
IS
S

N
 1

73
2–

22
78 Wiosna 2016 r.

kwiecień – maj – czerwiec

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
bo cuda uczynił! Prawica i Jego święte 
ramię przyniosły mu zwycięstwo” .  Ps 98,1
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WJAZD DO JEROZOLIMY                                           
Na Starym Rynku 
Zegar wybijał ostatnie godziny. 
Każda z nich miała 
Głowę apostolskiego dnia 
I apostolskiej nocy.

Nic nie rozumiejąc z zapowiedzi cierpienia, 
Weszli do Jerozolimy. 
Dziwili się, że Bóg, siedząc na złotej 
Oślicy, głowę zwiesił na piersi, 
Nie wiedzieli bowiem, że radosne psalmy 
Śpiewane przez wiwatujące tłumy 
Były z fałszywego złota, 
A gałązki palmowe z papieroplastyki. 
Wierzyli przemówieniom, orkiestrom i okrzykom.

Niepokoili ich tylko sprzedawcy 
Glinianych dzbanów, 
Które leżały rozrzucone na ziemi 
Jak puste ciała męczenników.

ROMAN BRANDSTAETTER
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A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego 
ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam ob-
jawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej 
chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem 
to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi 
przyoblec się w nieśmiertelność.  A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co 
nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni 
się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! 

Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?
A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;  ale Bogu niech 

będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A 
tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla 
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.

1 Kor 15, 50–58

W Wielkanoc mówimy o wielkim zwycięstwie, które rozpoczęło się na 
krzyżu, a dokonało się trzy dni po śmierci Jezusa. Jezus pokonał śmierć. On 
umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. 

My ludzie jesteśmy obciążeni grzechem. I jako tacy nie możemy odzie-
dziczyć Królestwa Bożego. Możemy być bardzo dobrze przygotowani do 
życia w tym świecie, ale nie pasuje to do Bożego Królestwa. Aby móc do 
niego wejść w życiu człowieka musi zajść zmiana. Apostoł Paweł i ówcze-
śni chrześcijanie wierzyli, że ta zmiana nastąpi jeszcze za ich życia. Wiązali 
ją z powtórnym przyjściem Jezusa. Paweł zauważa, że nikt nie powinien bać 
się tej zmiany nawet jeżeli związana jest ze śmiercią, której ludzie się boją. 
Z różnych powodów: częściowo jest to lęk przed nieznanym, częściowo lęk 
spowodowany poczuciem grzechu. Wiemy, że śmierć zaistniała w świecie 
z powodu nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga, więc jest konsekwen-
cją grzechu. Działanie pierwszych ludzi doprowadziło do trzech skutków: 
śmierci, aktualnych grzechów poszczególnych ludzi oraz cierpienia.

Może dlatego czasami mówimy:
„Bóg mnie nie kocha” – Tymczasem Bóg odpowiada: „Ja Cię miłuję” 

(J 3,16)
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„Czuję się samotny” – Bóg odpowiada: „Nie opuszczę cię, ani nie po-
zostawię” (Hbr 13,5)

„Boję się” – Bóg odpowiada: „Nie bój się” (J 16,33)
„Mam tyle trosk” – Bóg odpowiada: „Wszystkie swoje troski przerzuć 

na mnie” (1P 5,7)
Mówimy: „Nikt nie może mi przebaczyć” – Bóg odpowiada: „Jeśli wy-

znasz swoje grzechy, odpuszczę je tobie” (1 J 1,9)
W naszą beznadziejną sytuacje na szczęście wkroczył Bóg. Chrystus 

wypełnił Zakon, któremu my już nie jesteśmy podlegli.  On za nas pokonał 
śmierć. On może nas uwolnić od grzechu, oczyścić, uczynić nowym stwo-
rzeniem. I chociaż nadal popełniamy jednostkowe grzechy, to możemy być 
pewni oczyszczającego działania Jezusa.

Tak często w te Święta powtarzamy słowa: Jezus zmartwychwstał! Je-
zus pokonał śmierć! Jezus żyje! Jednak Wielkanocne poselstwo nie kończy 
się na tych słowach. Nie tylko On zmartwychwstał. Dzięki temu, że On 
pokonał śmierć my wierzący w Chrystusa również pokonujemy śmierć. 
Dzięki Jego zmartwychwstaniu, i my powstaniemy z martwych. Jezus ma 
moc przemienienia ciała wierzących na podobieństwo swojego uwielbio-
nego ciała. 

Jezus na krzyżu pokonał śmiercią śmierć. Poprzez Jego ofiarę na krzy-
żu, śmierć straciła swój jad. Co prawda ciągle pozostaje ona tragicznym 
wydarzeniem, ale już nie beznadziejnym, ponieważ mamy perspektywę 
wieczności. Chociaż nasze ciała będą musiały umrzeć, to nasza dusza może 
żyć, a w nowym świecie otrzymamy nowe ciała. Śmierć sama w sobie jako 
konsekwencja grzechu jest złem i prowadzi do beznadziei. Dopiero poprzez 
dzieło Chrystusa straciła swoją moc.

Dlatego razem z Pawłem możemy Bogu dziękować, że dał nam wierzą-
cym odnieść zwycięstwo. Wszystko dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chry-
stusowi.

„Pewien święty człowiek chciał poznać znaczenie życia i codziennie 
rozważał święte słowa i słowa mędrców, którzy odkryli tę tajemnicę. Pew-
nej nocy Pan spełnił jego życzenie i zesłał mu sen.

Ów człowiek ujrzał świat jako ogromną jaskinię, ciemną, wręcz czarną 
jaskinię. W niej to istoty ludzkie poruszały się po omacku, popychając się, 
raniąc, potykając się, coraz bardziej zniechęcone i przygnębione, gdyż nie 
potrafiły znaleźć drogi wiodącej do wyjścia.

Nagle ktoś zapalił światełko. Było ono maleńkie, ale nie ma takiej ciem-
ności, której by nie zwyciężyło nawet maleńkie światełko. Dzięki światłu 
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zawsze można znaleźć jakąś drogę, prowadzącą do wyjścia, i dlatego wszy-
scy stanęli za osobą, która zapaliła światełko.

Najpierw zaczęli się tłoczyć, przeszkadzając sobie wzajemnie, potem 
starali się ustawić jeden za drugim. Ale było ich wielu, ciemności głębokie, 
a światło ledwie widoczne. W końcu znaleźli rozwiązanie: chwytali się za 
ręce.”1

Naszą światłością jest Chrystus – On wskazuje drogę. Rozwiązaniem w 
naszej sytuacji, życia grzesznika w grzesznym świecie jest pójście za Jezu-
sem – za światłem, a w tej drodze łatwiej nam będzie jeśli będziemy trzy-
mać się razem z innymi osobami podążającymi za Światłem, wspierając się 
wzajemnie. Dlatego potrzebujemy również wspólnoty – parafii.

Naszą światłością jest Chrystus. On nas wyprowadza z ciemności i bez-
nadziei grzechu. On każdemu z nas daje prawdziwe życie. Ci którzy już 
zasnęli, zostaną wzbudzeni z martwych gdy Pan przyjdzie ponownie. Ci 
którzy będą zaskoczeni tym dniem – który przyjdzie jak złodziej w nocy 
– zostaną przemienieni. Te Święta napełniają nas radością z powodu zmar-
twychwstania Jezusa. Ale także radością z naszego pokonania śmierci, po-
konania dzięki Chrystusowi. Dzięki Niemu wiemy gdzie idziemy.

Amen
ks. Łukasz Stachelek

1  Za B. Ferrero, Ale my mamy skrzydła, Warszawa 2011, s. 6.

Byłem umarły, lecz oto żyję 
na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i piekła. 
Obj 1,18
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Sprawozdanie z działalności  
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 

w Goleszowie za rok 2015
Praca z dziećmi

Podczas całego roku, we wszystkich naszych punktach regularnie odby-
wały się szkółki niedzielne. Prowadzone przez: Annę Cieślar, Marię Szklorz, 
Katarzynę Plintę, Anetę Haduch, Danutę Plintę, Grażynę Raszkę, Lidię Pod-
żorską wraz z współpracownikami. Katechezę w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych prowadziła diakon Karina Chwastek–Kamieniorz, a od września 
w szkole podstawowej w Goleszowie również ks. Marcin Liberacki. Katechezę 
w gimnazjum natomiast prowadził ks. Łukasz Stachelek. 

W czasie ferii zimowych dzieci z Lesznej mogły spotykać się przez trzy ko-
lejne dni w budynku szkoły podstawowej na zimowisku. Grupa około 20 dzieci 
mogła poznawać poszczególne elementy zbroi Bożej. 

Członkowie chórku dziecięcego „Promyki” swój wolny czas mogły spędzać 
na wypoczynku w “Domu Gościnnym” Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Istebnej. Program zimowiska był bardzo bogaty a czasu na nudę nie było. 
Codziennie prezentowana była historia królowej perskiej Estery, a zwieńcze-
niem jej było wykonanie przez dzieci metodą decoupage „Szkatułki Estery”. 

W dniach 16 – 18 marca 2015 roku odbyły się w parafii rekolekcje pasyjne 
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Udział w nich wzięło około 
120 dzieci ze szkoły podstawowej i 90 gimnazjalistów. Podczas kolejnych dni 
uczniowie mogli zastanowić się nad swoim zaangażowaniem w głoszenie Sło-
wa Bożego, poznać bliżej postać ucznia Jezusa Piotra oraz celnika Zacheusza. 
Oprócz wykładów i wspólnego śpiewu dzieci i młodzież mogły brać aktywny 
udział tworząc prace plastyczne oraz odgrywając scenki rodzajowe.

21 czerwca odbyło się uroczyste nabożeństwo na zakończenie roku szkol-
nego połączone z piknikiem parafialnym, na którym nie zabrakło wielu atrakcji 
dla dzieci (oglądanie wozu strażackiego, strzelanie z łuku i dmuchany zamek, 
w którym można się było nieźle wyszaleć).

W tym miejscu należy wspomnieć o atrakcjach jakie czekały na dzieci z na-
szej parafii w okresie wakacyjnym, a były to Tydzień Dobrej Nowiny w Koza-
kowicach oraz w Goleszowie. Tydzień Dobrej Nowiny w Kozakowicach trwał 
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od 13 do 17 lipca. W strażnicy OSP spotykało się codziennie ponad 30 dzieci, 
które były podzielone na 2 grupy – niebieskie i zielone „rybki”. Dzieci codzien-
nie poznawały jedną z biblijnych rzek rozpoczynając od Jabbok, poprzez Nil, 
Jordan i Kiszon, a kończąc na rzece Charod.

W dniach od 20 do 24 lipca minionego roku, w Goleszowie, przebywała 
grupa sześciu osób z Ameryki. Właśnie te osoby, wraz z pomocnikami z go-
leszowskiej parafii, przygotowały program tygodniowego spotkania, podczas 
którego można było poznawać Boga i szlifować język angielski. Połączenie 
to dość ciekawe choć 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. 

W czasie nabożeństwa z okazji Pamiątki Reformacji po raz pierwszy w na-
szej parafii zostało udzielone błogosławieństwo dzieciom z pierwszych klas 
szkoły podstawowej.

Pierwsza niedziela Adwentu była połączona z Szkółką Niedzielną dla wszyst-
kich dzieci naszej Parafii. Dzieci z poszczególnych Szkółek filialnych przedsta-
wiły się w kościele, a później miały swoje spotkanie w salce parafialnej. 

Dzieci i młodzież naszej parafii wzięły udział w ogólnopolskim konkursie 
Sola Scriptura. W finale wystartowało troje naszych parafian: Aneta Macha 
(szkoła podstawowa), Marcin Michalik (gimnazjum), Alicja Krużołek (liceum). 
Marcin Michalik zajął czwarte miejsce.

Praca z młodzieżą
Za pracę z młodzieżą odpowiedzialny był ks. Łukasz Stachelek. Spotkania 

młodzieżowe odbywały się regularnie w każdy piątek o godzinie 18. Podczas 
spotkań realizowano tematy, które w ujęciu biblijnym, pokazywały jak odna-
leźć swoje miejsce w relacji z ludźmi i Bogiem.

Młodzież mogła aktywizować się także biorąc udział w organizowanych 
wieczorach gier planszowych oraz poprzez rozwijanie swoich sportowych 
umiejętności. 

Podczas III Diecezjalnego Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się 7 
lutego w Nierodzimiu naszą parafię reprezentowało 5 sportowców. Jednak 
najwięcej radości przysporzyło nam to, że Eryk Sztwiertnia z Lesznej Górnej, 
w kategorii szkół średnich zdobył 2 miejsce. 

Nie mogło nas zabraknąć na 17. Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Zabrzu. 
W minionym roku wystartowały dwie drużyny juniorów i dwie drużyny senio-
rów. „Juniorzy I” zajęli miejsce czwarte, a „Seniorzy I” przywieźli puchar za 
zdobycie I miejsca. 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

8                                                         Nasza Gazetka 

W dniu Święta Niepodległości po raz pierwszy w naszej parafii odbył się 
Diecezjalny Turniej Gier Planszowych. Turniej otworzył proboszcz ks. dr Adrian 
Korczago Słowem Bożym i modlitwą. Możemy być bardzo dumni z naszej repre-
zentacji ponieważ zdobyła tytuł „Najlepszej Parafii” oraz trzy pierwsze miejsca 
w kategorii „Najwszechstronniejszy gracz” a także trzy pierwsze miejsca w kate-
gorii „Gry zręcznościowe” oraz trzecie miejsce w kategorii „Gry planszowe”. 

Z całą pewnością dużym wydarzeniem w naszej parafii o charakterze mło-
dzieżowym była „Bezsenna Noc”. Udział w niej wzięło wiele młodych osób 
z bliższych i dalszych miejscowości. Prowadzący aktywizowali uczestników 
poprzez wiele różnych form do zastanowienia się nad dwoma antagonistyczny-
mi słowami „odrzucenie” oraz „przyjęcie”. Było to również czas do wyciszenia 
się po codziennym zabieganiu. 

Młodzież naszej parafii wzięła udział w ogólnopolskim obozie młodzieży: „Faj-
ny! Obóz”. Obóz odbył się w popularnej i malowniczej mazurskiej miejscowości, 
w Mrągowie. Uczestnicy mogli przez cały obóz cieszyć się doskonałą pogodą.

Grupa młodzieży z naszej Parafii już tradycyjnie wzięła udział w Ogólno-
polskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej. Tym razem w dniach 25–27 wrze-
śnia w urokliwej miejscowości Pokój. W ramach programu mogliśmy brać 
udział w wykładach, koncertach, warsztatach i wielu innych spotkaniach. 

Działalność Pań

Panie z naszej parafii po raz kolejny zaangażowały się w Światowy Dzień 
Modlitwy, który przygotowują i prowadzą kobiety. W sobotę 25 kwietnia 
delegacja pań z naszej parafii wzięła udział w konferencji delegatek kół pań 
naszej diecezji w Wiśle Centrum. W dniach 18 – 20 września w Warszawie 
odbyło się XXIV Forum Kobiet, w którym jak co roku brały udział panie  
z naszej parafii. Pod przewodnictwem diakon Kariny Chwastek – Kamieniorz 
w lipcu Panie udały się na jednodniową wycieczkę do Krakowa, podczas, któ-
rej poznawały bogatą historię tej dawnej stolicy Polski. 

Kwartalnie odbywały się Podwieczorki dla Pań. Tematy owych podwie-
czorków to: „Czy jestem podobna do swojej mamy” i „Moim szczęściem być 
blisko Boga”. Regularnie spotykało się także Koło Robótek Ręcznych. 

Działalność chórów

Chóry naszej parafii w minionym roku prowadziły swoją działalność uświet-
niając swymi występami uroczystości ogólnoparafialne. Wymienić tu należy 
choćby tradycyjny wieczór kolęd, pamiątki poświęcenia kościołów. Upiększały 
swymi występami także uroczystości ślubne, pogrzebowe. Nie ograniczały się 
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one jednak tylko do występów na terenie naszej parafii. Chór żeński z Lesznej 
Górnej wziął udział w koncercie chórów w Trzyńcu. Natomiast chór dziecięcy 
„Promyki” uczestniczył w koncercie jubileuszowym z okazji 30–lecia chóru 
dziecięcego „Hosanna” z Cieszyna. 

Chór „Cantus” śpiewał w Dzięgielowie na nabożeństwach oraz w Domu 
Opieki. W listopadzie natomiast uświetnił swym występem jedno z niedziel-
nych nabożeństw.

Chór mieszany na zaproszenie  ks. Michała Kühna, byłego praktykanta i wi-
kariusza goleszowskiej parafii, dwukrotnie gościł w Kaliszu. Pierwszy raz wy-
stąpił w czerwcu w czasie niedzielnego nabożeństwa. Drugi raz koncertując we 
wrześniu w czasie 220 rocznicy powstania kaliskiej parafii. 

19 i 20 września 2015 roku w St. Georgen an der Gusen odbyły się uro-
czystości związane z upamiętnieniem polskich ewangelików więzionych i za-
męczonych w KL Mauthausen–Gusen w 75. rocznicę śmierci Jana Sztwiertni. 
W uroczystościach wziął udział specjalnie powołany na tę okazję 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.

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

W sobotnie popołudnie 10 października 2015 r. w goleszowskim koście-
le miał miejsce Koncert Jubileuszowy z okazji 95–lecia chóru mieszanego 
i 30–lecia chóru „Senior”. Koncert Jubileuszowy zorganizowany został przy 
wsparciu Rady Parafialnej. W tym miejscu z przykrością należy wspomnieć, 
iż chór „Senior” ze względu na brak nowych członków i zmniejszenie liczby 
dotychczasowych członków od października zawiesił swoją działalność.

Goleszowska parafia w październiku była także gospodarzem jesiennego 
diecezjalnego zjazdu chórów, w czasie którego w naszym kościele występowa-
ło 15 chórów z naszej diecezji.  

8 listopada trzydziestolecie swojej działalności obchodził chór z Kozakowic. 
Wydarzeniem muzycznym, które zgromadziło największą ilość uczestników  

był koncert „Przy szabasowych świecach” zorganizowany przez orkiestrę para-
fialną pod dyr. Jean–Claude Hauptmann. Był to koncert muzyki żydowskiej na-
wiązujący do wymarszu w styczniu 1945 roku w nieznane więźniów z likwido-
wanej filii oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, która znajdowała się w Ce-
mentowni Goleszów. Koncert ów zgromadził w goleszowskim kościele ponad 
tysiąc uczestników. Cieszył się tak dużym pozytywnym odbiorem, iż wykonaw-
cy zaproszeni zostali z programem również do Cieszyna i Bielska–Białej. 
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W minionym roku członkowie orkiestry parafialnej założyli stowarzyszenie 
muzyczne „Artis”.

Pamiątki poświęcenia

Z pośród pamiątek poświęcenia jakie miały miejsce w 2015 roku (Koza-
kowice – ks. Marek Twardzik, Godziszów – ks. Marcin Markuzel, Kisielów 
– ks. Alfred Borski) w sposób szczególny należy wspomnieć 230 – lecie po-
święcenia kościoła w Goleszowie, w której udział wziął biskup Marcin Hintz 
– zwierzchnik diecezji pomorsko–wielkopolskiej oraz ks. Wojciech Rudkow-
ski, proboszcz parafii w Radomiu wraz z chórem z radomskiej parafii. Dru-
ga szczególna pamiątka poświęcenia to obchody 10–lecia wybudowania ko-
ścioła w Lesznej Górnej, podczas której Słowem Bożym służył ks. Jan Ba-
dura z Pszczyny. Odnotować jednocześnie należy małą frekwencję w czasie 
poszczególnych pamiątek poświęcenia. Z przykrością odnotować fakt, iż wiele 
ławek pozostało pustych.

Spotkania ekumeniczne

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan kazanie w katolickim 
kościele Michała Archanioła w Goleszowie wygłosił ks. dr Adrian Korczago 
a nabożeństwo swym występem uświetnił nasz chór mieszany. Po nabożeń-
stwie w tamtejszej plebanii odbyło się spotkanie agape. 

Już po raz 21 w Kisielowie odbyło się wspólna ekumeniczna celebracja 
święta Straży Pożarnej. Kazanie wygłosił proboszcz parafii rzymsko–kato-
lickiej ks. Wiesław Kondziołka. Duchowni naszej parafii brali także czynny 
udział w organizowanych przez gminę dożynkach oraz ekumenicznych spotka-
niach opłatkowych.

Wydarzenia ogólnoparafialne

a) rekolekcje
Rekolekcje pasyjne odbywały się w dniach 27 – 28.02 i 01.03.2015 roku. 

Poprowadził je ks. dr Adrian Korczago. Temat  dwóch pierwszych dni brzmiał 
„Skaliste ołtarze życiodajnych strumieni – refleksyjny szlak odkrywania symboli-
ki kamieni i wody”. W czasie ostatniego wieczora zastanawiano się nad tematem 
„Rozpostarte ramiona – modlitewna wędrówka odkrywania symboliki krzyża”. 

W dniach 27–29 marca odbyła się w naszej parafii Ewangelizacja Pasyj-
na, której gościem był ks. Alfred Borski ze Szczytna. Podczas dwóch wieczo-
rów i niedzielnego nabożeństwa kończącego Ewangelizację ks. Alfred Borski 
w swoim zwiastowaniu podkreślał potrzebę skierowania naszego życia w stronę  
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Wszechmogącego Boga, który w Jezusie Chrystusie podarował nam  przeba-
czenie wszystkich win. 

b) konfirmacje
W roku sprawozdawczym przeżywać mogliśmy łącznie dwie uroczystości 

konfirmacyjne. 17 maja grupa 29 młodych ludzi złożyła swoje ślubowanie wier-
ności Bogu. Sama uroczystość jednak była poprzedzona intensywnymi, niemal 
rocznymi przygotowaniami, w czasie których przyszli konfirmanci uczestni-
czyli w kwietniu w specjalnie przygotowanym dla nich wyjeździe do Żor. Te-
matem przewodnim  wyjazdu były żywioły: woda, ogień, ziemia, powietrze. 
W październiku natomiast grupa przyszłych konfirmantów brała udział w wy-
jeździe integracyjnym, który odbywał się w Wiśle Czarne w tamtejszej parafii. 
Należy również podkreślić ogrom pracy jaki włożyli ubiegłoroczni konfirman-
ci i ich rodzice w uporządkowanie terenu wokół kościoła i plebanii.

14 czerwca natomiast obchodziliśmy w parafii jubileusz 50–lecia konfir-
macji. 

c) spotkania tematyczne
W 2015 roku odbywały się cyklicznie spotkania dla seniorów naszej parafii, 

które połączone były z możliwością przystąpienia do Stołu Pańskiego. Był to 
także czas, kiedy można było spotkać się z  dawno nie widzianymi znajomymi 
porozmawiać, powspominać. 

W maju ubiegłego roku w goleszowskim kościele miał miejsce wieczór au-
torski Tomasza Żółtko. Z całą pewnością było to niezwykle inspirujące spotka-
nie. Szkoda tylko tak wielu wolnych miejsc.

d) spotkania małżeńskie
Trzykrotnie w minionym roku odbyły się Spotkania o Małżeństwie. Dwa 

pierwsze prowadził ks. Marek Michalik z Wisły Czarne a ich tematy to „Włosy to 
nie wszystko” i „W jednym kierunku”. Mówcą w czasie trzeciego spotkania był 
ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa a temat jaki poruszył to „Tych dwoje+teściowie-
+dzieci”. Było to pierwsze z cyklu trzech spotkań o tym samym temacie.

e) szczególne spotkania
Jednym z spośród wielu odbywających się w ubiegłym roku spotkań było 

spotkanie współpracowników naszej parafii. Zgromadziło ono około 80 osób, 
które mogły obejrzeć przedstawienie mówiące jak nie łatwo zastosować znane 
prawdy biblijne w praktyce. 

W dniu 23 maja w naszej parafii odbyła się młodzieżówka „Po latach”, 
spotkanie obecnie już dorosłych młodzieżówkowiczów z różnych roczników. 
Podczas tego wspomnieniowego spotkania śpiewano wiele pieśni, które przy-
pomniały czasy dawnych spotkań. 
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W grudniu została zorganizowana dwudniowa wycieczka dla członków 
Rady Parafialnej i współpracowników do Wrocławia. Uczestnicy wycieczki 
mogli poznać dzieje dwóch wrocławskich parafii, ale także zwiedzić kościół 
oraz poznać dzieje parafii i kościoła w Legnicy. Była to także możliwość zapo-
znania się z bogatą historią samego miasta Wrocław.

Przez cały rok odwiedzaliśmy naszych Jubilatów. Ks. Łukasz Stachelek 
odwiedzał rodziny konfirmantów. Prowadziliśmy rozmowy przedchrzestne, 
przedślubne, a także przedpogrzebowe. 

W ramach diakonii naszej prafaii przygotowaliśmy i rozdaliśmy paczki dla 
starszych i chorych członków naszej parafii, a także dla dzieci uczących się 
w szkółkach niedzielnych.

f) wybory
Bardzo ważnym wydarzeniem dla parafii były z całą pewnością przeprowadzo-

ne po trzydziestu latach wybory nowego proboszcza. 24 maja 2015 roku Zgroma-
dzenie Wyborcze na nowego proboszcza parafii w Goleszowie wybrało ks. dr Ad-
riana Korczago, który został wprowadzony w urząd 30 sierpnia przez zwierzchnika 
diecezji bpa Pawła Anweilera w asyście bpa Jana Cieślara i ks. Piotra Janika.

W listopadzie natomiast odbyły się wybory nowego zwierzchnika diece-
zji cieszyńskiej. Nowym biskupem diecezjalnym wybrany został goleszowski 
proboszcz ks. dr Adrian Korczago. Uroczyste wprowadzenie w urząd biskupa 
miało miejsce 6 stycznia 2016 roku w kościele w Cieszynie.

ks. Marcin Liberacki

Remonty
Na temat remontów wielokrotnie informowaliśmy w przeciągu całego roku 

zatem ograniczyę się do wymienienia przeprowadzonych prac:
Goleszów
W nowej plebanii: dokończenie kafelkowania klatki schodowej, wymiana 

okien w sali dolnej (prezent od rodziców konfirmantów) i pomieszczeniach 
piwnicznych, dokończenie wymiany okien na ścianie północnej oraz związa-
ne z tym malowanie wnętrz, malowanie elewacji zewnętrznej, przygotowanie 
mieszkania wikariusza (malowanie, odświeżenie łazienki, wymiana drzwi, re-
nowacja mebli w kuchni).

Brodówka: cyklinowanie korytarza, instalacja odgromowa.
Zakupienie materiałów na remont i rozpoczęcie remontu toalet zewnętrz-

nych (za garażami).
Odnowienie rabat wzdłuż płotu na placu kościelnym.
Wybrukowanie głównej alei cmentarnej w Goleszowie.
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Kościół: doprowadzenie do pierwotnego wyglądu kolejnych drzwi wejścio-
wych, odświeżenie ścian na parterze kościoła konieczne po wymianie okien, 
czyszczenie kamieni i uzupełnianie w nich ubytków, zakup nowego dywanu, 
odrestaurowanie cokołów na klatkach schodowych.

W Kozakowicach Górnych na cmentarzu odnowienie krzyża oraz przenie-
sienie starych zagrożonych przewróceniem nagrobków w nowe miejsce.

W Kisielowie dzięki sponsorom, wkładowi własnemu i pracy społecznej 
udało się wymienić kolejne przęsła płotu.

W Lesznej Górnej malowanie i odnowienie drzwi bocznych.
Ponadto we wszystkich kościołach przeprowadzono pomiary instalacji od-

gromowych.

Personalia

Nasi synodałowie: Jerzy Sikora, Jerzy Stanieczek, Lidia Pałac, Anna Czu-
dek i Zbigniew Wacławik reprezentowali Parafię wraz z miejscowymi duchow-
nymi na obradach Synodu Diecezjalnego, a Jerzy Sikora i Jerzy Stanieczek 
w Synodzie Kościoła.

W Goleszowie organistką nadal była pani Helena Czarnecka, w pierwsze 
niedziele miesiąca i niektóre święta Jean–Claude Hauptmann. W filiałach ko-
rzystaliśmy z pomocy Ewy Hławiczki i Agnieszki Krawiec, w Lesznej Górnej 
z pomocy pani Wandy Roik (grającej gratisowo na rzecz naszej parafii).

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

Księgową nadal była pani Anna Czudek, a kościelną pani Urszula Sztwiert-
nia. Prace kancelaryjne wspierała pani Barbara Kamieniorz. Cmentarzem opie-
kował się Rudolf Bujok (Goleszow), Mirosław Broda (Kozakowice Górne 
i Dolne), Józef Bolek (Godziszów) i Jan Hławiczka (Kisielów).

W mijającym roku(od 1 lipca) do Parafii został skierowany nowy wikariusz 
ks. Marcin Liberacki.

Statystyka

Na dzień 1.1.2016 roku Parafię stanowiło 3210 dusz. Zanotowaliśmy spa-
dek o 15 osób względem ubiegłego roku co może być spowodowane dokoń-
czeniem aktualizacji kartoteki. W całej parafii spośród zobowiązanych płacić 
składki uregulowało je 3/4 osób. Zauważalna jest nieznaczna tendencja coraz 
częstszego udziału parafian w nabożeństwach oraz 15% wzrost osób przystę-
pujących do Komunii Świętej.

ks. Łukasz Stachelek
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HISTORJA
EWANG. ZBORU w GOLESZOWIE

Na pamiątkę 50–letniego jubileuszu teraźniejszego kościoła
1928

Opracował: Ks. pastor PAWEŁ BRODA

NAKŁADEM PREZBITERSTWA ZBORU GOLESZOWSKIEGO
CZCIONKAMI FERD. SCHILZA w CIESZYNIE

Okres usamoistnienia i równouprawnienia. (1838–1918.)

Uzyskawszy pozwolenie na własnego pastora dekretem nadwornej kan-
celarji z dnia 7 lipca 1837 r., poczynił zbór kroki celem urzeczywistnienia od 
dawna upragnionego życzenia, dążącego do usamoistnienia swego i unieza-
leżnienia się od Ustronia. W niedzielę17. po św. Trójcy w wrześniu wygłosił 
kand. teol. Paweł Terlitza z Wsecina kazanie próbne a dnia 5 grudnia wrę-
czono mu wokację, t. j. powołanie na pastora goleszowskiego. Dnia 3 marca 
1830 zdał kandydat wspomniany przed superintendentem ks. Lumnitzerem 
w Bernie egzamin i został tamże następnego dnia 4 marca w asyście senjora 
Szepessy’go z Suchodola i ks. Źlika z Cieszyna ordynowany, przyczem pastor 
Źlik do „obecnych deputowanych zboru goleszowskiego Sikory z Godziszo-
wa i Źlika z Dolnych Kozakowic ku osobliwemu zbudowaniu Berneńczyków 
po polsku przemówił”. W ostatnich dniach marca przybyli Sikora z Godzi-
szowa i Cieńciała z Kozakowic z 2 wozami do Wsecina, aby młodego pastora 
sprowadzić do Goleszowa, gdzie został dnia 1 kwietnia uroczyście do „ko-
latorów”, deputowanych, nauczycieli i dziatwy szkolnej przyjęty i serdecz-
nie powitany. W niedzielę następną, w niedzielę palmową miał ks. Kotschy 
z Ustronia kazanie pożegnalne a nowy pastor Terlitza kazanie inauguracyjne. 
W księdzu Terlitzu uzyskał zbór najlepszego i najsumienniejszego wodza, 
wymownego kaznodzieję i troskliwego duszpasterza, który 50 lat z najwięk-
szym poświęceniem celowo i umiejętnie pracował, zbór maleńki i po części 
zaniedbany do rozwoju przyprowadził, zorganizowawszy go i otoczywszy 
go najtroskliwszą opieką. Każde kazanie, czy nabożeństwowe, czy pogrzebo-
we, aż do sędziwości swej starannie ks. Terlitza opracował i gruntownie się 
na wygłoszenie jego przygotowywał. Ulubionego kaznodzieję o łagodności  
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apostolskiej, czystem charakterze i niestrudzonej pracowitości darzono ser-
decznem przywiązaniem, szczerym szacunkiem i głębokiem poważaniem. 
Zbór goleszowski ma jemu bardzo wiele do zawdzięczenia. Z jego imieniem 
są byt i rozbudowa zboru ściśle związane i pamięć jego w zborze wdzięcznie 
przechowywana. W półwieku gorliwej i sumiennej pracy przysłużył się nie 
tylko swemu zborowi, ale też w ogóle i kościołowi ewang. na Śląsku jako 
późniejszy śląski senior.

W r. 1839 w czerwcu odbyła się wizytacja kościelna przez ks. super-
intendenta, Lumnitzera oraz instalacja pastora. W tym roku zakupiono od 
Kowali z Kozakowic kawał roli na „osieku” za 800 fr. w. w. na użytek dla 
pastora. W r. 1841 wymurowano około kościoła i ogrodu pilerze i płotem 
ogrodzono. Z darów dobrowolnych sprawiono w listopadzie 1842 r. kielich 
na ołtarz do komunji, drugi z pateną dla chorych i aksamitne nakrycie na 
ołtarz i kazalnicę – za 300 fr. W latach 1844 i 1845 był silny ruch dążący do 
wstrzemięźliwości, spowodowany poczęści nieurodzajem. W latach 1846 
i 1847 panowała wielka nędza, tak, że np. na wiosnę r. 1847 liczne rodziny 
komorników żyły tylko trawą ugotowaną. W latach 1847 i 1848 zmarło 
dużo ludzi na tyfus. Rok rewolucyjny 1848 przyniósł ewangelikom dotąd 
tylko tolerowanym więcej swobody i niejedną ulgę. Z zniesieniem pańsz-
czyzny rozluźniono oraz też i pęta, jakimi dotąd krępowano ewangelików 
i kościół ewang. Przedewszystkiem otrzymali ewangelicy prawo do pu-
blicznego nabożeństwa, do prowadzenia własnych metryk, do przekształ-
cania domów modlitwy na kościoły z wieżami. Ponieważ front domu mo-
dlitwy był bardzo poszkodowany, dlatego postanowiono korzystać z prawa 
do wybudowania wieży. W małym, rozproszonym i ubogim zborze była 
to wielka sprawa, były różne przykrości do pokonania i było trzeba całej 
energii młodego pastora, aby zborowników rozgorliwić, zachęcić i przy 
zamiarze utrzymać. Wypalono 40.000 cegieł, gaszono wapno, sprowa-
dzano drzewo i zamówiono dzwon o 8 centnarów wagi, niestety tenże nie 
udał się. W r. 1850 nadszedł nowy dzwon 8 centnarów ważący z odlewni 
Schwabego z Białej za 776 fr. 17 k. mon. konw. Koszta pokryto dobro-
wolną składką. Mały dzwon sprawił kolator i majster stolarski Jan Broda 
z Goleszowa. Dnia 15 sierpnia 1850 położono kamień węgielny pod wieżę. 
Aktu uroczystego poświęcenia dokonał pastor ustroński ks. K. Kotsche. 
Budowniczy Ilg Z Cieszyna otrzymał roboty mularskie za 900 gl. m. k.,  
„na co złożyli siedlacy po 9 fl., zagrodnicy po 4 fl. 30 kr., chałupnicy po 3 fr.”  
Budowa została w r. 1851 ukończona i wieża dnia 1 listopada 1851 r.  
przez pastora bystrzyckiego ks. Wilhelma Raschkiego poświęcona.  
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Zamówiono po części na koszta gminy Goleszowa zegar do wieży zegarmi-
strza Nogi z Karpętnej i w r. 1853 umieszczono na miejscu. Zbiórka dobro-
wolna osięgła taką kwotę, że postanowiono trzeci dzwon, średni, zakupić. 
Zamówiono dzwon u Hiltzera w Wiedeńskiem Nowem Mieście wagi 392 
funtów i zapłacono zań 384 fr. m. k. Dnia 1 listopada 1853 r. został dzwon 
„wśród muzyki do wieży wciągnięty i przez pastora K. Kotschego poświę-
cony”. Na tym dniu obchodził zbór święto dziękczynne „pomny obrony 
i łaski Bożej, jakiej doznał w wszystkich tych sprawach ostatnim czasem”. 
W roku 1849 postarano się o własny cmentarz, gdyż dotąd umarłych grze-
bać musiano na cmentarzu przy kościele katolickim. Zabiegi w tym celu 
nie były bezskuteczne. Godziszów i Kozakowice wyprzedziły gminę Go-
leszów, uzyskawszy pozwolenie na własny cmentarz. W Goleszowie się 
sprawa trochę ociągała. Tu bowiem obrano już za czasów kat. proboszcza 
ks. Paducha spólne miejsce na cmentarz katolików i ewangelików obok 
drogi powiatowej (pod krzyżem obok teraźniejszego budynku dyrekcyjne-
go fabryki). Ewangelicy chcieli mieć własny cmentarz i wskazywali na to, 
że owe miejsce nie jest odpowiednie na cmentarz. Po zbadaniach komisyj-
nych nareszcie pozwoliła władza ewangelikom założyć własny cmentarz 
a to „na stawiskach” na roli w wymiarze 800 siąg kwadr. od Gibca zaku-
pionej. Rolę ogrodzono, na niej krzyż postawiono i w październiku 1849 r. 
poświęcono. W r. 1853 dnia 8 września poświęcił pastor miejscowy razem 
z ks. Oskarem Kotschym nową szkołę w Górnej Lesznej, na którą został 
powołany nauczycielem Jerzy Mrowiec z Rychułda, ojciec pastora wiślań-
skiego ks. Jerzego Mrowca. Rok 1854 był bardzo wilgotny, od połowy 
czerwca aż do września ustawiczne deszcze, tak że zboże nie tylko na roli, 
ale i w stodołach porosło, będąc mokro sprzątnięte. Po deszczach nastąpiła 
ostra zima 1854/5 aż do końca marca trwająca. Nędza dokuczliwa zapano-
wała. Miasto kartofli kupowano i żywiono się kukurydzą, ale jak kronikarz 
zauważa, ludzie byli zdrowsi, chociaż nędznie wyglądający. Za inicjatywą 
Starostwa żywiła gmina Goleszów 12 najuboższych osób, aby ich od śmier-
ci głodowej ocalić, w ten sposób, że Siedlak co czwarty dzień, zagrodnik 
co szósty dzień, chałupnik co jedenasty dzień jednego z nich wiktował. 
– W r. 1856 doczekano się tego po długoletnich zabiegach i petycjach , że 
stajnia na gruncie Nr. 10, drogę do kościoła i ku szkole tamująca i szpecąca, 
została przez nowego właściciela gruntu, Jana Wacławika, rozebrana, aby 
na jej miejscu urządzić przyzwoite wejście z drogi gminnej ku kościołowi. 
W dniach 5 i 6 czerwca 1856 r. odbył mor.–śląski superintendent J. Lum-
nitzer wizytację kościelną. Rok 1856 był dla rolników bardzo pomyślny.  
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Na święto żniwowe sprawiono nowe nakrycie na ołtarz i na kazalnicę. 
Gdyż składka na ten cel urządzona wydała dobry wynik, kontynuowano ją, 
aby sprawić nowy obraz na ołtarz i ołtarz odnowić, co się stało w r. 1857. 
W r. 1858 dnia 8 lutego o godz. 9tej wieczorem było takie trzęsienie ziemi, 
że popękały częściowo mury kościoła i fary. W r. 1858 wygotowano nowe 
schody na kazalnicę i nowe drzwi do zakrystji, przez co nie tylko więcej 
miejsca w kościele na siedzenia uzyskano, ale też temu niedostatkowi za-
pobieżono, że położnicę z dziećmi do kościoła do chrztu i wywód przy-
chodzące, musiały przez kościół przechodzić i tak przeszkadzać zebranym 
podczas nabożeństwa. W czerwcu tego roku sprawiono nową kazalnicę. 
Było to dzieło stolarza Jana Zajica z Frydku, kosztem 70 fl. w K. a pokost-
nik Peter pokostował i pozłocił kazalnicę za 80 fl., zaś Święczek dokonał 
robót rzeźbiarskich za 30 fl. W r. 1859 uczestniczyła spora liczba żołnierzy 
ze zboru w wyprawie wojennej przeciw Włochom. Miesiące lipiec i sier-
pień tego roku były bardzo gorące, żniwo nadzwyczaj dobre. W sierpniu 
założyli ewangelicy z górnej i dolnej Lesznej własny cmentarz i zamówili 2 
dzwony wagi 8 centnarów u Hilzera w Wiedeńskiem Nowem Mieście.

Rok 1861 stał się dla naszego kościoła ewang. bardzo ważnym, gdyż wy-
szedł 8 kwietnia patent cesarski, zwany patentem protestanckim, mocą któ-
rego kościół ewang. otrzymał zasadnicze równouprawnienie w wszystkich 
krajach byłej monarchji austriackiej. Rozwiązane zostały ostatnie pęta, jakie-
mi krępowano kościół ewang. Nabożeństwa ewang. otrzymały charakter pu-
bliczny. Wolność wyznania i faktyczne usamoistnienie kościoła były owym 
patentem ewangelikom zagwarantowane. Odtąd mógli ewangelicy tworzyć 
stow. Gustawa Adolfa i utrzymywać stosunek i łączność z zagranicznemi 
stow. Tego rodzaju, szczególnie z centralnym w Lipsku. Nie małą zasługę ma 
pod tym względem były mor.–śląski superintendent, pastor bielski i poseł do 
Rady państwa ks. Samuel Schneider, który swymi zabiegami i nieustannym 
naleganiem na Radę ministrów począwszy od r. 1848, wywalczył kościołowi 
stan godny i odpowiedni. Nie obeszło się jeszcze i później bez starć i silnego 
oporu ze strony czynników kościołowi ewang. nieprzychylnych i było trzeba 
dokładać wszelkiego starania, aby bronić uzyskanych praw. Kościół ewang. 
urządzono według zasad prezbiterialno–synodalnych i dano jemu ustawę 
prowizoryczną a później definitywną. Konsystorz zamieniono w c. k. naczel-
ną radę kościelną z ewang. prezydentem na czele. Kościół ewang. uczyniono 
niezależnym od kościoła katol., na jego potrzeby przeznaczono pewną kwotę 
z skarbu państwowego (pauszal państwowy), zborom przyznano prawo na-
bywania majątku, utrzymywania własnych szkół i zakładów dobroczynnych, 
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ściągania opłaty na potrzeby zborowe nawet z pomocą władzy świeckiej i t. 
d. – jednem słowem kościół ewang. mógł się sam urządzić według swych 
zasad. Państwo zastrzegło sobie tylko pewien dozór i weto co do wyborów 
i nominacyj księży proboszczów, senjorów, superintendentów, prezydenta 
naczelnej rady kościelnej, o ile by rozchodziło się o osoby nie mające ze 
względów politycznych dobrej reputacji.

Na mocy prowizorycznej ustawy wybrano do zarządu kościelnego 
w Goleszowie 20 prezbiterów, którzy dnia 15 sierpnia 1861 roku. uroczy-
ście w urząd wprowadzeni zostali. W skład tego pierwszego prezbiterstwa 
weszli z Goleszowa: Jan Pasterny, No 48, Jan Broda, No 1, Jan Gazda, No 
13, Paweł Kluz, No 21, Adam Molin, No 6, Paweł Badura, No 52; z Górnej 
Lesznej: Jerzy Niedoba, No 51, Paweł Kozieł, No 37, Jan Kozieł, No 50 
i Jerzy Łamacz; z Godziszowa: Jerzy Czyż, Jerzy Malik i Paweł Sikora; 
z Górnych Kozakowic: Jan Pszczółka i Jerzy Niemiec; z Dolnych Kozako-
wic: Jan Sutter i Paweł Kuczera; z Kisielowa; Paweł Malik; z Iskrzyczyna: 
Andrzej Krzywoń; z Łączki: Andrzej Pszczółka.

W r. 1861 zamówiono w Wiedniu u Ulricha szklanny luster (pająk) za 
108 r. 50 Kr. wal. austr. Rok 1862 przyniósł rolnikom obfite żniwo. Kroni-
karz pisze: „Chleba dosyć, ale brak wody, bo przez dwa miesiące wrzesień 
i październik nie zamokło. Bogate źródełko „w zimnych wodach” pod dro-
gą górniową wyschło”, i dodawa: „Dnia 7 grudnia niesłychany brak wody. 
– Dnia 14 sierpnia 1863 wozi wójt Badura w beczkach wodę do studni na 
placu kościelnym, aby się ludzie w święto założenia dnia 15 sierpnia mieli 
czego napić. Lato 1863 bardzo jest bowiem suche, tak że wyschły studnie. 
Wodę do studni wożą „z ławek” pod Chełmem.” Rok 1864 był nadzwyczaj 
mokry i zimny. „Na jesień nie można ani siać ani ziemniaków kopać. Do 6 
października stoją po Równi jeszcze owsy, na górach są śniegem pokryte, 
śliwki się dopiero zapalają a są bardzo kwaśne.”

W r. 1865 dnia 1 listopada poświęcił ks. superintendent K. Samuel 
Schneider nowy kościół w Skoczowie. Do tego nowego zboru odstąpił 
zbór goleszowski dwie gminy, mianowicie Iskrzyczyn i Łączkę. Uchwała 
odnośna zapadła na posiedzeniu prezbiterstwa dnia 4 grudnia 1861 r. Ato-
li zgodzono się na to pod tym warunkiem, że gmina Bażanowice tak bli-
ska Goleszowa, której dzieci do szkoły goleszowskiej uczęszczają a której 
umarli na cmentarzu goleszowskim grzebani bywają, zostaje do Goleszowa 
przyłączona, co się dotąd nie stało, chociaż rzeczywiście ewangelicy Baża-
nowic aż dotąd uczęszczają na nabożeństwa przeważnie do Goleszowa i też 
ławkowe tu opłacają
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W y d a r z e n i a

Konsekracja Biskupa
Dnia 6 stycznia 2016 roku, w kościele Jezusowym w Cieszynie, miała 

miejsce uroczystość wprowadzenia w urzędowanie nowego biskupa Diece-
zji Cieszyńskiej, ks. dra Adriana Korczago połączona z podziękowaniem 
dotychczasowemu zwierzchnikowi Diecezji Cieszyńskiej, biskupowi Paw-
łowi Anweilerowi za 23 lata służby. Uroczystość ta zgromadziła wiernych 
oraz gości z całej diecezji jak i spoza niej. Aktu konsekracji dokonał biskup 
Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce 
w asyście biskupa Michaela Bünkera z Wiednia (Kościół Ewangelicki Au-
gsburskiego Wyznania w Austrii) oraz biskupa Jana Wacławka (Śląski Ko-
ściół Ewangelicki Augbsurskiego Wyznania w Republice Czeskiej). W cza-
sie nabożeństwa przekazano nowemu biskupowi pozdrowienia w imieniu 
różnych środowisk życia religijnego i społecznego. Głos zabrał ks. prof. dr 
hab. Bogusław Milerski – rektor ChAT, bp Roman Pindel – ordynariusz 
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Diecezji Bielsko–Żywiec-
kiej Kościoła Rzymsko-
katolickiego oraz prof. Je-
rzy Buzek – poseł do Par-
lamentu Europejskiego. 
Nabożeństwo wzbogaciły  
chóry Diecezji Cieszyń-
skiej oraz Diecezjalna 
Orkiestra Dęta. Ważnym 
elementem uroczystości 
było wspólne wykonanie 
pieśni „My dziedzicami”, 
z muzyką J. Sztwiertnia 
do słów ks. P. Sikory, któ-
rą zaśpiewały połączone 
chóry z Diecezji Cieszyń-
skiej pod dyr. diak. Joan-
ny Sikory. 

Źródło 
www.luteranie.pl
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Noworoczne spotkanie 
współpracowników Parafii

15 stycznia 2016r. odbyło się w naszej parafialnej salce tradycyjne już 
spotkanie noworoczne dla osób zaangażowanych w życie i prace goleszow-
skiej Parafii i jej filiałów. Spotkanie upłynęło w miłej, jeszcze świątecznej 
atmosferze. Śpiewano kolędy, wspominano wydarzenia ubiegłego roku, 
planowano zakres działań na ten rok. Ks. Proboszcz podziękował wszyst-
kim za dotychczasowe zaangażowanie i prosił o dalsze wspieranie wszel-
kich działań. Spotkanie uświetnił występ Duetu SU spektaklem „Drzwi”. 
Przedstawienie chociaż wywoływało salwy śmiechu pobudzało też do 
refleksji nad czasami dziwnymi naszymi zachowaniami; wygodnictwem, 
brakiem zaufania i empatii. Kulinarnym przebojem tego spotkania okazały 
się pączki usmażone przez 
nieocenioną Panią Helenkę 
Łomozik a hitem „pasto-
rałka” napisana przez jed-
ną z uczestniczek. Jedna 
z jej zwrotek wzywa nas 
do dalszej aktywności i za-
angażowania.

„Kościół każdego 
przyjąć gotowy,
lecz to nie zakład jest 
usługowy,
ale nasze wspólne dzieło
dawno temu się zaczęło

trzeba o nie dbać.”

Dbajmy więc i działajmy 
razem abyśmy w przyszłym 
roku znowu z satysfakcją 
mogli uczestniczyć w no-
worocznym spotkaniu.

Anna Brudny
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Noworoczne spotkanie kobiet
W czwartek 14 stycznia grono kobiet z całej parafii zgromadziło się przy 

świąteczno–noworocznym stole, aby wspólnie przeżywać radość z Bożego 
Narodzenia oraz chwile refleksji na progu Nowego Roku. Tradycją tych 
spotkań jest rozważanie na temat 
hasła roku, które tym razem przy-
gotował ks. Łukasz Stachelek.

Jak matka pociesza syna, tak 
Ja będę was pocieszał – te piękne 
słowa z Księgi Izajasza będą nam 
towarzyszyć przez cały rok i po-
krzepiać w trudnych chwilach.

Diakon Karina Chwastek–Ka-
mieniorz przeczytała opowiada-
nie, które pobudzało do refleksji 
i zadumy.

Nieodzownym punktem takich 
spotkań są rozmowy i degustacja przygotowanych przez panie przepysz-
nych goleszowskich kanapek i ciast, a wszystko to przeplatane wspólnym 
śpiewem, płynącym z serc pełnych wdzięczności „Panu wszego świata, że 
dał doczekać nam nowego lata”.              Halina Sztwiertnia
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Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej
Alleluja.
Chwalcie Boga w świątyni jego,
Chwalcie go na głośnych trąbach,
Chwalcie go bębnem i pląsaniem,
Chwalcie go na strunach i na flecie!
Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych,
Chwalcie go na cymbałach głośnych!
Alleluja. Psalm 150

Wszystkie te instrumenty mogliśmy zobaczyć i usłyszeć na koncercie 
kolęd w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej w naszym kościele w Go-
leszowie, w niedzielę 17.01.2016 roku.

Usłyszeliśmy wiele znanych utworów, ale także te mniej znane. Łączyło 
je jedno – wszystkie miały radosny charakter godowych świąt.

Dzięki wyświetlanym tekstom mogliśmy brać czynny udział w śpiewa-
niu i tym radować też swoje serca. W śpiewie prowadziły nas solistki Anna 
Szubert i Agnieszka Brzezicka. Całość prowadził Mieczysław Brzezicki, 
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który zapowiadał tytuły utwo-
rów, jak również deklamował 
wiersze o tematyce bożonaro-
dzeniowej.

Cała orkiestra liczy 31 osób 
z różnych miejscowości Śląska 
Cieszyńskiego, a kierowni-
kiem muzycznym i dyrygen-
tem jest pan Adam Pasterny. 
Orkiestra działa od 1985 roku, 

a więc w ubiegłym roku obchodziła 30–lecie swojej działalności i z tej też 
okazji obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Była to znakomita okazja 
do poznania historii orkiestry, która uczestniczy i służy swoją grą na wielu 
kościelnych i zborowych uroczystościach: pamiątkach założenia kościo-
łów, porankach muzyki religijnej, nabożeństwach w leśnych kościołach, 
jubileuszach, wyjazdach zagranicznych.

Koncert dostarczył nam wielu pozytywnych wrażeń i myślę, że rozrado-
wał serca, dodając sił na kolejne trudy dnia codziennego. Muzyka na Bożą 
chwałę, z treściami Bożego Słowa przynosi Bogu uwielbienie, a nam wyci-
szenie, posilenie, radość, nadzieję i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.

Chwalcie go dla potężnych dzieł jego,
Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!
Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Psalm 150 

 Maria Szklorz
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– W niedzielę 3 stycznia 2016r. chór męski „Cantus” udał się do Dzię-
gielowa z programem kolędowym. Swoje śpiewanie rozpoczął podczas 
nabożeństwa dla podopiecznych w Domu Opieki „Emaus I”. Po liturgii 
wykonał siedem kolęd i pastorałek. Ostatnią kolędę „Gdy się Chrystus ro-
dzi” chór zaśpiewał wspólnie z uczestnikami nabożeństwa. Przed kazaniem 
udał się do „Emaus II” i tam powtórzył cały swój program kolędowy, który 
został nagrodzony z serca płynącymi oklaskami. Ostatnim występem „Can-
tusa” była służba w dzięgielowskim kościele na nabożeństwie połączonym 
ze spowiedzią i Komunią Świętą, odprawionym przez ks. Emila Gajdacza.

– Tegoroczny „Wieczór Kolęd” w Goleszowie miał miejsce w sobotę 9 
stycznia br. Wystąpiły wszystkie zespoły i chóry naszej parafii oraz gościn-
nie w strojach cieszyńskich grupa kolędników Zespołu Pieśni i Tańca Gole-
szów pod kierunkiem Barbary Gacek. Zespół oprócz obrzędu kolędowego 
przedstawił zebranym starodawne powinszowania noworoczne. Program 
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wieczoru rozpoczęły dziecię-
ce „Promyki” pod dyr. Kari-
ny Chwastek–Kamieniorz 
pieśniami „Otwórzmy ser-
ca”, „Pastuszek” i „Dzisiaj 
w Betlejem”. Po dzieciach, 
a przed wierszem Adama 
Asnyka „Przyjście Mesja-
sza” odczytywanym przez 
ks. Marcina Liberackiego 
chór żeński z Lesznej Górnej 
prowadzony przez Jolantę 
Pecold zaśpiewał dwie ko-
lędy: „Przybieżeli do Betle-
jem” i „W białej ciszy” oraz 
wspólnie z chórem z Koza-
kowic ukraińską kolędę „Ra-
dość dziś nastała”. Następnie 
chór kozakowicki pod dyr. 
Joanny Lipowczan–Stawarz 
wykonał dwie pieśni godo-
we: „Promiennym blaskiem” 
i „Dziś w niebie anieli śpie-
wają”. Przed kolejną prezen-
tacją – występem wspomnia-
nej grupy kolędników gole-
szowskiego zespołu – diakon 
Karina Chwastek–Kamie-
niorz zarecytowała wzru-
szający wiersz matki Teresy 
z Kalkuty „Zawsze wtedy jest 
Boże Narodzenie”. Wspo-
mniany zespół z towarzysze-
niem kapeli zaprezentował 
dawną pastorałkę „Pozwól-
cie nam o chrześcijanie roz-
mili”, zaśpiewał też: „Stowej 
gibko pastyrzyczku” i „Anioł 
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się zwiastuje”. Wierszem o ko-
lędzie poprzedzony został wy-
stęp chóru męskiego „Cantus” 
pod dyr. Anny Stanieczek. Pa-
nowie wykonali trzy kolędy: 
„Brzmią aniołów cudne pie-
nia”, „Pieśń godową” i „Przy-
stąpmy do szopy”. Po „Cantu-
sie” zaprezentował się od organ 
zespół „Hosanna” prowadzony 
przez Janusza Fobera, który 
podczas całego wieczoru łączył 
poszczególne występy muzycz-
nymi motywami kolędowymi. 
Program „Hosanny” obejmował 
trzy utwory: „Przyszedł bez-
bronny”, „Królów król” i „Ci-
chą noc”. Następnie ks. Łukasz 
Stachelek odczytał zebranym 
wiersz Lamberta Nobana „Orę-
dzie z groty betlejemskiej”.  
 Orkiestra kościelna pod dyr. 
Jean–Claude’a Hauptmanna 
wykonała ciekawą kompozycję 
„Christmas”. Do orkiestry dołą-
czył chór mieszany i wspólnie 
wykonano wiązankę kolęd, na 
którą złożyły się następujące 
utwory: „Hej w dzień narodze-
nia”, „Zaśnij dziecino”, „Anio-
łowie z niebios” oraz „Wiązan-
ka kolęd” w opracowaniu Pawła 
Pustówki. Wieczór zakończony 
został podziękowaniami dyry-
gentom, chórzystom i słucha-
czom oraz modlitwą i błogosła-
wieństwem, którego udzielił ks. 
Marcina Liberacki.
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– W środowe popołudnie 13 stycznia 2016 r. chór męski „Cantus” wraz 
ze swoim opiekunem ks. Łukaszem Stachelkiem udał się z koncertem ko-
lędowym do pacjentów Szpitala Reumatologicznego im. J. Ziętka w Ustro-
niu. Chór został przywitany przez Jana Heczko – członka Chrześcijańskie-
go Stowarzyszenia Medycznego – organizatora szpitalnych imprez kultu-
ralnych. Z krótką historią „Cantusa” zapoznała zebranych dyrygentka Anna 
Stanieczek. Chór w pierwszej części koncertu wykonał pięć kolęd, po czym 
ks. Łukasz Stachelek przedstawił słuchaczom ciekawe rozważania bożona-
rodzeniowe. W drugiej części chór zaśpiewał jeszcze sześć kolęd, a do wy-
konania niektórych, powszechnie znanych zaprosił zebranych pacjentów. 
Po modlitwie i podziękowaniu Jana Heczki, chór zaśpiewał jeszcze trzy 
pieśni: ”Zbawco jednak Ciebie mam”, „Ojcowski dom” oraz przewodni 
hymn chóru „Pielgrzymując do Ojczyzny”. Anna Stanieczek
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Gwiazdka chóru mieszanego
W piątek 8 stycznia członkowie chóru mieszanego spotkali się na trady-

cyjnej, corocznej „gwiazdce chórowej”. W spotkaniu wzięli udział również 
proboszcz parafii ks. dr Adrian Korczago, ks. Łukasz Stachelek, ks. Marcin 
Liberacki oraz diak. Karina Chwastek–Kamieniorz. W czasie tego upływa-

jącego w rodzinnej oraz jeszcze bożonaro-
dzeniowej atmosferze wieczoru był czas na 
wspólne pieśni, refleksje po instalacji i wpro-
wadzeniu w urząd Biskupa Diecezji Cieszyń-
skiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego 
naszego ks. proboszcza, czy luźne rozmowy. 
Tradycyjnie chórzystki zadbały o smaczny 
posiłek zaś ks. biskup z małżonką poczę-
stowali uczestników tradycyjnym sękaczem 
mazurskim. Stałym punktem „gwiazdki” są 

konkursy ze znajomości życia chórowego, życia kościoła E.A. ze znajomości 
pieśni czy też z tematyki biblijnej. Konkursy te zawsze połączone są z weso-
łymi chwilami, nie inaczej było i tym razem. Oczekiwanym przez wszystkich 
momentem wieczoru było losowanie prezentów, przygotowanych dla siebie 
wzajemnie przez uczestników „gwiazdki”. Podczas ich rozpakowania uczest-
nicy mieli wiele niespodzianek co chwilę w różnych częściach sali słychać było 
salwy śmiechu. Dorośli też potrafią się cieszyć ze świątecznych „paczek”. „Ro-
dzina chórowa” spotyka się nie tylko na próbach i w czasie występów, ale też na 
wspólnych wycieczkach 
czy wieczorach takich 
jak opisany powyżej. 
Zachęcamy do śpiewa-
nia w naszych szeregach 
i przeżywania z chórem 
dobrych chwil czy to 
w czasie służby pieśnią, 
czy w czasie wspólnych 
spotkań w naprawdę ro-
dzinnej atmosferze. 

Jan Czudek



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

30                                                         Nasza Gazetka 

Świąteczne spotkanie chóru 
z Kozakowic

Tegoroczne świąteczne spotkanie chóru miało miejsce sporo po świętach, 
bo dopiero w połowie stycznia. Tylko ten termin odpowiadał większości 
chórzystom. Ponieważ takie spotkania organizujemy corocznie – sprawnie 

rozdzielono zadania. 
Tym razem panowie 
mieli zatroszczyć się 
o wypieki, zaś panie 
wzięły na siebie spra-
wę zakupu owoców, 
napojów no i przede 
wszystkim prezentów. 
Jak i w minionych la-
tach sprawę w swoje 
ręce wzięły energicz-
na i pomysłowa Zuzia 
oraz odpowiedzialna 

Ania. Zgodnie z przyjętymi wcześniej uzgodnieniami, paczki miały zawierać 
produkty spożywcze – pozornie banalny i nieciekawy asortyment na paczki, 
w dodatku cena paczki także nie miała być oszałamiająca. 

Tylko inwencji i poczuciu humoru naszych koleżanek możemy za-
wdzięczać fakt, że zwykłe paczki zawierające np. herbatę i makaron i jesz-
cze tym podobne artykuły 
wywoływały radość i roz-
bawienie. Były bowiem 
misternie i pomysłowo za-
pakowane, ze słodkimi do-
datkami a w każdej z nich 
obdarowany mógł znaleźć 
jakąś dziwną niespodzian-
kę – ja dostałam dodatko-
wo zabawnie upakowane 
dwa jajka od szczęśliwej 
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kury, komuś trafiła się rózga czy obierki – tak 
jak dawno, dawno temu się zdarzało niegrzecz-
nym dzieciom. Tu zaznaczyć muszę, że paczki 
były losowane tuż przed rozdaniem, więc nie 
był to osobisty przytyk do obdarowanego, lecz 
wesoły żart. 

W naszym spotkaniu wziął udział ksiądz 
biskup Adrian Korczago z żoną oraz opiekun 
chóru ksiądz Łukasz Stachelek. Rozpoczęliśmy 
spotkanie modlitwą i śpiewem, a później, po 
smacznej kolacji, zaczęła się część artystyczno–
prezentowa oraz czas rozmów i wspólnego kolędowania. Rolę Mikołaja 
pełniła Zuzia – wkładając w to całe swoje serce. Zaś nowy członek chóru, 
Wojtek wyjął gitarę i przy jej dźwiękach przeszliśmy stopniowo od kolęd 
kościelnych do ludowych oraz do pieśni z regionu cieszyńskiego no i oczy-
wiście niezawodnych „ukraińskich sokołów”. W prowadzonych rozmo-
wach, obok wspomnień i opowieści o ostatnich wydarzeniach podjęliśmy 
także temat naszych planów wycieczkowych. W minionym roku nie udało 
nam się pojechać na coroczną wycieczkę – więc postanowiliśmy w tym 
roku wybrać się na nieco dłuższy wyjazd. Snuliśmy plany, dokąd i kiedy… 
Czas upływał miło i przyjemnie ale jak w takich miłych chwilach szybko. 
Zrobiło się późno i przyszła pora na porządki i powrót do domu. Myślę, że 
wszyscy wracali z zadowoleniem po kolejnym miłym i dobrym wspólnym 
wieczorze. Może to staroświeckie i banalne spotkanie – jednak w tym za-
gonionym i skupionym na sobie świecie, takie chwile bardzo łączą i dają 
poczucie wspólnoty oraz wytchnienia i ciągłości chórowych tradycji. 

Tekst 
i zdjęcia 

Irena 
Niemiec
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Spotkanie noworoczne  
chóru żeńskiego w Lesznej Górnej

Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to 
wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. – Psalm 147,1

W pierwszą sobotę lutego tj. 6.02.2016 dzięki gościnności naszych ko-
leżanek chórzystek Joli i Marty Pustówka mogłyśmy zorganizować nasze 
spotkanie noworoczne, w którym wzięła udział nasza opiekun diakon Kari-
na Chwastek – Kamieniorz.

Po przywitaniu nas i podziękowaniu za zorganizowanie naszego spotka-
nia  przez naszą prezes, poprosiłyśmy panią Karinę o przeczytanie Słowa 
Bożego i modlitwę.

Po wspaniałym gorącym posiłku przygotowanym przez Jolę i jej 
syna  Kubę wysłuchałyśmy sprawozdania naszego chóru za ubiegły rok i oka-
zało się, że mamy już spory dorobek wyuczonych i zaśpiewanych pieśni.

Przy smacznych przekąskach przygotowanych przez chórzystki  spędzi-
łyśmy kilka godzin w miłej atmosferze i  naładowane pozytywną energią 
do dalszej pracy i służenia naszymi pieśniami  udałyśmy się do naszych 
domów.            Joanna Cuber
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Spotkania starszych i chorych 
W adwentowe niedzielne popołudnie 20 grudnia zostały zaproszone 

osoby starsze, chore i niepełnosprawne wraz z rodzinami aby wspólnie 
uczestniczyć w Nabożeństwie Spowiednio Komunijnym.

W kościele zebranych przywitał proboszcz ks. bp. Adrian Korczago ży-
cząc wiele Bożych łask oraz zaprosił wszystkich po nabożeństwie na po-
częstunek do sali parafialnej.

Po wspólnym śpiewie wikariusz ks. Łukasz Stachelek wygłosił krótkie 
kazanie przygotowujące osoby do komunii. Bezpośrednio po nabożeństwie 
wszyscy udali się do sali parafialnej. Drugą część spotkania rozpoczął chór 
dziecięcy „Joy” z Ustronia pod kierunkiem diakon Urszuli Śliwki, który za-
śpiewał kilka kolęd i utworów świątecznych. Następnie przy poczęstunku 
była okazja do dzielenia się radościami, smutkami i doświadczeniami minio-
nego roku. Wiele starszych osób wspominało dawne czasy swojej młodości.   

Spotkanie zakończył ks. proboszcz Adrian Korczago życząc wszystkim 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Każda osoba otrzymała przy 
wyjściu książeczkę z rozważaniami na święta.

(zdjęcia na okładce) uczestniczka

W niedzielę, 13 marca 2016 r. o 15:00 miało miejsce pasyjne nabożeń-
stwo dla starszych i chorych z parafii goleszowskiej. Aby starsze i nie-
domagające osoby mogły uczestniczyć w nabożeństwie  trzeba zadbać 
o transport  i asystę, ale także odpowiednio skrócić cały porządek nabo-
żeństwa i dostosować go do możliwości ludzi mało sprawnych. Dobrze, że 
kolejny raz udało się stworzyć taką społeczność . Kto już raz uczestniczył 
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w takim nabożeństwie – powraca, jeśli tylko zdrowie na to pozwala. Po ka-
zaniu ks.bp Adrian Korczago w asyście wikariuszy udzielił Komunii Świę-
tej, którą starsi i chorzy zawsze przyjmują z wielkim przejęciem i nadzieją. 
Bycie razem z nimi w tej chwili jest przywilejem, uczy wiary i pokory. Po 
nabożeństwie wszyscy zaproszeni zostali do sali parafialnej, gdzie czekał 
smaczny poczęstunek. Przy stole można było jeszcze wspólnie pośpiewać, 
posłuchać ciekawych, pasyjnych rozmyślań i porozmawiać z dawno nie 
widzianymi znajomymi.  

  
Lidia Pałac
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Spotkanie o małżeństwie
Uzdrowienie teściowej, czyli największy cud Jezusa

Wszyscy to znają: przyjechała teściowa, 
drzwi otwiera jej zięć i od razu pyta, jak długo 
mamusia zamierza pozostać? Teściowa odpo-
wiada, że jak długo będą chcieli. Na to zięć: To 
się nawet mamusia herbaty nie napije?

Czy Jezus znał już żarty o teściowych, czy 
w Jego czasach też je sobie opowiadano? Tego 
nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że Chrystus 
zaproszony został do domu Piotra, gdzie uzdro-
wił matkę jego żony (Mk 1, 29–31). 

Grzegorz z Nyssy twierdził, iż był to naj-
większy cud, jakiego dokonał Zbawiciel. Dla-
czego? Dlatego, że kobieta nie prosiła o pomoc. To Pan, widząc ją w cho-
robie, zwrócił się do niej. Podszedł i ujął jej dłoń. Następnie „podniósł ją”, 
czyli postawił się na jej miejscu, zrozumiał jej sytuację.

Tak o teściach, w kontekście biblijnym, mówił ks. Mirosław Czyż na 
kolejnym spotkaniu o małżeństwie. Wykład odbył się 23 stycznia bieżą-
cego roku i był drugą częścią prelekcji poświęconych relacji małżeńskich 
i rodzinnych. Moderatorem spotkania był ks. Marcin Liberacki, a pieśnią 
służył zespół młodzieżowy.     Aneta Liberacka
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Nabożeństwo ekumeniczne
Tegoroczny „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan” odbywał się 

w dniach 18–25 stycznia br. pod hasłem wyjętym z 1 P 2,9–Wezwani  by 
ogłaszać wielkie dzieła Pana (przekład ekumeniczny). W tym roku nasza 
parafia była gospodarzem  ekumenicznego nabożeństwa, które odbyło się 
w czwartek 21 stycznia. W liturgii nabożeństwa uczestniczyli ks. Łukasz 
Stachelek, ks. Marcin Liberacki, diakon Karina Chwastek–Kamieniorz  oraz  
ks. Prałat Adam Drożdż i ks. Jarosław Krutak. Nabożeństwo  dawało moż-
liwość wspólnej modlitwy osobom różnych wyznań. Kazanie wygłosił ks. 
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A. Drożdż.  Uczestni-
cy mogli  podzielić się, 
zgodnie z łotewskim 
zwyczajem chlebem 
i solą. Śpiewem służy-
ły chóry mieszane: na-
szej parafii oraz rzym-
sko–katolickiej Parafii 
Michała Archanioła, 
które razem stanowiły 
znaczącą grupę uczest-
ników nabożeństwa. 
Na zakończenie chóry zaśpiewały wspólnie dwie pieśni. Wielka szkoda, że 
z całkiem sporej liczby małżeństw mieszanych wyznaniowo w naszej parafii 
tylko nieliczne (i to te z większym małżeńskim stażem) wybrały możliwość 
wspólnej modlitwy o ważną sprawę mogącą budować małżeńską jedność. 
Po nabożeństwie duchowni wraz z proboszczem ks. dr Adrianem Korcza-
go, kuratorem parafii p. Jerzym Sikorą  oraz chórzyści obu parafii spotkali 
się w salce na posiłku, podczas którego można było prowadzić rozmowy na 
interesujące tematy. Był też czas na wspólny radosny  śpiew, często w for-
mie kanonów oraz w obcych językach czego uczył zebranych nasz ksiądz 
proboszcz. Duchowni tradycyjnie wymienili się upominkami  a rozmowy 
przy kawie, herbacie i ciastach były podsumowaniem tego ekumenicznego 
wieczoru. Mimo małej frekwencji, warto kontynuować ekumeniczne spo-
tkania, gdyż wbrew wyobrażeniom niektórych parafian nie służą one przeko-
nywaniu do swojego wyznania, nie oznaczają odchodzenia od swoich tradycji 

wyznaniowych ale po-
zwalają wspólnie prze-
żywać  zwiastowane 
Boże Słowo, wspólnie 
się modlić oraz spotkać  
z wyznawcami tego 
samego Boga w innej 
niż codziennej, sąsiedz-
kiej sytuacji. Ekumenia 
powinna zaczynać się 
w sercach ludzi.

Jan Czudek
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Luteranie na wschodniej Ukrainie
W piątkowy wieczór 12 lutego odbyło się w Parafii spotkanie dotyczące 

sytuacji ewangelików żyjących we Wschodniej Ukrainie. Temat zaprezen-
tował ks. Pavlo Shvarts – pro-
boszcz Parafii w Charkowie. 
Opowiadał o sytuacji politycz-
nej całego kraju jak i regio-
nu, gdzie od dwóch lat mają 
miejsce działania wojenne 
(Donieck i Ługańsk). Jednak 
naszą uwagę zwracał głów-
nie na sytuację Niemieckiego 
Ewangelicko–luterańskiego 
Kościoła na Ukrainie w per-
spektywie toczącej się wojny, 
problemów ekonomicznych całego kraju oraz wyzwań z jakimi mierzą się 
obecnie parafie.

I tak na przykładzie parafii, w której jest proboszczem pokazał nam 
w jaki sposób rozwiązują zaistniałe problemy. Dużym wyzwaniem jest 
zubożenie społeczeństwa, jednak jeszcze większym okazuje się efektyw-
na pomoc tym, którzy niewiele mają, czyli jak dać przysłowiową „wędkę, 
a nie rybę”. Parafia w Charkowie próbuje również pomóc uchodźcom z te-
renów, na których toczą się walki oferując im miejsce do mieszkania oraz 
pomagając w poszukiwaniu pracy. Jednak znacznie trudniej jest pomagać 
tam, gdzie toczą się walki, a równocześnie są ogromne zapotrzebowania na 
artykuły żywnościowe i leki.

Ks. Pavlo dziękował za zaangażowanie naszego Kościoła w przekazy-
waniu paczek w ramach akcji „Prezent pod choinkę” przedstawiając nam 
fotorelację z rozdawania tych paczek i pokazując jakie wielkie znaczenie 
ma dla dzieci, które je otrzymują. Dziękował również za ofiarę jaką zbiera-
no w naszej Diecezji przed rokiem i pokazywał jak wiele dzięki tym pienią-
dzom można było zrobić. Zobaczyliśmy jak często przy użyciu niewielkich 
środków można osiągną duże efekty.

Zachęcam do tego byśmy nadal wspierali ukraińskich luteran nie tylko 
w naszych modlitwach.            ks. Łukasz Stachelek
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Światowy Dzień Modlitwy
W pierwszy piątek marca br. odbyło się nabożeństwo połączone z ob-

chodami Światowego Dnia Modlitwy. ŚDM to już 129 letnia tradycja sku-
piająca wokół siebie chrześcijan różnych wyznań. W Polsce pierwsze na-
bożeństwo ŚDM odbyło się 4 marca 1927 roku w Łodzi.

W tym roku liturgia nabożeństwa została przygotowana przez Kubański 
Komitet Światowego Dnia Modlitwy pod słowem „Przyjmując dzieci, Mnie 
przyjmujecie”. W naszym kościele w Goleszowie nabożeństwo przebiegło 
według wyznaczonej liturgii. Wszystkich zebranych przywitał proboszcz 
bp Adrian Korczago, a kazanie wygłosiła przełożona diakonatu Eben–Ezer 
siostra Ewa Cieślar, teksty liturgiczne przeczytały panie Grażyna Raszka, 
Jolanta Hanus, Anita Cieślar, Renia Sikora, Justyna Tomica i Zofia Bury, 
zaś śpiewem pieśni z Kuby usłużył połączony chór mieszany z Goleszowa 
i żeński z Lesznej G. pod dyr. pani Anny Stanieczek i Jolanty Pecold.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sali para-
fialnej, gdzie odbyła się druga część spotkania. Zostały przygotowane ku-
linarne atrakcje i prezentacja o Kubie. Pani Teresa Abreu Orta mieszkała 
w tym kraju 19 lat i opowiedziała historię o tym zakątku świata, a była to 
„Nietypowa podróż po Kubie”, trochę historii, geografii, życie i zwyczaje 
Kuby. Nasze panie przygotowały smakołyki według kubańskich przepisów 
i wszystko wyglądało pięknie oraz  fantastycznie smakowało.

Kilka tekstów z liturgii nabożeństwa, które szczególnie dotknęły na-
szych serc.
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„Wybacz nam Boże, jeśli 
nie stwarzamy przestrzeni 
dialogu między różnymi po-
koleniami, Zamiast tego do-
puszczamy nieufność i walki 
o władzę, które szkodzą na-
szej wspólnocie.”

„Duchu Święty, Świę-
ta Mądrości, objawiasz się 
tym, którzy są mali i jesteś 
obecny w naszych marze-
niach i nadziejach.”

„Duchu Życia, wyzwól 
nas i daj nam nadzieję, siłę 
i miłość.”

„Przyznajemy, że nie za-
wsze potrafimy naśladować 
dziecięcą radość. Nie umie-
my też świętować pełni Boga, 
objawiającej się w różnorod-
ności Jego stworzenia.”
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Słowa z Nowego Testamentu  wg Św. 
Marka 10,13–16 zostały przeczytane po 
hiszpańsku i po polsku. Słowa te mówią 
nam o tym, że wszyscy jesteśmy Jego dzieć-
mi, a więc przyjmując siebie wzajemnie, 
przyjmujemy Jezusa Chrystusa.

„I przynosili do niego dzieci, aby się ich 
dotknął, ale uczniowie gromili ich.

Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się 
i rzekł do nich: Pozwólcie dziadkom przy-
chodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albo-
wiem takich jest Królestwo Boże.

Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek 
by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, 
nie wejdzie do niego.

I brał je w ramiona, i błogosławił, kła-
dąc na nie ręce.”   Mk 10,13–16

Wszystkim, którzy wzięli czynny udział 
w nabożeństwie, przyczynili się do jego 
przygotowania oraz prezentacji i poczęstun-
ku składamy serdeczne podziękowania.

Zofia Bury
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Spotkanie 
z ks. Marcinem Pilchem

W sobotę 12 marca wszyscy, którzy chcieli do-
wiedzieć się czegoś więcej o problemie uchodźców 
przybywających do Europy mogli przyjść  do salki 
parafialnej na spotkanie z ks. Marcinem Pilchem 
z Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego 
w Czeskim Cieszynie i jego współpracownikami. 
Grupa ta w minionym roku odwiedziła miejsca w południowej Europie 
gdzie uciekający z Syrii czy Iraku rozpoczynają wędrówkę do wymarzonej 
Unii Europejskiej, a zwłaszcza do Niemiec. Wyjazdy organizowane przez 
tę grupę wpisują się w szersze działania wolontariuszy z Republiki Czeskiej 
pomagające poprawić tragiczny los uchodźców na początku tzw. „drogi 
bałkańskiej”. Relacja księdza i współpracowników, bogato ilustrowana 
slajdami, pokazała tragizm tych ludzi, zwłaszcza dzieci. Dzieci są najbar-
dziej poszkodowanymi w całym tym „migracyjnym kotle”, gdyż nie mają 
wpływu na decyzje swoich rodziców i często nie rozumieją tego co się stało 
i gdzie będą żyć w przyszłości. Grupa księdza Marcina oprócz pomocy rze-
czowej w postaci  wody, żywności, ubrań, zabawek oraz środków higieny 
przekazywała chętnym tłumaczenia ewangelii, czy listów apostolskich na 
wiele języków, którymi mogą posługiwać się ludzie w regionach  objętymi  
konfliktami zbrojnymi (uchodźcy posługują się nie tylko arabskim). Wielu 
z napotkanych ludzi wykazywało zainteresowanie  nową dla nich religią, 
ale byli też wśród nich chrześcijanie chętnie przyjmujący wydawnictwa 
w swoim języku. Nasi goście opowiadali o wdzięczności  ludzi, którymi 
ktoś się zainteresował, gdyż czasem  na dalszy transport czekają oni kilka 
dni a nikt nimi się nie interesuje zostawiając ich samym sobie bez żywno-
ści i wody. Szczególnie w oczach dzieci widzieli radość  z otrzymanego, 
choćby najdrobniejszego upominku, który stawał się ich własnością, gdyż 
przeważnie  nie mają one nic swojego, własnego. Jeden z ostatnich wy-
jazdów pod koniec 2015 roku pokazał nowe oblicze problemu: nie można 
dostarczać pomocy rzeczowej zebranej w swoim kraju (w tym przypadku 
Czechach),  ale trzeba wszystko zakupić na miejscu w Serbii. Dlatego ks. 
Marcin podał numer specjalnego  konta, na które można wpłacać pieniądze, 
a one na pewno zostaną dobrze wykorzystane dla dobra ludzi zagubionych 
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na swej życiowej, skomplikowanej drodze. Zebrani zostali poinformowa-
ni o możliwościach dołączenia się do akcji wyjazdowych. W obliczu tak 
wielkiego problemu migracyjnego, zanim znajdą się polityczne możliwo-
ści jego rozwiązania, mieszkańcy Europy szczycącej się chrześcijańskimi 
korzeniami powinni pokazać wyznawcom innych religii te wartości, które 
pokazał ludziom nasz Zbawiciel nie odrzucający nikogo, wręcz widzący 
w każdym człowieku brata godnego pomocy w potrzebie. Spontaniczna 
zbiórka przeprowadzona przez zebranych około 40 osób dała 1270 złotych, 
które zostały przekazane gościom. Bliższe informacje nt. pomocy można 
uzyskać w kancelarii parafialnej. Problem uchodźców będzie jeszcze przez 
długi czas aktualny, warto więc przemyśleć swoją postawę i zastanowić się 
co można zrobić dobrego (jest wiele możliwości).

                      
  Jan Czudek

                                                                      

Rekolekcje pasyjne
Okres pasyjny zawsze oznacza dla naszej Parafii wyzwanie związane 

z rekolekcjami dla uczniów szkół znajdujących się w Goleszowie i Kisie-
lowie. I tak w dniach 7–9 marca w sali parafialnej w Goleszowie odbywały 
się 1,5 godzinne zajęcia dla uczniów w dwóch grupach: Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum. Grupa 
około 130 dzieci z Szkoły 
Podstawowej w Goleszo-
wie to w zdecydowanej 
większości nasi parafianie. 
Natomiast grupa młodzie-
ży licząca około 90 osób 
to parafianie z Goleszowa, 
Cisownicy, Dzięgielowa 
i Cieszyna (Bażanowice, 
Puńców), czyli wszystkich 
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tych, którzy mieszkają w Gminie Goleszów i uczęszczają do miejscowego 
gimnazjum.

W dniach 14–16 marca zajęcia zostały przeprowadzone dla dzieci 
w Szkole Podstawowej w Kisielowie.

Program był oparty na trzech tematach brzmiących: Niecierpliwość, Wzór 
i Doskonałość. Te same tematy odpowiednio przygotowane dla grup wieko-
wych, były przeprowadzone w obydwu grupach. Nawiązywały do wydarzeń 

Wielkiego Tygodnia od wjaz-
du Jezusa do Jerozolimy po 
Wielkanoc. Naszym celem 
było zwrócenie uwagi na wy-
jątkowość tego co się wyda-
rzyło w Wielkim Tygodniu 
w Jerozolimie oraz odniesie-
nie tych wydarzeń do naszego 
życia – powinny mieć wpływ 
na podejmowane przez nas 
decyzje oraz na to w jaki spo-
sób żyjemy. Konsekwencją 
tego co Jezus dla nas zrobił 
jest życie wieczne, które za-
czyna się już tu i teraz, a my 
nie możemy pozostawać na to 
obojętni. 

Spotkania były prowa-
dzone przez ks. Marcina 
Liberackiego, katechetkę 
Annę Iskrzyckę (zastępują-
cą w czasie urlopu do końca 
czerwca br. d. Karinę Chwa-
stek–Kamieniorz) oraz ks. 
Łukasza Stachelka. Każdego 
dnia podczas przerwy w za-
jęciach dla uczestników re-
kolekcji był przygotowany 
poczęstunek.

ks. Łukasz Stachelek
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Konkurs Sola Scriptura
Ogólnopolski konkurs biblijny „Sola Scriptura” co roku skupia dzieci 

i młodzież naszego Kościoła wokół wybranej księgi biblijnej. Tym razem 
była to Ewangelia Łukasza. 

Podczas kolejnych etapów uczniowie musza zdobyć przynajmniej 75% 
punktów by móc nadal rywalizować. W drugiej połowie listopada z naszej 
Parafii do drugiego eta-
pu zakwalifikowało się 
14 osób. Jedna ze Szkoły 
Podstawowej, 8 z Gim-
nazjum i 5 ze szkół po-
nadgimnazjalnych. 

Drugi etap – diece-
zjalny, odbył się w Ustro-
niu 9 stycznia. Pytania 
były bardzo trudne i do 
finału zakwalifikowało się tylko 6 uczniów. Z Gimnazjum: Aneta Macha, 
Marcin Michalik, Bartłomiej Ostachowski i Karol Raszka. Z liceów: Adam 
Bujok i Szymon Gajdzica. 

Podczas finału w Bielsku–Białej 12 marca uczestnicy rozpoczęli rywalizację 
odpowiadając na pytania z Ewangelii Łukasza oraz artykułów, które dotyczyły 
owej Ewangelii, a ukazywały się na łamach Zwiastuna Ewangelickiego. W czasie 
gdy komisja sprawdzała prace finaliści konkursu byli w kinie oraz zjedli obiad. 
Następnie w auli Wyższej Szkoły Administracji ogłoszono wyniki, który dały 
nam wiele powodów do dumy. Nasi parafianie osiągnęli bardzo dobre wyniki, 

a szczególnie Marcin Michalik, 
który wśród uczniów gimnazjów 
zajął 3 miejsce, oraz Adam Bu-
jok wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych zajął 2 miejsce 
w całej Polsce.

Gratulujemy zwycięzcom 
oraz wszystkim, którzy podjęli 
się bardzo dokładnego wczyty-
wania się w Słowo Boże.

ks. Łukasz Stachelek
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„Trzy pory roku w cztery dni” 
– czyli zimowiskowe perypetie małych chórzystów

Wszystko zaczęło się w miniony poniedziałek pięknego „wiosennego 
dopołudnia” 22 lutego 2016r. Zwartą 26 osobową grupą wyruszyliśmy jak 
co roku na Zimowisko do Istebnej. Pogoda bardzo nam sprzyjała. Słonecz-
ko pięknie oświetlało górskie krajobrazy oraz roztapiało resztki śniegu, po-
zostające po wcześniejszych opadach. Chociaż wyjeżdżaliśmy w typowo 
wiosennej aurze, wśród nas nie brakowało optymistów, którzy na zbiórce 
pojawili się z zimowym sprzętem takim jak narty, “jabłuszka” czy sanki.

Jak każdego roku zostaliśmy ciepło i serdecznie przyjęci przez gospo-
darza parafii istebniańskiej ks. Alfreda Stańka. Szybko zadomowiliśmy się 
w miłych i przyjemnych pomieszczeniach domu gościnnego. Panie kuchar-
ki w trakcie naszego pobytu dbały o nasze podniebienia, a my nie żałowa-
liśmy sobie przepysznych dokładek. Posileni ciałem żywiliśmy się także 
duchowo każdego dnia wsłuchując się w lekcje biblijne, a także bardzo 
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ciekawą historię misyjną o wiet-
namskim chłopczyku Liłi. Nasze 
wspólne spotkania wypełnione 
były śpiewem a także nauką wer-
setów biblijnych. Każdego dnia  
wieczornym siadaliśmy w kręgu 
wówczas mogliśmy zapalić świe-
cę i podziękować Bogu za to, co 
najbardziej podobało nam się da-
nego dnia. A działo się wiele...

W trakcie naszego pobytu udaliśmy się na spacer do centrum Istebnej. 
Tam odwiedziliśmy Gminny Ośrodek Kultury, obejrzeliśmy największą 
koronkę koniakowską świata (wpisaną do księgi rekordów Guinessa) oraz 
kupiliśmy ładne pamiątki – rękodzieła. Chcąc wykorzystać piękną pogodę 
i dogodne warunki, kolejnego dnia rano poszliśmy piechotą na basen do ho-
telu Zagroń. Droga była długa, ale chęć wygrzania się w cieplutkim jacuzzi 
i szalone zabawy na basenie dodawały nam energii i siły do osiągnięcia 
naszego celu. W wolnych chwilach graliśmy w gry planszowe, układaliśmy 
puzzle i robiliśmy laurki. Czasu na nudę nie było. Wykonaliśmy dwie za-
bawne prace plastyczne, które przygotowała dla nas Pani Ola. Mimo swojej 
choroby przyjechała do nas specjalnie na jedno popołudnie aby wykonać 
z nami egzotyczne zebry oraz dała wskazówki jak przygotować długonogie 
wielbłądy. Świetnie bawiliśmy się także w czasie podchodów na terenie bu-
dynku. Byliśmy podzielenie na trzy grupy. Każda miała swego przewodnika,  
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„Dzieci Śpiewają Kolędy” 
W sobotę, 2 stycznia br goleszowskie Promyki wystąpiły w teatrze 

w Cieszynie, podczas koncertu Dzieci Śpiewają Kolędy. Zaśpiewały trzy 
kolędy: Otwórzcie serca dla wszystkich ludzi, Był Pastuszek bosy i Dzisiaj 
w Betlejem. Dla najstarszych chórzystów był to kolejny występ w teatrze, 
zaś dla przedszkolaków pierwszy. Dla wszystkich jednak to wielkie prze-
życie, mieć okazję wystąpić na scenie w roli prawdziwych artystów. Dzię-
kujemy organizatorom za zaproszenie i wspólne kolędowanie.

Karina Chwastek–Kamieniorz

który pomagał dotrzeć do ukrytego skarbu. Nie było to proste, gdyż po 
drodze było trzeba wykonać zadania ukryte w zakamarkach murów naszej 
siedziby. Rywalizacja była zacięta, ale mimo to każda grupa swój skarb 
odnalazła. Sukces został odniesiony. W trakcie naszego pobytu w Istebnej 
odwiedziliśmy także Kurną Chatę Jana Kawuloka, w której jak zawsze do-
brze się bawiliśmy i z ciekawością słuchaliśmy opowiadania przewodnika 
o dawnym życiu górali.  Jesienna pogoda nie zniechęcała nas do space-
rów. Wykorzystywaliśmy każdą chwilę bez mgły i deszczu, aby cieszyć 
się urokami gór i świeżym powietrzem. Wybraliśmy się także wieczorem 
na spacer w celu wykonania tajemniczych zadań. Zabawa była przednia. 
Udało nam się także pojeździć na jabłuszkach i sankach, ale to ostatniego 
dnia wyjazdu, kiedy powróciła zima.

Wypoczynek w Istebnej udał się wspaniale. Był czas na lekcje biblijne, 
rozmowy, śpiew, spacery i zabawy. Nad wszystkim czuwała nasza pani 
Karina, która pilnowała, aby wszystko było przygotowane i dopięte na 
ostatni guzik. Pomocą służyły nam także dwie mamy, które dbały o nasze 
bezpieczeństwo. Nikt i nic nie mogło jednak zastąpić pani Anity i pani Joli, 
które nie pozwalały na chwilę nudy i ciągle proponowały różne aktywności 
i zabawy. Świetnie przygotowały się do tej służby, zawsze wiedziały jak 
wypełnić nasz czas, a to pewnie dlatego, że 10 lat temu po raz pierwszy 
jako uczestniczki zimowiska przekroczyły progi parafii w Istebnej. Od tej 
pory nabywały doświadczenia, by teraz poprzez swoją pracę dawać radość 
innym. Ze smutkiem, żegnaliśmy się z parafią w Istebnej, ale i z nadzieją, 
że znów tam  wrócimy. Dziękujemy Panu Bogu oraz wszystkim, którzy 
umożliwili nam wspaniały wypoczynek. 

 Elżbieta Beczała
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Słowo….
Od najdawniejszych czasów człowiek komunikując się z drugim czło-

wiekiem  używał słów. Słowo pozwalało nazywać  otaczający świat, okre-
ślać czynności czy własne oczekiwania, uczucia. Wypowiedziane słowo 
miało krótki żywot, dla kogoś kto go nie dosłyszał nie istniało.  Wynalazek 
zapisu słowa uczynił je długowiecznym, nawet dziś można odczytać tek-
sty zapisane egipskimi hieroglifami, mimo, że powstały kilka tysięcy lat 
temu. Drukowanie zapisów  upowszechniło przekaz tekstów składających 
się  przecież ze zbioru słów. Autor zapisanych słów mógł być dla odbiorcy 
niewidoczny, nieznany, a mimo to można było jego słowa „usłyszeć” i zro-
zumieć. Kolejne epokowe wynalazki  takie jak telefon czy radio znacząco 
zmieniły kontakty między ludźmi. Ludzie rozmawiając  ze sobą mogli być 
oddaleni od siebie o setki czy tysiące kilometrów, nie widzieli jednak reakcji 
na twarzy swojego rozmówcy. Reakcję można było odczytać na podstawie 
barwy głosu czy sposobu mówienia.  Wszystko zmieniło się wraz z możli-
wością przekazywania obrazu. Współczesna technika pozwala na rozmowy 
z jednego końca świata na drugi przy jednoczesnej, wzajemnej obserwacji 
rozmówców. Nic nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu wzrokowe-
go, pozwalającego uchwycić drobne gesty czy spojrzeć  głęboko w oczy. 
Rozwój sieci internetowej pozwolił  na coraz szerszą komunikację między 
ludźmi, ale jednocześnie pozwala, przynajmniej dla większości użytkowni-
ków pozostawać anonimowym, co zachęca do używania słów obraźliwych 
czy bardzo mocnych wobec innych ludzi. Często wypowiadane są słowa 
tworzące nieprawdziwe relacje i opisy konkretnych sytuacji,  prowadzące  
do powstawania całkowicie fałszywych opinii czy ocen. Ta anonimowość 
wykorzystywana bywa  w celu manipulacji opinią publiczną. Często posłu-
gują się takimi metodami ludzie polityki, dziennikarze a za nimi całkiem 
liczna rzesza innych popularnych w mediach ludzi. Podobne działanie mają 
słowa wypowiadane między znajomymi, zwłaszcza jeśli  zmieniają choć-
by odrobinę sens odebranych wcześniej informacji, poszczególnych słów, 
czy stawiają w miejsce kropki pytajnik, a czasem wykrzyknik.  Zmiana  
kontekstu nawet jednego słowa może lekko zmienić sens czy zabarwie-
nie emocjonalne  wypowiedzi, zaś wielokrotne powielenie takiej sytuacji 

... moim zdaniem
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często zmienia całkowicie pierwotnie usłyszaną informację. Informacja  
(czyli zbiór słów) może być bardzo budująca, ale jeżeli  jest zafałszowa-
na może wyrządzić  wielkie szkody czasem prowadzić do niepotrzebnych 
konfliktów, wzajemnej niechęci. Ten przytoczony, prosty  mechanizm po-
wstawania pomówień, zafałszowywania faktów nie powinien być udziałem 
ludzi prawych, ale zachęcać do  zachowania wierności przekazywanemu 
słowu!? Czy jednak tak myślimy? Skąd popularność na przeróżnych forach 
internetowych portali karmiących swych czytelników niesprawdzonymi, 
czy wręcz wymyślonymi informacjami? Czasami wystarczy sensacyjny ty-
tuł,  by przyciągać całkiem liczne grono odbiorców. Podobnie  spora liczba 
czasopism, które atakują sensacyjnymi, napisanymi dużą czcionką tytułami 
świadczy o zapotrzebowaniu na sensację czy informacje dotyczące życia 
społecznego podane w sposób agresywny. Często  pomówienie zaczyna 
żyć własnym torem, ciągle uzupełniane o nowe „informacje” jeszcze bar-
dziej nieprawdziwe. To samo może dotyczyć lokalnych społeczności i osób 
znanych przez te społeczności.  Spróbujmy  jako wyznawcy naszego Zba-
wiciela  Jezusa Chrystusa  stosować się do Jego słów z Kazania na górze 
„Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak–tak, nie–nie, bo co ponadto jest, to 
jest od złego” (M.5, 37). Czy i wy czytelnicy zgadzacie się z tymi rozmy-
ślaniami. Może warto na takie tematy podyskutować?

  J.Czudek

Moje błędy wychowawcze 
– ważenie słów

Niedawno powiedziałam mojej córce, że jest mi bardzo przykro, i że 
jestem niezadowolona z powodu jej złego zachowania. Teoretycznie wyda-
wało się to dobrym posunięciem, zgodnym z przyjętymi przez nas zasada-
mi pedagogicznymi. A jednak coś nie dawało mi spokoju.

W naszej rodzinie staramy się raczej wzmacniać pozytywne zachowa-
nia niż karać złe. Nagroda bardziej motywuje do działania i umacnia do-
bre schematy zachowania niż kara. Dlatego też, jeśli nasze pociechy za-
chowują się nieodpowiednio staramy się nie sięgać od razu po kary, lecz 
rozmawiać o danej sytuacji nazywając nasze emocje i odczucia. Chcieli-
byśmy nauczyć nasze dzieci otwartego mówienia o uczuciach, rozmawia-
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nia o problemach czy trudnych sprawach w sposób naturalny. Dlatego też 
staramy się komunikować sobie nawzajem jakie emocje budzi w nas dane 
zachowanie czy sytuacja. Zawsze zwracam też uwagę na to by nie mówić 
dzieciom że „są niegrzeczne” lecz że „zachowały się niegrzecznie”. Niby 
subtelna różnica, a jednak ma znaczący wpływ na psychikę i samoocenę 
dziecka. Nie wyrasta wtedy w przekonaniu że jest złe, tylko że czasami 
jego zachowanie jest nieodpowiednie. Nad zachowaniem można praco-
wać i stosunkowo łatwo je zmienić, nad sobą, swoją osobowością, jest to 
znacznie trudniejsze.

Moja wypowiedź była więc zgodna z naszymi założeniami, nie karała, 
mówiła o uczuciach i o zachowaniu, a jednak coś było nie tak. Analizując 
sytuację naszła mnie pewna refleksja – jak istotne jest ważenie słów, a cza-
sami ich nie wypowiedzenie. 

W Przypowieściach Salomona 12;18 czytamy „Kto mówi nierozważnie, 
rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.” Czasami jedno słowo lub zdanie, 
zapada w pamięć tak głęboko, że zostaje z człowiekiem na zawsze. Dzieci 
są szczególnie wrażliwe i bardzo łatwo je nierozważną wypowiedzią zra-
nić. Jedno słowo potrafi zdeterminować późniejsze działanie, podejmowa-
ne decyzje. Jeśli w sercu dziecka zostaną raniące słowa typu „jesteś zły”, 
„do niczego się nie nadajesz”, „nawet tego nie potrafisz zrobić dobrze”, 
to nie trudno się domyślić jak to może wpłynąć na późniejsze działania 
i samoocenę. Ponadto dla małych dzieci rodzice i ich wypowiedzi są nie-
mal „prawdą absolutną”. Przyjmują je bezkrytycznie i całkowicie im ufają. 
Jeśli mama często powtarza, że jest rozczarowana dzieckiem, to może ono 
żyć w przeświadczeniu, że jest dla wszystkich tylko rozczarowaniem. Czy 
chcielibyśmy by dzieci tak myślały? Ważmy więc słowa starannie, a cza-
sem kiedy jesteśmy rozemocjonowani lepiej „ugryźmy się w język”, bo 
milczenie jest złotem.

Uderzyło mnie także to jak łatwo oceniamy dzieci negatywnie, potrafi-
my wypunktować co zrobiły źle, nad czym mają jeszcze popracować, a jak 
ciężko jest nam wypowiedzieć słowa szczerej, konstruktywnej pochwały. 
Myślę, że warto postarać się częściej mówić innym (nie tylko dzieciom), że 
jesteśmy z nich dumni, że dobrze coś zrobili, że bardzo nam się podobało. 
Pamiętajmy jednak by były to szczere pochwały, wypowiedziane bezpo-
średnio do osoby, nie rzucone przez ramię. Niechaj tych pochwał będzie 
więcej niż słów krytyki.

Dorota Stachelek
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Chrzty

Pogrzeby

Aleksander Jan Sikora s. Andrzeja i Agnieszki zd. Oczadły  
– Goleszów
Julia Łabudek c. Łukasza i Magdaleny Moskała – Goleszów
Marlena Hanna Sikora c. Dawida i Sylwi zd. Czudek 
– Goleszów
Krystyna Liberacka  c. Marcina i Anety zd. Puszcz 
– Goleszów
Zuzanna Katarzyna Frydel c. Łukasza i Katarzyny  
zd. Wisełka – Ustroń
Marcel Juroszek s. Łukasza i Moniki zd.Sikora – Goleszów

Śp. Antoni Zawada  l. 93 – Goleszów
Śp. Emil Chmiel l. 84 – Goleszów
Śp. Emilia Podżorska zd. Pasterny  l. 87 – Kozakowice Dolne
Śp. Ewa Gibiec  zd. Kłapsia  l. 83 – Goleszów
Śp. Emil Josiek  l. 72  – Godziszów /Wisła Jawornik
Śp. Maria Cichy zd. Cieślar  l. 90 – Godziszów
Śp. Stanisław Herzyk  l. 65 – Godziszów
Śp. Elżbieta Pisarska zd. Poloczek  l. 84  – Kisielów
Śp. Wiesława Machalica zd. Warmuz  l. 79 – Kozakowice D.
Śp. Helena Ryś zd.Sikora  l. 78  – Goleszów
Śp. Jan Sikora l. 82  – Goleszów
Śp. Rudolf Szalbót  l. 81  – Godziszów
Śp. Władysław Pindór  l, 65  – Leszna Górna
Śp. Danuta Gaś zd. Krajewska  l. 56  – Godziszów
Śp. Krystian Kobiela l. 36 – Leszna Górna
Śp. Jolanta Mańka  l.34  – Goleszów
Śp. Paweł Gluza  l. 89  – Godziszów

Już nie jesteście obcymi i przychodniami, 
lecz współobywatelami świętych 

i domownikami Boga. Ef 2,19
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Zaproszenie
Chcesz porozmawiać, miło 

i pożytecznie spędzić czas, wśród 
życzliwych dziewczyn? Grupa kre-
atywnych młodych pań, zaprasza 
na spotkania w każdy wtorek o 20. 
w salce parafialnej. 

Czekamy na Ciebie.

Zaproszenia:

Wędrówka przez Biblię
19.04.2016  godz. 18.00
21.06.2016  godz. 18.00

Podwieczorek dla Pań
24.05.2016 godz. 17.00

Koncerty:

Orkiestra Kameralna
– dyr Jean–Claude Hauptmann

„Muzyka Filmowa”  
2.05.2016  godz. 18.00

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk “

„Solus Chrystus”
21.05.2016  godz. 18.00

Zgromadzenie Parafialne
Wybory Rady Parafialnej i Komisji 

Rewizyjnej
22.05.2016 r

Wprowadzenie Rady Parafialnej
Piknik Parafialny

Spotkanie dla Starszych 
i Chorych

26.06.2016 r

Duchowni Parafii 
Proboszcz

bp Adrian Korczago 
tel. 605 788 520

wikariusz
ks. Łukasz Stachelek 

tel.508 177 425

wikariusz
ks. Marcin Liberacki 

tel. 503 156 899

diakon
Karina Chwastek–Kamieniorz 

tel. 609 801 990
(obecnie na urlopie od 1.03 – 30.06.2016 )
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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

Spotkania pań
Goleszów wtorek godz. 14.00 
(koło robótek)  
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 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
Niedziela przed i po nabożeństwie
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REKLAMA

Zachęcamy do odwiedzania  
nowej strony internetowej Parafii

Można tam znaleźć:
– aktualne ogłoszenia
– kalendarz wydarzeń
– plany nabożeństw i spotkań
– aktualną galerię zdjęć
– nagrania nabożeństw 
– prośby modlitewne
– zapowiedzi ślubów
– klepsydry
– dane kontaktowe
– i wiele innych informacji

Zapraszamy
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Jubileusz 50–lecia Konfirmacji
08.06.2016 r. godz. 9,00

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w kancelarii
( koszt 50 zł )

Wspomnienie
W dniu 25 lu-

tego 2016 r w Cie-
szyńskim Szpitalu 
zmarł śp. Włady-
sław Pindór. Prze-
żył 65 lat, urodził 
się 11 czerwca 
1950 r. Z zawodu 
był dekarzem–bla-
charzem. Od młodych lat należał do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej 
Górnej, wiele lat pełnił funkcję jej pre-
zesa. Przez kilka kadencji był członkiem 
Rady Parafialnej w Goleszowie – filiał 
Leszna Górna. Zapamiętamy go jako 
człowieka zaangażowanego w życie na-
szego Kościoła. 

Śp. Władek był jednym z tych, któ-
rzy doprowadzili do budowy naszego ko-
ścioła w Lesznej Górnej i czynnie w niej 
uczestniczył. Zawsze miał czas by po-
przez pracę i wspieranie innych poświę-
cić się służbie Bogu.

Pogrzeb śp. Władka odbył się 27 lu-
tego 2016 r. przy wypełnionym po brzegi 
kościele.
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Adwentowe spotkanie 
starszych i chorych



Dzielimy się Radością

Krystyna Liberacka
chrzest: 03.01.2016 r.

Julia Łabudek
chrzest: 20.12.2015 r.



Marlena Hanna Sikora
chrzest: 26.12.2015 r.

Aleksander Jan Sikora
chrzest: 20.12.2015 r.

Marcel Juroszek 
chrzest: 21.02.2016 r.



„Trzy pory roku w cztery dni” 
– czyli zimowiskowe perypetie małych chórzystów



„Dzieci Śpiewają Kolędy” 
Koncert w teatrze im. T. Mickiewicza w Cieszynie


