imprezy kul-
turalne. Przykładowo w centrum dzielnicy przy ulicy Szerokiej od kilku 
lat w pierwszym tygodniu lipca odbywa się koncert finałowy Festiwalu 
Kultury Żydowskiej, który trwa prawie cały dzień. Wśród zabytków moż-
na znaleźć kilka domów modlitw. W centrum dzielnicy znajduje się mię-
dzy innymi synagoga Poppera pochodząca z XVII wieku, bożnica Wysoka 
z salą modlitw, synagoga Izaaka czy synagoga Tempel.

Zmęczeni i strudzeni po długiej, ale ciekawej wędrówce po mało zna-
nych zakątkach Krakowa, ruszyliśmy w drogę powrotną do Goleszowa. 

Uczestniczka wycieczki

Tydzień Dobrej Nowiny w Kozakowicach
Tydzień dobrej nowiny w Kozakowicach trwał od 13 do 17 lipca. 

W strażnicy OSP spotykało się codziennie ponad 30 dzieci, podzielone na 
2 grupy – „rybki” niebieskie i zielone. Dlaczego akurat rybki? Nie bez po-
wodu, ten szczególny tydzień nosił nazwę „Rzeki cudów”. Jak wiadomo 
ryby mieszkają także w rzekach. Codziennie poznawaliśmy jedną rzekę 
rozpoczynając od Jabbok, poprzez Nil, Jordan i Kiszon, a kończąc na rzece 
Charod. Przy każdej z nich wydarzyło się coś wyjątkowego. Nauczyliśmy 
się, na przykładzie znienawidzonego przez braci i sprzedanego do Egiptu 
Józefa, że Bóg wykorzystuje trudne sytuacje dla naszego dobra. Wiemy też, 
że tylko dzięki Panu Bogu możemy odnieść zwycięstwo tak, na przykładzie 
zwycięstwa armii Izraelitów pod wodzą Baraka nad potężnymi wojskami 
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Sysery Tylko z Bogiem zdołamy pokonać naszego wroga, którym może 
być lenistwo, strach, nie panowanie nad złymi słowami czy kłamstwo. Jeśli 
zaufamy Panu On pomoże nam odnieść zwycięstwo. Mieliśmy też okazję 
zobaczyć jak wyglądają zapasy w różnych krajach, zawodnicy mają różne 
stroje i różne techniki walki, opowiadała nam o tym podróżniczka nazwana 
przez nas Ciocią Włóczką. Nie brakło też czasu na śpiew i zabawę! Korzy-
staliśmy z placu zabaw przy strażnicy, gdzie po chwili szaleństwa wracali-
śmy zmęczeni do sali żeby zjeść przygotowane przez nasze Mamy i Babcie 
pyszne kanapki i ciasta. Po posiłku wykonywalismy ciekawe prace pla-
styczne, które przypominają nam o tym czego się  nauczyliśmy. Jesteśmy 
wdzięczni Panu Bogu za ten tydzień, możliwość nauczania Słowa Bożego, 
za wesołą zabawę, pyszne jedzenie oraz program który przygotowano.

Justyna Tomica

Goleszowskie wakacje z Amerykanami
Po długo oczekiwanym końcu roku szkolnego nadeszły wakacje. W koń-

cu wolne! Można aż na dwa miesiące zapomnieć o szkole, lekcjach i zada-
niach domowych. Jednak bez tych wszystkich obowiązków może być trochę 
nudno w domu. Bo co tu robić? Gdyby tak spędzić chociaż część wakacji na 
Parafii, posłuchać o Bogu, poznać kogoś nowego, trochę poszaleć, a przy 
okazji się czegoś nauczyć? Jeżeli ktoś z naszych milusińskich chciał w ten 
sposób spędzić, chociaż część wakacji, to miał taką możliwość. W dniach od 
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20 do 24 lipca tego 
roku, w naszej para-
fii, przebywała grupa 
sześciu osób z Ame-
ryki. Właśnie te oso-
by, wraz z pomocni-
kami z goleszowskiej 
parafii, przygotowały 
program tygodnio-
wych spotkań, pod-
czas których można 
było poznawać Boga 
i szlifować język an-
gielski. Połączenie 
to dość ciekawe i może w pierwszej chwili trochę przerażające dla części 
uczestników. Jednak już  po pierwszych zajęciach okazało się, że nie ma się 
czego obawiać, a język nie stanowi żadnej bariery przy poznawaniu Boga. 

Uczestnicy spotykali się codziennie rano o godzinie 9, aby wspólnie 
śpiewać pieśni, a tym samym troszkę się rozruszać i rozbudzić (wykonywa-
ne pieśni bowiem wymagały zaangażowania wszystkich części ciała). Na-
stępnie uczestnicy dzieleni byli na trzy grupy. Każda z tych grup zajmowała 
się czym innym. I tak: jedna poznawała historię biblijną, druga zajmowała 
się pracami plastycznymi, a trzecia w tym czasie miała zajęcia językowe. 

Poszczególne grupy zmienia-
ły się miejscami, tak aby żad-
na z nich nie była stratna. Po 
zajęciach, gdy wszyscy już 
opadali z sił nadchodził czas 
na obiad. Później chwila dla 
ciała czyli zajęcia sportowe. 
Wspomnieć trzeba, że pogo-
da wyjątkowo dopisywała. 
Ostatnie półgodziny prze-
znaczone było na podsumo-
wanie. I o piętnastej wszyscy 
rozchodzili się już do domów. 
Tak było od poniedziałku do 
piątku. Natomiast w niedzielę 
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podczas nabożeństwa dzieci oraz ich 
opiekunowie zaprezentowali to, cze-
go się nauczyli w minionym tygodniu 
w trakcie krótkiego występu. 

Ks. Marcin Liberacki
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Wakacyjny obóz młodzieży w Mrągowie
W tym roku lato było wyjątkowo upalne. I chociaż wielu osobom bra-

kowało opadów deszczu, młodzież naszej parafii, która brała udział ogól-
nopolskim obozie młodzieży: „Fajny! obóz”, z pogody była zadowolona. 
Obóz odbył się w popularnej i malowniczej mazurskiej miejscowości, 
w Mrągowie.

Był to bardzo wartościowy czas, ponieważ mogliśmy brać udział w wie-
lu atrakcjach. Przede wszystkim poznać wiele ciekawych osób z całej 
Polski oraz grupę z Niemiec, która dołączyła do nas na trzy dni. Ponadto 
spływaliśmy kajakami po rzece Krutyni, odwiedziliśmy rezerwat dzikich 
zwierząt w Kadzidłowie oraz korzystaliśmy z uroków plaży miejskiej. Je-
den dzień spędziliśmy na zawodach „wiejskich”, podczas których drużyny 
rywalizowały w niekonwencjonalnych zadaniach o zdobycie jak najlepsze-
go wyniku.

Część naszych zajęć pokrywała się z programem Tygodnia Ewangeliza-
cyjnego w Mrągowie. Codziennie rano braliśmy udział w wykładach, któ-
rych tematem przewodnim była „woda”. Po wykładach podzieleni na grupy 
prowadziliśmy dyskusje dotyczące usłyszanej treści. Dzięki połączonemu 
programowi mogliśmy brać udział w kilku koncertach. Ponadto wieczorami 
omawialiśmy sprawy dotyczące ważnych problemów, na przykład kłopo-
tów z nałogami, formami spędzania wolnego czasu czy momentu i sposobu 
rozpoczynania kontaktów seksualnych.

Najmniej grupie z naszej parafii podobało się to, że tak niewiele osób 
z Goleszowa zgłosiło się i pojechało na obóz. Mogliśmy przecież lepiej po-
znawać samych siebie i innych oraz aktywnie spędzić te kilka dni wakacji. 
Już zapraszamy na kolejny – przyszłoroczny obóz.

ks. Łukasz Stachelek

Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu,
a On wszystko dobrze uczyni.   Ps 37,5
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230 lat goleszowskiego kościoła
Wydawać by się mogło, iż jest to kolejny zwykły dzień. Kolejna sobota, 

niczym nie różniąca się od innych, może poza wysoką temperaturą. Można 
jednak wyczuć, że jest inaczej. Kilka osób od paru dni krzątało się, popra-
wiało, zmieniało, stroiło. Ktoś inny z kolei spotykał się co jakiś czas, aby 
poćwiczyć. Wszyscy przygotowywali się na uroczyste świętowanie jubile-
uszu tegorocznego solenizanta. 

Wreszcie nadszedł czas świętowania. Już od samego rana, co chwilkę 
pojawiały się nowe osoby, aby wejść i przywitać solenizanta. Wszyscy cie-
kawi czy coś się zmieniło, może ulepszyło, może wypiękniało. Po drodze 
można było obejrzeć, a nawet kupić, pamiątkowy album. O kim mowa? 

To nasz kościół obchodził swój jubileusz 230. poświęcenia.     
Zanim jednak odbyło się świąteczne nabożeństwo, wszyscy zebrani za-

równo w kościele, jak i przed nim, mogli wysłuchać wspaniałego koncertu 
w wykonaniu działających w naszej Parafii chórów, a także zaproszonego 
chóru z Radomia. 

Wstępem do uczty duchowej była improwizacja na organach na temat 
pieśni „Warownym grodem” i „Na skale Kościół stoi” w wykonaniu Jean–
Claude'a Hauptmanna. Wszystkich zebranych przywitał proboszcz parafii 
ks. Adrian Korczago zachęcając do wspólnego śpiewu pieśni „Kiedy ran-
ne wstają zorze”. Słowa pieśni dobrze współgrały z kolejnymi punktami  
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poranka jakimi były występy poszczególnych 
chórów. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi czyli 
chór dziecięcy „Promyki”. Pod dyrekcją diakon 
Kariny Chwastek–Kamieniarz, przy akompa-
niamencie Agnieszki Krawiec, Marcina Micha-
lika i Wojciecha Kiełbika wykonali dwa utwo-
ry: „Dziś wesoły jest dzień”, „Pan kiedyś stanął 
nad brzegiem”. Członkinie chóru żeńskiego 
z Lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold 
zaśpiewały dwa utwory: „Królu mój, Królu 
chwały” i „Będę wielbił mego Boga”. Połączone 
chóry z Lesznej Górnej i Kozakowic wykona-
ły pieśń „Dokąd idziesz”. W wykonaniu chóru  
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z Kozakowic usłyszeliśmy „W mojej pamięci” i „Jak dobrze wierzyć”. 
Energicznie i z zaangażowaniem chór „Senior” pod dyrekcją pani Rena-
ty Badura–Sikora zaśpiewał pieśni: „Z podziwem patrzę” i „Bez Niego”. 
Natomiast przy akompaniamencie pani Joanny Lipowczan–Stawarz i pod 
dyrekcją pani Renaty Badura–Sikora  wspólnie z najmłodszymi zaśpiewali  
wspaniale brzmiące „Ponad wszystko”. 

Szczególnym gościem urodzinowym był chór im. Oskara Kolberga z Ra-
domia,  który pod dyrekcją diakon Katarzyny Rudkowskiej zaprezentował  
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kilka pieśni z swego repertuaru. I tak rozbrzmiały pieśni: „Via Dolorosa”, 
„Człowieczy los”, „Modlitwa szabasowa”, „Lancia ch’io pianga” oraz 
słynne „Alleluja” Leonarda Cohena. 

Natomiast chór męski „Cantus” pod dyrekcją Anny Stanieczek zapre-
zentował trzy utwory: „Zaśpiewaj duszo moja”, „Gloria” z Mszy C–dur 
Schuberta oraz „Credo”. Nie mogło również zabraknąć orkiestry parafial-
nej, której dyrygentem jest Jean–Claude'a Hauptmann. Wykonała ona Me-
nuet i Badineri z Suity nr 3. – solo na flecie wykonała Daria Branny. W ko-
lejnym punkcie można było usłyszeć „Burzę morską” i „Zanućmy pieśń 
wesołą”  w wykonaniu Chóru Mieszanego z Goleszowa wraz z orkiestrą 
parafialną. Kiedy do wykonawców dołączyli chórzyści z Radomia potężnie 
zabrzmiała pieśń „Ojcowski dom”. 

Punktem kulminacyjnym tegorocznego poranku pieśni, muzyki i reflek-
sji religijnej był wspólny występ wszystkich chórów uczestniczących w Po-
ranku, a zaśpiewały one pieśń „Święto Kościoła”.

Wspaniały koncert stanowił preludium do przeżywania jubileuszowych 
nabożeństw.

W kościele Słowem Bożym służył ksiądz bp prof. Marcin Hintz, zwierzch-
nik Diecezji Pomorsko – Wielkopolskie, który w kazaniu powiedział:

„Pan rzekł: Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby na-
uczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby na-
uczali tego swoich synów” (5 Mż 4,10).

Drodzy Domownicy Wiary,
Drodzy Bracia w urzędzie Słowa Bożego,

zgromadziliśmy się dzisiaj w tej Bożej świątyni wokół Słowa, Słowa 
samego Boga. To właśnie ono – Słowo – a nie historia, powinno znaleźć 
się dzisiaj w centrum naszego przeżywania jubileuszu goleszowskiej pa-
rafii. 230 lat od danego wydarzenia to piękny jubileusz. To powód przede 
wszystkim do dziękczynienia Bogu, o wiele bardziej niż do świętowania 
w świeckim sensie tego słowa. Dzisiaj nie chodzi nam o akademię ku czci 
historii, ale chodzi nam o to, by z dziedzictwa przeszłości przekazać lu-
dziom jak najwięcej dzisiaj i sprawić, by przyszłość napełniona była dalej 
Bożym Słowem.

Słowo to przekazywał Bóg wszelkim pokoleniom. Mojżesz napisał 5. 
Księgę Mojżeszową, która tak naprawdę jest zbiorem jego kazań, mów 
wygłoszonych do Izraelitów, zanim jeszcze przekroczyli magiczną granicę 
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Ziemi Obiecanej. Po 39 latach wędrówki po pustyni, po bezdrożach i nie-
znanym, Izraelici stanęli obozowiskiem niedaleko Jordanu.

Po wielu latach spisano te mowy wielkiego przywódcy narodu wybra-
nego, szczególnego męża Bożego. A księga ta zaczyna się tak: Oto sło-
wa, które wypowiedział Mojżesz (5 Mż 1,1). Ktoś inny, prawdopodobnie 
najbliższy uczeń i następca Mojżesza, dopisał ostatni rozdział tej księgi. 
Następnie ktoś to spisał, ktoś inny zredagował, a kolejne pokolenia prze-
pisywały te słowa, tak byśmy my mogli je dzisiaj usłyszeć. I odwołanie do 
tych słów Starego Testamentu w tym miejscu, Drodzy, ma sens i znaczenie. 
Patrząc na zwieńczenie tej ambony widzimy tam krzyż i tablice z dzie-
sięciorgiem przykazań, widzimy baranka. To kontynuacja i zarazem więź 
między starym i nowym przymierzem, Starym i Nowym Testamentem. Li-
nia kontynuacji przekazu Bożego Słowa.

Treść mów Mojżesza pobudziła ludzi, bo po 40 latach wyczerpującej, miej-
scami morderczej wędrówki. Nowe pokolenie Izraelitów miało wejść do Ziemi 
Obiecanej. Byli to ludzie młodzi, którzy nie doświadczyli cudów jakie wyda-
rzyły się nad Morzem Czerwonym i co bardzo ważne, ci, którzy wkraczali do 
Ziemi Obiecanej, nie byli świadkami nadania prawa na Górze Synaj.

I to oni mieli w nowej ziemi utworzyć nowe państwo izraelskie, osiedlić 
się w miejscu, gdzie było pełno zagrożeń i pokus. 

To oni mieli wielkie zadanie – stworzyć trwałe miejsce kultu i pielęgno-
wać wiarę ojców.

A Mojżesz? Stary, 120–letni Mojżesz miał jeszcze spełnić swoje ostat-
nie duszpasterskie i kaznodziejskie zadanie: przypomnieć im zasady Prawa 
Bożego i jego mocy.

Stąd nazwa tej księgi w grece i łacinie: Deuteronomium, „Powtórzone 
prawo” – przez nas nazywana najczęściej za Lutrem 5. Księgą Mojżeszo-
wą. Ale w tradycji żydowskiej, po hebrajsku, nazywano ją Dewarim, czyli 
„słowa”, co miało podkreślić od pierwszego wiersza tej księgi, że zawarte 
są w niej Słowa, które Mojżesz wygłosił przed całym Izraelem w Bożym 
imieniu.

Mojżesz więc głosi Słowo wszystkim pokoleniom – obecnym i przy-
szłym i mówi: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego 
z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja 
wam nakazuję (5 Mż 4,2).

A sam Bóg przez niego przemawia: Ja obwieszczę im moje słowa, aby 
nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby 
nauczali tego swoich synów. (5 Mż 4,10b).
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Izraelici mieli wiedzę o Bożym Prawie, zostało im to przekazane i przy-
kazane, ale musieli wpisać je do swoich serc, wyryć w nich, by zgodnie 
z Księgą Dewarim pamiętać o czterech rzeczach: 

1. O tym, że Bóg jest zawsze wierny. 
2. O tym, że tylko Bóg jest święty. 
3. By każdego dnia pamiętali o Bożym błogosławieństwie. 
4. Ale także, by wiedzieli o Bożych przestrogach, gdyby zbłądzili 

z prawdziwej drogi życia. 
Mojżesz rozpoczyna swe nauczanie od katechezy, od tego, co my 

nauczamy najmłodszych, od historii biblijnych. Mówi więc w pierw-
szych trzech rozdziałach o wędrówce z Egiptu do ich obiecanego miej-
sca zamieszkania. Przypominam im Exodus – cudowne wyjście z domu 
niewoli. 

A rozdział czwarty, do którego dzisiaj szczególnie się odwołujemy,  jest 
wezwaniem do posłuszeństwa Bogu, który zawsze był wierny względem 
swojego ludu, który zawsze i wszędzie dotrzymuje swoich obietnic.

5. Księga Mojżeszowa, jak mało która w tym historycznym kontekście, 
podkreśla znaczenie Bożego Słowa w ludzkim życiu. Możemy powiedzieć, 
że to jest najważniejsza część naszej egzystencji. Tak powinno być zawsze 
i wszędzie: na pustyni, na bezdrożach i w miejscu mlekiem i miodem pły-
nącym, tak powinno być.

I my po kilkudziesięciu wiekach od tamtych wydarzeń, patrząc na to 
z perspektywy chrystocentrycznej, będąc wolni w Chrystusie, będąc wy-
zwoleni do bycia dziećmi Bożymi, jesteśmy częścią ludu Bożego, jesteśmy 
tymi, którzy w swej codzienności powinni radośnie poddawać się Bożej 
woli. Mojżesz mówi więc do tamtych słuchaczy nad rzeką Jordan, mówi 
do wszystkich przyszłych pokoleń i dzisiaj do nas: że bycie posłusznym 
Bogu,  że wierność Słowu Bożemu  przynosi Jego błogosławieństwo, i jed-
nocześnie przypomina nam, czy wręcz ostrzega: grzech przynosi straszne 
konsekwencje. My, w naszej ewangelickiej tradycji, nazywamy to nauką 
o Zakonie i Ewangelii, gdzie te dwa elementy muszą być obecne w zwia-
stowaniu, by zwiastowanie miało moc i było prawdziwe.

Bóg zwraca się więc przez Mojżesza do Izraelitów. Bóg zawsze zwraca 
się do człowieka poprzez drugiego człowieka, zwiastowane Słowa jest ży-
wym Bożym zwróceniem się do nas.

Zauważmy, Drodzy, że Bóg najdoskonalej mówił do człowieka właśnie 
przez człowieka, ale tego, który był również Synem Bożym, był Bogiem. 
To On stoi nad tą amboną, nad przykazaniami, to On jest Panem naszego 



Nasza Gazetka                                                         35

życia. To jest właśnie ta wspaniała nowina, dobra wieść, ewangelia, że Sło-
wo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.

I przed 230 laty, w tym miejscu, w prowizorycznym jeszcze, drewnia-
nym domu modlitwy, rozpoczęto proces ustawicznego, nieprzerwanego 
wydarzenia zwiastowania. Na początku nabożeństwa wspomnieliśmy ka-
znodziejów, którzy tutaj zwiastowali Słowo, którzy z taką mocą mówili do 
ludu, przekazując im Słowa Starego i Nowego Testamentu.

A nasi Reformatorzy zapisali w Konfesji Augsburskiej w artykule siód-
mym, że Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie na-
ucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów.

I my trzymamy się tego wyznania, głosimy wiernie Ewangelię Chrystu-
sową i należycie udzielamy sakramenty ustanowione przez naszego Pana. 
Trwamy w wierze w jedynego Boga, zgodnie ze słowem wypowiedzianym 
przez Mojżesza.

Czynimy to wszędzie tam, gdzie Bóg tego chce, tam, gdzie Bóg daje 
powołanie i ducha, by budować kościoły. I cieszymy się z tych kościołów, 
które powstały 200–300 lat temu i cieszymy się z tych najnowszych ewan-
gelickich świątyń, które zostały wybudowane w Polsce w ostatnich latach, 
bo to pokazuje, Drodzy, dynamikę Bożego Słowa, że wciąż jest potrzeba 
i zawsze będzie, by stawiać nowe miejsca, gdzie człowiek się modli, wraca 
do Boga, słucha Jego Słowa i otrzymuje sakramenty. 

Często jest to niełatwe, wymaga wielu wyrzeczeń, często jesteśmy 
konfrontowani z trudnymi sytuacjami. Tak jak Izraelitom: jednym dane 
było kroczyć po pustyni, inni dostąpili daru łaski wejścia do Ziemi Obie-
canej, a jeszcze inni mogli po latach budować świątynię Boga Jahwe i tam 
głosić Słowo.

Tak jest i w dzisiejszych, bliskich nam czasach. Jedni dostąpili daru 
łaski, by w tym miejscu poświęcić dom modlitwy na chwałę Bożą. Po la-
tach stanął pierwszy murowany już kościół, który okazał się być za mały 
i kolejnej generacji dane było z Bożej łaski wybudować tę świątynię, w któ-
rej jesteśmy dzisiaj zgromadzeni. A my po latach możemy doświadczać 
radości bycia Kościołem w stabilnych czasach, cieszyć się z możliwości 
wolnego głoszenia Słowa, cieszyć się z tego, że nie ma prześladowań, jest 
wolność sumienia, a to powinno być szczególnym impulsem do tego, by 
czynić wszystko, aby to żywe Słowo docierało do jak najszerszych kręgów. 
I to stanowi właśnie największe wyzwanie naszych czasów.

Bo mamy piękne kościoły, plebanie, miejsca, gdzie odbywa się kate-
cheza, mamy miejsca, gdzie możemy spotykać się i modlić, ale możemy 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

36                                                         Nasza Gazetka 

odpowiedzialnie powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj żyje wciąż w różnych 
niewolach, niczym Izraelici w Egipcie. Wielu też błąka się po bezdrożach 
i pustyniach dzisiejszego świata, wielu nie ma siły i odwagi, by przekro-
czyć swój Jordan.

Pustynia współczesnego świata, to pustka w świecie wartości,  choć tak 
wielki jest wokół jazgot, jarmark idei i poglądów. Trzeba więc co jakiś 
czas, niczym Mojżesz, powtarzać, przypominać to, co jest niby znane, co 
powinno być znane, ale bywa zapominane. Trzeba przypominać kerygmat, 
najważniejsze prawdy wiary.

Dzisiaj cieszymy się z tego naszego lokalnego jubileuszu, ale przed 
nami, Siostry i Bracia, wkrótce wielki jubileusz: 500–lecie Reformacji. 
Niech to dzisiejsze wydarzenie i fala różnych wydarzeń do roku 2017 staną 
się dobrym impulsem byśmy powtórzyli sobie fundamentalne prawdy wia-
ry, byśmy byli otwarci na Ewangelię, na żywe Słowo Boga, który przema-
wia do nas poprzez wybranych, powołanych przez siebie ludzi.

Powtórzmy za wersetami czwartego rozdziału księgi Deuteronomium, 
że zadanie życia zgodnego z Boża wolą jest warunkiem Bożego Błogosła-
wieństwa, a głoszenie Słowa naszym synom i córkom, wnukom, jest na-
szym nie tylko wielkim przywilejem, ale też obowiązkiem, obowiązkiem 
każdego. Nie możemy tego scedować wyłącznie na instytucję Kościoła, to 
my jesteśmy zobowiązani do przekazu wiary, tak jak Izraelici przekazywali 
to z pokolenia na pokolenie. 

Drodzy, niech wśród Was, w waszej goleszowskiej świątyni i wszyst-
kich pięciu miejscach, gdzie głoszone w tej parafii jest Słowo, niech w tej 
Waszej wspólnocie wiary będzie odczuwane działanie Ducha Świętego, 
Boża moc, Jego łaska i błogosławieństwo. Niech On sam Was obdarzy 
wiarą i siłą, by tę wiarę przekazywać dalej na przyszłość, z pokolenia w po-
kolenie. Amen.  

ks. bp Marcin Hintz

Natomiast na placu przed kościołem, ksiądz Wojciech Rudkowski, 
proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu powiedział: 
z Ewangelii Jana rozdział pierwszy.

Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli 
od Jana i poszli za nim. Tam 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; 
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ty będziesz zwany Kefas (to znaczy: Piotr). Następnego dnia chciał udać 
się do Galilei; i spotkał Filipa, rzekł do niego: Pójdź za mną! A Filip był 
z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do nie-
go: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: 
Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.  J 1,40–45

Dziś świętujemy wielkie wydarzenie – 230 rocznicę założenia kościoła 
w Goleszowie. Jest to przede wszystkim czas radości i dziękczynienia Bogu za 
te wszystkie lata i ogrom błogosławieństw, które zsyłał na Parafię przez cały 
czas jej istnienia. A jest za co dziękować. Wszak w latach od 1611 do 1785 
goleszowianie pozbawieni byli domu modlitwy. Pomimo tego przez te 174 lata 
przodkowie trwali we wierze niezależnie od trudności, a nawet prześladowań. 
Był to bardzo trudny okres w historii ewangelicyzmu w ziemi cieszyńskiej. 
W tym czasie by móc słuchać Słowa Bożego i przystępować do Stołu Pań-
skiego ludzie musieli spotykać się w tajemnicy po lasach. Dziś miejsca tych 
spotkań nazywamy Leśnymi Kościołami. Wiemy o nich i z szacunkiem my-
ślimy o ludziach, dla których wiara była wartością tak wielką, że zdolni byli 
do największych poświęceń. Myślimy z najgłębszym szacunkiem o tych, co 
zawsze byli wierni Bogu i Ewangelii. Tą wierność widział Bóg i wynagrodził 
ją swemu ludowi. Jak przeczytałem na stronie internetowej Parafii Goleszów: 
Wierność ta została nagrodzona, kiedy 13 października 1781 r. cesarz Józef 
II wydał Patent Tolerancyjny. Cztery lata po nim doszło do założenia waszej 
Parafii. Skończył się ostatecznie czas ucisku. Powstał najpierw dom modlitwy, 
szkoła i mieszkanie dla nauczyciela i przyjezdnego pastora. A z czasem już nie 
dla przyjezdnego, ale dla tego, co osiadł tu na stałe.

Ale to, co przed chwilą powiedziałem bardzo dobrze wiecie. Znacie hi-
storię swojej Parafii. Niemniej przypominam o tym, bo chcę przedstawić 
pewną myśl. Jako ksiądz służący w diasporze zastanawiałem się długo co 
powiedzieć do was – ludzi żyjących w miejscu o tak wspaniałej ewange-
lickiej tradycji i historii? Jaki też tekst wybrać do rozważania w tak uro-
czystym dniu? Na myśl przyszła mi historia opisana w Ewangelii wg Jana. 
W tej historii bowiem, widzę powstanie i rozwój duchowości tego miejsca. 
W czasach reformacji Goleszów stał się w 100% ewangelicki. Ale wiemy 
z historii, że potem była kontrreformacja, czyli czasy w których różnymi 
metodami próbowano zmienić ten stan rzeczy. Przez 170 lat nie udało się 
to. A trzeba przypomnieć, że czas kontrreformacji w Polsce to często czas 
konwersji potomków pierwszych ewangelików na katolicyzm. Zmieniła się 
koniunktura i wielu przestało się „opłacać” bycie ewangelikiem. Tamten 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

38                                                         Nasza Gazetka 

czas często wiązał się z prześladowaniem tych, którzy nie chcieli porzucić 
wiary ewangelickiej. Ale tu na Śląsku Cieszyńskim było inaczej. Lud nie 
myślał kategoriami złej lub dobrej koniunktury. Pozostawał wierny nieza-
leżnie od tego jaką przyszło zapłacić za to cenę. Gdy zabrano kościół lud 
modlił się po domach. Budował się kazaniami z pięknych polskich postylli. 
Myślę, że działo się to w podobnym klimacie jak opisany w rozważanej 
Ewangelii. Jeden sąsiad zapraszał do siebie drugiego sąsiada, by po pra-
cy wspólnie modlić się w domu, śpiewać pieśni, czytać Biblię. Podobnie 
było i z nabożeństwami. Gdy zaczęto je organizować pod Małą Czantorią 
sąsiad – sąsiadowi, krewny – krewnemu przekazywał wieść o tych nabo-
żeństwach. Jakaż radość musiała być w ludzkich sercach, gdy razem w lesie 
mogli wspólnie uklęknąć i zmówić Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary. Jakąż 
radość mieli w sercach, gdy razem mogli przystąpić do Stołu Pańskiego. 
Parafia ewangelicka Goleszowska dzięki temu przetrwała te trudne lata. 
Przetrwała, gdyż jedni troszczyli się o drugich. Byli dla siebie wsparciem. 
Dbali o to by wzmocnić się nawzajem w wierze, zachęcić do modlitwy 
i trwać mając nadzieję, że przyjdą lepsze czasy. Te czasy zaczęły nadcho-
dzić, gdy wybudowano Kościół Jezusowy w Cieszynie. Można było udać 
się na nabożeństwo jawnie i z radością. I ta radość powodowała, że droga 
do Cieszyńskiego kościoła dla nikogo nie była zbyt długa. A później stała 
się jeszcze krótsza, gdy tu na miejscu znów zaczęto głosić Słowo Boże.

Dziś żyjemy w innych czasach. Z jednej strony łatwiejszych niż te o któ-
rych opowiedziałem. Nikt nikogo nie prześladuje za wiarę. Nikt nikomu nie 
zabrania udziału w nabożeństwach. Ale ta łatwość niesie ze sobą inne pro-
blemy. Dla wielu możliwość uczestnictwa w nabożeństwie, w życiu Parafii 
nie jest atrakcją. Kościół do którego łatwo dotrzeć jest przez wielu mniej 
ceniony niż ten o który trzeba była zabiegać, czasem ryzykując życie, bądź 
wygnanie. Warto więc wobec tego zastanowić się co zrobić by zmienić ten 
stan? Jak spowodować, by ludzie dziś cenili sobie kościół, tak jak cenili go 
przodkowie w trudnych czasach? Warto zadać sobie pytanie: Ile we mnie 
jest takiego zapału, jakim cechowali się przodkowie, którzy twardo stali po 
stronie Ewangelii, bronili jej i byli gotowi poświęcić dla niej wszystko?

Powiedziałem przed chwilą, iż dla wielu możliwość uczestnictwa w na-
bożeństwie, w życiu Parafii nie jest atrakcją. Są to ludzie, którzy byli tu 
ochrzczeni, konfirmowani, a z różnych przyczyn unikają społeczności ze 
swoim zborem. Trzeba im jakoś pomóc. Ale jak? Spójrzmy na Andrze-
ja i Filipa. Ewangelista Jan pierwszego przedstawia jako tego, który idzie 
do Szymona – człowieka, żyjącego dniem codziennym. Utrzymującego 
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się z ciężkiej pracy swoich rąk. Nie wiemy jaka była religijność Szymona. 
Możliwe, że nim został przyprowadzony do Jezusa przez swego brata An-
drzeja, spełniał zaledwie minimum wymagane przez żydowską tradycję. 
Zajrzał sporadycznie do świątyni. Modlił się od czasu do czasu. Z relacji 
janowej wynika, iż nie od razu poszedł za Jezusem. Dopiero cud obfite-
go połowu opisanego przez innych ewangelistów pociągnął go za Jezu-
sem ostatecznie. Ale musiał być ten, ktoś kto powiedział: Szymonie, chodź. 
Znaleźliśmy Mesjasza. Filip, człowiek który spotkał Jezusa sam. Odpowie-
dział na wezwanie: Pójdź za mną. Bardzo szybko też podzielił się swoją 
radością. Przyprowadził do Pana Natanaela – człowieka, który znalazł duże 
uznanie w oczach Jezusa. Zarówno Andrzej, jak i Filip byli ludźmi, którzy 
wykazali wielką troskę. Andrzej o swego brata, by ten mógł poznać Jezusa. 
Filip o Natanaela, znajomego, przyjaciela a może sąsiada.

Myślę, że postępowanie Andrzeja i Filipa powinno być dla nas wskazów-
ką. Koło nas żyją i mieszkają ludzie, którzy są z dala od Kościoła. Oczywiście 
są ochrzczeni i konfirmowani, ale szeroko rozumiana społeczność zboru jest 
im z różnych powodów obojętna. Są to czasem nasi bliscy, czasem znajomi, 
przyjaciele, sąsiedzi. Nie bądźmy wobec nich obojętni. Myślę, że każdy z nas 
zna kogoś, kto jest współwyznawcą, ale żyje z dala od Kościoła. Warto więc 
rozejrzeć się dokoła. Przyjść, porozmawiać, okazać troskę i zainteresowanie, 
podać pomocną dłoń. Spójrzmy na przodków, którzy wobec utraty kościoła 
w 1611 roku zatroszczyli się o siebie nawzajem. Wspierali się, troszczyli 
o słabych w wierze. Zatroszczmy się o tych, którzy żyją z dala od Kościoła 
i spróbujmy tak, jak Andrzej i Filip przyprowadzić ich na powrót do Zbawi-
ciela. Myślę, że w ten oto sposób najlepiej uczcimy tą dzisiejszą rocznicę. 
A właściwie coś więcej. Wiemy, jak wielka jest radość z odnalezienia zagu-
bionej owcy. Udajmy się na poszukiwanie tych owiec. Amen.

ks. Wojciech Rudkowski

Niestety trzeba w tym miejscu wspomnieć, że nie wszystkie ławki 
były wypełnione. Znaczy to tyle, iż nie wszyscy parafianie zdecydowali 
się przyjść świętować 230. urodziny goleszowskiego kościoła. Dlatego już 
dziś wszystkich serdecznie zapraszamy za rok na kolejne świętowanie, ko-
lejne urodziny, tym razem 231. Zapraszamy!
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Pamiątka poświęcenia kościoła  
w Kisielowie i Godziszowie

Wakacyjny czas w parafii goleszowskiej to nie tylko czas urlopów, dla 
dzieci czas wolny od nauki, ale i czas wspólnego świętowania, ponieważ 
na te dwa miesiące przypadają aż trzy pamiątki poświęcenia kościołów. 
Pierwsza miała miejsce w filiale w Kisielowie. Tam uroczyste nabożeństwo 
odbyło się dnia 19 lipca. Przy pięknej, słonecznej pogodzie licznie zebra-
ni parafianie oraz goście z sąsiednich parafii tworzyli jedną Bożą rodzinę, 
która z wdzięczności za 101 lat obecności kościoła ewangelickiego w Kie-

sielowie chciała nie tylko 
podziękować Bogu za to, 
że prowadził aż dotąd, ale 
i w modlitwie prosić o dal-
sze błogosławieństwo. Ka-
zanie wygłosił zaproszony 
gość ks.Alfred Borski ze 
Szczytna, zaś całe nabo-
żeństwo ubogacił swoim 
śpiewem chór Senior.
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Druga pamiątka po-
święcenia miała miejsce 
prawie miesiąc później, 
tj.23 sierpnia, w Godzi-
szowie. Tamtejszy filiał 
obchodził w tym roku 
89 rocznicę swojego ist-
nienia, a to oznacza, że 
w przyszłym roku bę-
dziemy świętować jubi-
leusz 90–lecia. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu za tyle 
lat,  w czasie których i ten 
filiał doświadczył wielu 
Bożych łask. Najpierw 
jako ziemia cmentarna 
i mała kaplica, z biegiem 
czasu jako miejsce re-
gularnych nabożeństw 
i spotkań godziszowski 
filiał to dowód na na to, 
że mimo nieraz prze-
szkód i różnych trudno-
ści, jeśli w imię Trójedy-

nego Boga wielu z otwartym sercem chce stanąć do tej służby i tworzyć tę 
lokalną społeczność wierzących, można to osiągnąć.
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Kozakowice to wieś położona w Polsce, w powiecie cieszyńskim, w gmi-
nie Goleszów. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości znaleźć można 
w dokumencie z 1305 roku. Zatem jest to wieś z długą historią. To właśnie 
w Kozakowicach dwudziestego dnia września 2015 roku świętowana była 
pamiątka poświęcenia kościoła. Była to ostatnia pamiątka poświęcenia jaką 
było możliwe przeżywać w parafii w Goleszowie. Kozakowice są jednym 
z czterech filiałów goleszowskiej parafii. Bardzo cieszył fakt, że pomimo 
niezbyt ciepłej aury tak wiele osób się zebrało, aby modlitwą i pieśnią dzię-
kować Bogu za wszystkie lata kiedy pozwalał budować ów filiał. 

Jak już wspomniano 20 września dokładnie o 10.30 wszystkich zebra-
nych wokół kościoła przywitał proboszcz ksiądz Adrian Korczago. Był to 
początek uroczystego nabożeństwa. Następnie w kilku utworach zaprezen-
tował się miejscowy chór pod dyrekcją pani Joanny Lipowczan–Stawarz. 
Po występie chóru z Kozakowic przyszła kolej na zaproszonych gości, 
a więc chór z Cisownicy, którego dyrygentem jest pan Wiesław Jakubik. 
Chór z Cisownicy można było usłyszeć również w trakcie nabożeństwa. 

Podczas tegorocznej pamiątki poświęcenia w Kozakowicach kazanie 
wygłosił ksiądz Marek Twardzik z Cisownicy. Mówił on o modlitwie i jej 
mocy jeżeli jest wypowiadana z wiarą i zaufaniem. Przypominał wszystkim 
zebranym o konieczności trwania w modlitwie. Siła modlitwy bowiem jest 
ogromna i Bóg nie pozostaje głuchy na nasze prośby, nawet jeżeli wydaje 
nam się inaczej. 

Dlatego i my zanośmy w modlitwach kozakowicki filiał jak i całą gole-
szowską parafię. 

Pamiątka poświęcenia kościoła w Kozakowicach

W nabożeństwie wzięli udział miejscowi duchowni jak również ks. Mar-
cin Markuzel z Bładnic, a śpiewem usłużył chór mieszany z Kozakowic. Po 
nabożeństwie goście zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej 
w nowym budynku filiału.

Dziękujemy wszystkim za wspólny czas, za udział w nabożeństwach, 
za wszystkie przygotowania, podjęty trud i wysiłek, by te pamiątki poświę-
ceń naszych kościołów nie minęły bez echa ale były powodem do dumy 
i wdzięczności za to, że przez tyle lat zgodnie i w pokoju możemy budować 
naszą wiarę.

Diakon Karina Chwastek–Kamieniorz
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Jubileusz 10–lecia poświęcenia kościoła 
w Lesznej Górnej

W tym roku 13 września, lesznianie mieli wyjątkowy powód do świę-
towania. Jeszcze przy letniej aurze obchodziliśmy 10–lecie poświęcenia 
kościoła Świętej Trójcy. To pierwsza taka uroczystość po zmienionej dacie 
z majowej na wrześniową.

W kazaniu, które wygłosił ks. Jan Badura z Pszczyny, mogliśmy nasze 
myśli skierować ku historii tego miejsca oraz w kontekście naszej teraźniej-
szości, myśleć o tym jak duchowo rozwijać ten filiał.

Nabożeństwo swo-
im śpiewem wzboga-
ciły chóry: z Pszczyny 
kierowany przez panią 
Hławiczkę oraz chór 
żeński z Lesznej, kiero-
wany przez panią Joannę 
Pecold. Po uroczystości 
mogliśmy jeszcze wspól-
nie spędzić czas z gośćmi 
z Pszczyny w filialnym 
ogodzie. 
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Przykrym było jednak to, iż w takie święto w kościele było wiele pu-
stych ławek, a wielu ewangelików z Lesznej, pomimo pięknej pogody, nie 
chciało dziękować Bogu za mijające lata błogosławieństw.

Ks. Łukasz Stachelek
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Praca chórów w okresie letnim to głównie przygotowania do pamiątki 
poświęcenia naszego kościoła. W tym okresie nasze filiały również świętu-
ją swoje jubileusze. Rozpoczyna je pamiątka założenia w Kisielowie, którą 
tym razem ubogacił swoim śpiewem chór „Senior” pod dyr. Renaty Ba-
dura–Sikora. Chór mieszany wystąpił na uroczystościach założeniowych 
w Ustroniu, gdzie kazanie w kościele wygłosił ks. dr Adrian Korczago. Na 
nabożeństwie tym chór goleszowski pod dyr. Anny Stanieczek wykonał 
kilka pieśni, a na Poranku Muzycznym poprzedzającym główne nabożeń-
stwo wystąpił ze swoim dłuższym programem. Prócz naszego chóru kon-
certowała diecezjalna orkiestra oraz gospodarz – chór ustroński.

Chór mieszany zaśpiewał również 5.08.2015 w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie na pogrzebie śp. prof. Hilarego Drozda – skrzypka związanego 
przez szereg lat z naszą orkiestrą kościelną. Zmarły koncertował również na 
wyjazdach chóru mieszanego jako solista, urozmaicając występy chóralne.

Wszystkie chóry wystąpiły na uroczystym Poranku pieśni, muzyki i re-
fleksji Religijnej 15 sierpnia 2015 roku z okazji Jubileuszu 230 – rocznicy 
poświęcenia i założenia naszego kościoła. Pamiątkę założenia filiału w Go-
dziszowie uświetnił swoimi pieśniami chór z Kozakowic pod dyrekcją Jo-
anny Lipowczan–Stawarz.

Wszystkie chóry i zespół „Hosanna” uświetniły uroczystość wprowa-
dzenia w urzędowanie proboszcza goleszowskiej parafii ks. dr. Adriana 
Korczago w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku.

Żeński zespół wokalny z Lesznem Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold 
wystąpił w dniu 13 września br. na nabożeństwie podczas pamiątki poświę-
cenia tamtejszego kościoła.

Wrzesień upłynął chórom pod znakiem przygotowań do kolejnych wy-
stępów, a głównie do obchodów jubileuszowych chóru z Kozakowic, chóru 
„Senior” i chóru mieszanego, który jeszcze końcem miesiąca wyjedzie do 
Kalisza na uroczystość 220 – lecia tamtejszej parafii.

Anna Stanieczek
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Chórzyści z Goleszowa dla Jana Sztwiertni
75 lat temu w obozie koncentracyjnym w Gusen zmarł Jan Sztwiertnia – 

pedagog, kompozytor, muzyk. Miał żonę Ewę, dwóch synów – Janka i Bol-
ka, niemały dorobek muzyczny, szansę na światową karierę i tylko 29 lat. 

19 i 20 września 2015 roku w St. Georgen an der Gusen odbyły się 
uroczystości związane z upamiętnieniem polskich ewangelików więzio-
nych i zamęczonych w KL Mauthausen–Gusen w 75. rocznicę śmierci Jana 
Sztwiertni. W uroczystościach wziął udział specjalnie powołany na tę oka-
zję Chór Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją Jean–Claude’a Hauptmanna. 
W jego skład weszło 26 chórzystów z Goleszowa, 9 chórzystów z Wisły i 8 
chórzystów z Cieszyna. Chór przez blisko dwa miesiące przygotowywał 
niełatwy repertuar, na który złożyły się pieśni Jana Sztwiertni, Jana Gawla-
sa oraz Karola Hławiczki. W sobotni wieczór w kościele w St. Georgen an 
der Gusen odbył się koncert, podczas którego wystąpił chór mieszany oraz 
męski. Dyrygentami byli wspomniany już wcześniej Jean–Claude Haupt-
mann oraz Anna Stanieczek. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć takich 
pieśni jak „Rycerze”, „Pan jest pasterzem moim”, „Śpiew wolności” oraz 
„Gronie” – pieśń z opery „Sałasznicy”.

W niedzielę w miejscowym 
kościele odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne, podczas które-
go chór również zaśpiewał kil-
ka pieśni Jana Sztwiertni – „My 
dziedzicami”, „Bóg moja pieśń” 
i „Błogosławiona niechaj będzie 
wiosna”. Po nabożeństwie na-
tomiast na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego Gusen nastąpiło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
którego dokonał syn Jana Sztwiert-
ni – również Jan Sztwiertnia 
oraz ambasador Polski w Austrii.  
W tym kulminacyjnym punkcie 
uroczystości chór zaśpiewał mię-
dzy innymi pieśń „Ojcowski dom”. 
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Były to dwa dni pełne wzruszeń, reflek-
sji, muzycznych przeżyć. Bo to właśnie 
dzięki muzyce pamięć o Janie Sztwiertni 
jest wciąż żywa. I jakże prawdziwe są sło-
wa, że „Człowiek żyje tak długo, jak długo 
trwa pamięć o nim …”.

Małgorzata Hauptmann
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XXIV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich
XXIV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, które odbyło się 

w dniach 18–20 września br. w Centrum Luterańskim w Warszawie, sku-
pione pod tematem: Kobieta w Kościele... Pejzaże  –  umieszczone jest 
w ciągu wydarzeń kościelnych w roku 2015 zaprogramowanym na rok kul-
tury ewangelickiej. 

Forum, jak co roku, pragnie  zatrzymać nas, wyjąć z codzienności i skło-
nić do ważkiej refleksji. Ważkiej, bo rzutującej na przyszłość Kościoła. 
Realne okazało się dostrzeżenie jednej przestrzeni w różnorodnych, zapro-
ponowanych przez Synodalną Komisję ds. Kobiet tematach.

Były to:
–Wydawnicze dzieło polskiej edycji „Z Biblią na co dzień” w 40–lecie 

jubileuszu – co przedstawił ks. Jerzy Below; Realia życia polskich diako-
nek – w bardzo poruszającym, osobistym wykładzie dk. Haliny Radacz; 
Codzienność malowana służbą – w przekazie ks. dr Evy Oslikovej z Ko-
ścioła Luterańskiego na Słowacji, gdzie kobiety ordynowane są na księży 
prezbiterów od 1951r.

 Uczestniczki Forum w liczbie 70, przybyłe ze wszystkich diecezji Ko-
ścioła reprezentowały następujące Parafie:

– z Diecezji Cieszyńskiej: Cieszyn, Goleszów, Ustroń, Jaworze, Biała 
i Bielsko;

– z Diecezji Katowickiej: Jastrzębie, Wodzisław, Mikołów, Tychy, Gli-
wice, Sosnowiec, Kraków;

– z Diecezji Warszawskiej: Warszawa, Żyrardów, Radom, Lublin, Łodź, 
Tomaszów, Płock;

– z Diecezji Mazurskiej: Kętrzyn;
– z Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej: Elbląg, Rypin, Leszno;
– z Diecezji Wrocławskiej: Wrocław i Szczecin.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Biskup Kościoła Jerzy 

Samiec, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko–Reformowanego – Ewa 
Jóźwiak, misjonarka z Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny w War-
szawie – Walentyna Jarosz, przedstawicielki Kościoła Luterańskiego na 
Słowacji – ks. dr Eva Oslikova i ks. Anna Cincurakova, zaś z Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Cze-
skiej – ks. dr Miriam Prasilova i teol. Jolanta Janik, oraz rzecznik prasowy  
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Kościoła –  Agnieszka Godfrejów–Tarnogórska. Modlitwy wieczorne i ran-
ne prowadziły: dk. Ewa Below,  Jolanta Janik i dk. Izabela Sikora.

Sobotni wieczór, poświęcony muzyce i poezji, wybrzmiał Sonatą A–dur 
Shuberta w wykonaniu Anny Gaś i dwugłosem naprzemiennie prezentowa-
nych wierszy Aleksandry Błahut–Kowalczyk i ks. Sławomira Sikory, które 
czytała jego żona.

Słowem Bożym podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele Trójcy 
Świętej w Warszawie, usłużyła dk. Katarzyna Rudkowska. Całość Forum 
służyła głębokiej refleksji dotyczącej przyszłości Kościoła i próby zdefi-
niowania nowych wyzwań, w tym  oczekiwań społeczności ewangelickiej 
na ordynację kobiet na księży.

Hasło biblijne OFKL  okazało się rozświetlającą to zagadnienie odpo-
wiedzią:  Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy 
na to, co ma przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Sm16,7b

 Parafię goleszowską reprezentowały panie Anna Czudek, Ewa Procner 
i diakon Karina Chwastek–Kamieniorz.

Tekst: dk. Aleksandra Błahut–Kowalczyk
Zdjęcie: Aldona Karska
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ZAPROSZENIA

Koncert jubileuszowy chórów
30 lat chóru Senior 

i 95 lat chóru Mieszany
10 października godzina 16.00

30 lat chóru w Kozakowicach
8 listopad, godzina 10:30

Diecezjalny Zjazd Chórów 
w Goleszowie

25 październik godzina 9.00
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... moim zdaniem

Co Bóg uczynił dla mnie?
Bóg nas stworzył i ukształtował cudownie. On zna nas bardzo dokład-

nie. Bądźmy pewni, że nie jesteśmy żadną pomyłką. 
„Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś,
Cudowne są dzieła twoje,
I duszę moją znasz dokładnie”. Ps 139,14

Bóg zapewnia nam wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy żyli 
w dostatku. Otrzymujemy od niego dużo więcej, niż to, co wypowiadamy  
w swoich prośbach czy modlitwach. Bóg ma o nas staranie i wszelkie dobro 
jakie doświadczamy, pochodzi z Jego ręki.

„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje 
z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmia-
ny ani nawet chwilowego zaćmienia”. Jk 1,17

Bóg chce abyśmy mieli dobrą przyszłość i dlatego przygotował indywi-
dualny plan dla każdego z nas, dla  naszego życia, ofiarując rzeczy wielkie 
i wspaniałe. On chce abyśmy mieszkali na ziemi bezpiecznie i daje nam to, 
co jest najlepsze dla naszego serca. 

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi 
Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować 
wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. Jr 29,11

Bóg jest dla nas wsparciem i zachętą. Pociesza nas we wszystkich smut-
kach i zawsze  jest blisko nas, kiedy jesteśmy załamani i nasze serce drży 
ze strachu. On jak pasterz troszczy się o nas, trzyma w swoich ramionach 
i jest blisko naszego serca. 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszel-
kiej pociechy,
który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, aby-
śmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocie-
szać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pocie-
sza”. 2 Kor 1,3–4

I pewnego dnia otrze wszelka łzę z naszych oczu oraz uwolni od wszel-
kiego bólu i cierpienia. On oddał wszystko co kochał, by uratować nas, 
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podarować miłość i życie wieczne. Jego śmierć była dla nas najwyższym 
wyrazem miłości.

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; 
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albo-
wiem pierwsze rzeczy przeminęły”. Obj 21,3–4

Gdy przychodzimy do niego, to już nic nie oddzieli nas od Jego miłości. 
Bóg przygotuje dla nas wszystko co najlepsze, wyprawi wspaniałą ucztę, 
obdarzy dobrem i miłością.

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, 
ani przeszłość, ani moce.

ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. 
Rz  8, 38–39 Parafianka

MĄDRA MIŁOŚĆ
Miłość zawsze jest czymś potężnym, o wielkiej mocy. Chcemy  kochać 

i być kochanymi szczególnie, mocno, z poświęceniem, bezwarunkowo. Kie-
dy  pojawia się pierwsze dziecko, pielęgnujemy tą szczególną rodzicielską 
miłość. Chcemy nasz Skarb nieustannie nosić na rękach, dosłownie i w prze-
nośni. Staramy się stworzyć dla niego cudowny, wręcz idealny świat, dbając 
o zaspokojenie wszelkich potrzeb, zapewniając bezpieczeństwo, chroniąc 
i wspierając w rozwoju. Dążąc do szczęścia naszego Maleństwa  jesteśmy 
gotowi na ciężką pracę, nieprzespane noce, ból, poświęcenie.

Taka właśnie jest rola rodzica, jednak często w tej naszej rodzicielskiej 
miłości idziemy za daleko, kochamy za mocno. Tak bardzo staramy się 
o ogólny dobrostan naszej pociechy, że próbujemy zrobić wszystko by nie 
widzieć łez i bólu naszego dziecka wynikających z niepowodzeń czy błę-
dów. Nie pozwalamy na podejmowanie decyzji, na działania które mogłyby 
skończyć się porażką i ośmieszeniem, na próby i błędy. Taka silna miłość 
okazuje się ograniczeniem samodzielności dziecka. A podstawowa rola ro-
dzica to wspieranie w rozwoju do samodzielności. Powinniśmy dążyć do 
tego, aby nasze dzieci wyrosły na samodzielne jednostki, a nie nieustannie 
podporządkowane projekcjom naszych marzeń i planów. Nasza nadopie-
kuńczość może i uchroni dziecko od niepowodzeń i trudności na dziś, ale 
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nie w przyszłości. Nie nadzorujmy każdej sekundy życia naszego dziecka 
bo i my i ono będziemy taką miłością zmęczeni i sfrustrowani. 

Jeśli chcemy by nasze dziecko w przyszłości było samodzielne, znało 
swoje mocne i słabe strony,  swoją wartość, pozwólmy mu się uczyć siebie 
i życia już od najmłodszych lat. Jak to uczynić? Nie oznacza to, że mamy 
puścić pociechę wolno, przestać  się nią zajmować i pozwolić na pełne 
samostanowienie od razu. Jako rodzice powinniśmy wyznaczyć granice, 
normy i zasady, ale i obszar w którym dziecko może się uczyć samodziel-
ności adekwatnie do wieku. Poza tym obszarem mówimy jasno i wyraźnie 
co wolno, a czego nie, co jest grzechem i złem, co dobrem, jakie obowią-
zuje  prawo i zasady życia społecznego. Dajmy jednak dziecku coś, o czym 
może samostanowić  i sukcesywnie ten obszar powiększajmy. Już małe 
dziecko może decydować i zarządzać pewnymi sferami swojego życia (np. 
czasem wolnym, kieszonkowym ), a kiedy nauczy się zarządzać małym, 
łatwiej i lepiej będzie sobie radziło z coraz większą odpowiedzialnością.

Chyba najlepiej zobrazuje to przykład. Powiedzmy, że pozwalamy dziecku 
decydować w co będzie się ubierać, nie otwieramy jednak przed małym dziec-
kiem szafy i mówimy wybierz co chcesz. Musimy najpierw wyznaczyć pewne 
granice, jasne zasady. Rozmawiamy z dzieckiem, jakie ubranie jest adekwatne 
do danej pory roku, pogody, sytuacji, mówimy co wypada, a co nie, jak ubierają 
się dziewczynki, a jak chłopcy itp. Także obszar samodzielności dostosowujemy 
do wieku. Przedszkolakowi wystarczy jeśli położymy przed nim dwa komplety 
ubrań i zadecyduje w którym chce dzisiaj iść, później będzie sam kompletował 
swój strój, następnie może robić zakupy odzieżowe z rodzicem, a na końcu sa-
modzielnie. Odpowiednio do stopnia samodzielności dodajemy też odpowie-
dzialność , bo przecież samodzielność to nie tylko przywileje, ale i obowiązki. 
Wracając do naszego przykładu, małe dziecko udźwignie obowiązek odwiesza-
nia kurtki na wieszak, odkładania butków w odpowiednie miejsce, wkładania 
brudnych rzeczy do kosza na pranie, potem może się nauczyć składania ubrań 
i utrzymywania porządku w szafie, następnie prania i prasowania.

Wychowując do samodzielności pamiętajmy także by motywować do 
działania, a nie wyręczać. Pozwólmy dziecku na błędy, bo na własnych błę-
dach uczymy się najlepiej. Bądźmy wsparciem, nie gaśmy zapału, a w razie 
porażki pilnujmy swoich ust by nie wyszły z nich, jakże raniące słowa typu 
„do niczego się nie nadajesz” czy „a nie mówiłam, że tego nie potrafisz”. 
Zamiast reprymendy lepiej sprawdzają się pochwały. Według badań uczymy 
się bowiem szybciej i lepiej jeśli nasze dobre zachowania są nagradzane, niż 
w sytuacji karania za zachowania negatywne. Chwalmy więc i nagradzajmy 
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nasze dzieci jeśli zrobiły coś dobrze, jednak pamiętajmy by robić to sprawie-
dliwie, adekwatnie do  wysiłku czy osiągnięcia i za konkretną rzecz.

Przede wszystkim jednak dajmy dziecku dobry przykład , a do ręki i ser-
ca, najlepszy podręcznik życia – Biblię. Bóg zawarł w Swoim Słowie wiele 
cennych wskazówek tego co i jak robić by właściwie przeżyć życie.  Aby 
mądrze kochać i mądrze żyć, pytajmy i słuchajmy Pana, gdyż od Niego 
pochodzi wszelka mądrość.

„Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.” Prz 2, 6
Dorota Stachelek

Czy piszemy jeszcze listy?  Recenzja książki

Listy do moich dzieci, to książka niepozorna, mała i cienka (tylko 111 
stron)*. Jej autor, Herbert Brokering, był księdzem i mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Jego ojciec był także księdzem, który porzucił rodzinne 
Niemcy i wyruszył na poszukiwanie lepszego życia w USA. Brokering nie 
wie dlaczego ojciec opuścił ojczyznę i nigdy się go o to nie zapytał. Teraz 
tego żałuje. Dlatego pisze listy do swoich pięciorga dorosłych dzieci i za-
daje im pytania. Pytania ważne, nie o pogodę, zdrowie czy samopoczucie. 
Nie, on pyta: czy pamiętacie, jak wynaleźliście krzesło bujane; czy bawicie 
się nadal w a kuku; co wam sprawia radość; co dałem wam złego, a co do-
brego; gdzie jest Bóg w waszej rodzinie. Poucza, że niedobrze jest zasypiać 
ze złością w duszy; że należy przeżyć żałobę, ale później iść dalej.

Wspomina swoich rodziców i swoje dzieciństwo. Pięknie opisuje matkę 
– jako opokę. To ona zbudowała dom, była jego sercem, podporą i ska-
łą. Wypełniała go, jak powietrze wypełnia nasze płuca. Czy my potrafimy 
opisać nasze matki, co o nich możemy powiedzieć: że dały nam życie i są 
naszym sercem, czy może, że wybrały pracę, samorealizację i wypełniały 
tylko obowiązki rodzicielskie i domowe. Czy możemy powiedzieć, że moja 
mama jest błogosławieństwem we mnie? Czy się zastanawialiśmy nad na-
szą mamą, jaka ona jest i kim ona jest, a nie co dla mnie robi?

Podobnie ma się z ojcem: co mogę o nim powiedzieć: czy napawa mnie 
lękiem, czy tylko stawia żądania i wymagania wobec mnie? A może był 
zawsze przewodnikiem i podporą w trudnym świecie?

Herbert Brokering był pisarzem i poetą, napisał wiele pieśni i hymnów ko-
ścielnych, więc jego listy są poetyckie, subtelne i wymagające skupienia oraz 
refleksji. Jest to lektura wzruszająca serce i rozbudzająca umysł. Dla każdego.

Aneta Liberacka

* Tłumaczenia dokonała Pani Lidia Pałac i była inicjatorem wydania tej pozycji.
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Z PAMIĘTNIKA BIBLII
Pewna Biblia wpadła na pomysł pisania swojego pamiętnika...

1.01. – Byłam dziś często używana: otwierano mnie w różnych miej-
scach i czytano ze mnie. Wydaje mi się, że jestem najulubieńszą z ksiąg 
należących do mego właściciela.

20.01. – Jak dotąd przeżywam zastanawiająco spokojny okres. Nic się 
ze inną nie działo za wyjątkiem tego, że od czasu do czasu sięgano po mnie. 
Czy przypadkiem mój właściciel nie chce o mnie zapomnieć? A może – za-
pracowany – ma za mało czasu?

16.02. – Dzień sprzątania! Starannie mnie oczyszczono i położono na 
starym miejscu.

15.03. – Od ostatniego sprzątania przekładano mnie z miejsca na miej-
sce. Teraz leżę między ilustrowanymi magazynami i kryminałami.

24.04. – Wreszcie po raz pierwszy w tym roku zabrano mnie na nabo-
żeństwo! Mimo tego ruchu wokół mnie ani razu nie byłam czytana.

8.05. – Dziś twarda praca. Właściciel miał prowadzić wieczorne spotka-
nie biblijne i długo szukał we mnie jakiegoś stosownego wersetu. Dlaczego 
nie znalazł, skoro wszystkie są na swoim miejscu?

16.06. – Ktoś włożył pomiędzy moje kartki jakiś listek. Czyżbym miała 
mieć inne zadanie niż to, które mam spełniać?

31.07. – Włożono mnie do walizki pomiędzy równe ubrania i przybory. 
Zdaje się wyjazd na wakacje. Ale czy mój właściciel będzie miał dla mnie 
czas?

30.08. – Od wczoraj, to jest od powrotu z wakacji, leżę dalej w walizce. 
Przez cały miesiąc nie wyciągano mnie stąd. Czyżby zapomniano o mnie? 
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2.09. – Wreszcie znów jestem na swym miejscu w szafie. Po co właści-
wie brano mnie na wakacje?

11.10. – Dzisiaj wypisano ze mnie jeden werset potrzebny do życzeń 
urodzinowych.

28.11. – Przypomniano sobie o mnie. Odkurzono, wyczyszczono i po 
raz pierwszy w tym roku położono na stole. Myślałam, że wreszcie w spo-
sób radykalny zmienił się do mnie stosunek mojego właściciela. Niestety, 
wszystkie te zabiegi poczyniono tylko dlatego, że ksiądz miał dzisiaj od-
wiedzić nasz dom. Nie odwiedził, a mnie pozostawiono na stole. Na wszel-
ki wypadek... do jutra?

25.12. – Wczoraj wieczorem słyszałam do późnej nocy piękne pieśni. 
A potem była jakaś sprzeczka: ktoś coś chciał, a mój właściciel gwałtownie 
się sprzeciwiał. Dziś nie odzywał się przez cały dzień do nikogo. A prze-
cież gdyby ze mnie korzystał i stosował w życiu to co we mnie napisane, to 
z jego twarzy zniknąłby kaprys niezadowolenia, usposobienie stało by się 
radosne i... ze mną by się nie rozstawał.

Źródło internetowe „DER WEGWISER”

REKLAMA
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Dorian Kabot s. Zdzisława i Katarzyny zd. Mierzi – Goleszów
Robert Tomasz Polak s. Tomasza i Renaty zd. Troszok – Goleszów
Mateusz Sikora s. Rafała i Moniki zd. Maruszewska – Goleszów
Paulina Elżbieta Cieślar c. Andrzeja i Elżbiety zd. Zagóra 
– Goleszów
Paulina Wanda Tomica c. Jerzego i Danuty zd. Pszczółka 
– Kozakowice D

Dominik Tomica s. Jerzego i Danuty zd. Pszczółka – Kozakowice D
Julia Laszczak c. Marcina i Sylwii zd . Drózd – Goleszów
Oliwier Korycki s. Marcina i Anety zd. Źlik – Goleszów
Milena Gabriela Marosz c. Zbigniewa i Darii zd. Głąbek – Kisielów
Adam Ojczyk s. Szymona i Michaliny zd. Brod – Kisielów
Emilia Klaudia Jaworek c.Krystiana i Katarzyny Balcar – Godziszów
Szymon Adrian Ogrodzki s.Agnieszki Ogrodzkiej  – Kozakowice Górne
Julia Kulig c.Tomasza i Ewy Giemza  – Kozakowice Górne
Antonina Fedrizzi c. Łukasza i Alicji zd. Mizia – Goleszów
Anika Serwach  s. Adama i Anety zd.Serwach – Goleszów

Chrzty

Pogrzeby

Śluby Łukasz Rachwalski – Joanna Szlauer
Robert Niedoba – Anna Strządała
Karol Niedoba – Isabella  Feld
Damian Hanus – Ilona Pochopień
Jakub Sikora – Dorota Strządała
Jerzy Pastucha – Katarzyna Szklorz
Damian Herzyk – Edyta Cieślar
Dariusz Cieślar – Honorata Czarnecka

Śp. Elżbieta Pasterny zd. Wałaski  l.74  – Goleszów
Śp. Stanisława Lankocz  l.58 – Goleszów
Śp. Tadeusz Łamacz  l.80  – Goleszów
Śp. Stefania Matuszyk zd. Brączek  l. 95  – Goleszów
Śp. Robert Ciemałą   l. 76  – Goleszów
Śp. Marta Plinta zd. Kozieł  l. 89 – Leszna Górna
Śp. Natalia Cibis  l.45   – Goleszów
Śp. Emilia Madej zd. Sikora  l. 86  – Goleszów
Śp. Jan Cholewik  l. 55 – Goleszów
Śp. Ewa Macura zd. Madzia l. 77 – Goleszów
Śp. Paweł Cieślar  l. 83 – Godziszów
Śp. Rudolf Macura  l. 91 – Goleszów
Śp. Olga Łamacz zd. Cienciała  l.92  – Cieszyn
Śp. Stanisław Chmiel  l. 86 – Kozakowice Górne
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Spotkania modlitewne 
Goleszów poniedziałki godz. 20.30

Godziny biblijne
Domowe Godziny biblijne 
u pp. Waniów wtorek godz. 18.00

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

Chór męski „Cantus” 
czwartek godz. 18.00

Spotkania parafialne:
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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Spotkanie 
dla starszych 

i chorych



Dzielimy się Radością

Antonina Fedrizzi
chrzest: 20.09.2015 r.

Emilia Klaudia Jaworek
chrzest: 20.09.2015 r.

Julia Laszczak
chrzest: 16.08.2015 r.

Adam Ojczyk
chrzest: 6.09.2015 r.

Dorian Kabot
chrzest: 21.06.2015 r.



Mateusz Sikora
chrzest: 21.06.2015 r.

Paulina Elżbieta Cieślar
chrzest: 12.07.2015 r.

Milena Gabriela Marosz
chrzest: 6.09.2015 r.

Szymon Adrian Ogrodzki
chrzest: 20.09.2015 r.

Oliwier Korycki
chrzest: 30.08.2015 r.

Robert Tomasz Polak
chrzest: 21.06.2015 r.



Karol Niedoba – Isabella  Feld
ślub: 22.08.2015 r.

Szymon Bolek – Dorota Woźnik 
ślub: 6.06.2015 r.

Łukasz Rachwalski – Joanna Szlauer 
ślub: 27.06.2015 r.

Marek Szalbot – Magda Kłósko 
ślub: 13.06.2015 r.
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