
IS
S

N
 1

73
2–

22
78 Lato 2016 r.

lipiec – sierpień – wrzesień

„Powierz Panu drogę swoją, 
zaufaj mu, a On wszystko 

dobrze uczyni.”   
Ps 37,5
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Dziesięć wakacyjnych przykazań

1.	 Wyjeżdżając	na	wakacje	pożegnaj	się	
serdecznie	z	bliskimi,	ale	nie	z	Panem	
Bogiem.

2.	 Do	plecaka	nie	zapomnij	zapakować	
Biblii	lub	Nowego	Testamentu.

3.	 Zabierz	dobre	buty,	abyś	w	wakacje	
doszedł	do	kościoła	na	nabożeństwo.

4.	 Kieruj	się	w	drodze	kompasem	i	modli-
twą,	a	nie	zabłądzisz.

5.	 Chodź	po	wszystkich	dozwolonych	
ścieżkach,	ale	nigdy	nie	zgub	Bożej	
drogi.

6.	 Włóż	ciemne	okulary,	tylko	nie	zasłoń	
sobie	nimi	Pana	Boga	i	bliźnich.

7.	 Miej	zawsze	syty	żołądek,	ale	nigdy	
puste	serce.

8.	 Nie	rzucaj	w	drodze	kamieniami,	ale	
uśmiechem.

9.	 Nie	śmieć	na	postojach,	ani	we	wła-
snej	duszy.	

10.	 Po	wakacjach	wróć	zdrowy,	mądrzejszy,	
lepszy.	
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Złota konfirmacja  rocznika 1952,  

Goleszów, 5 czerwca 1966/2016
 
Tekst kazania konfirmacyjnego: Mt 10,32–33

Pamiętam tamten dzień. Słońce. Błękit nieba, zapach siana i barwę prze-
pięknych, kwitnących polnych kwiatów. Ciszę wiejskiego pejzażu i bicie 
kościelnych dzwonów niczym głos wołającego Anioła zapraszającego na 
uroczystość. Potem przyjęcie i prezenty. Skromne. Zegarek i „Śpiewnik 
pielgrzyma” podarowany przez Starzyków. Do tego śpiewnika sięgnąłem 
dopiero po paru latach, a którego słowa pieśni były kanwą do niejednego 
mojego kazania. To ta pierwsza zapamiętana chwila. Odbity, trwały ślad. 
Potem pustka i krok do nikąd. Kolejny był tragiczny. Bowiem konfirmacja 
była ostatnim dniem – na kilka lat – mojej duchowej i cielesnej bytności 
w goleszowskim kościele. Bunt dorastającego młodzieńca, nieprzekony-
wujące argumenty na istnienie Boga, życie ponad stan. Do tego obrazu 
niechętnie wracam, bo nie ma czym się chlubić. Kościoł i duchowe życie 
przeniosłem na margines powszedniości. A przecież tu byłem chrzczony, 
konfirmowany, tu jako student teologii stawiałem pierwsze kroki na ambo-
nie. Miłość Boża jednak nie zna granic. Tak jak Stwórca postawił na drodze 
ludzkiego grzechu swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by zbawił 
i odkupił to, co odpadło z Bożej owczarni, tak na mojej drodze, i może 
niejednego z nas, postawił cudownych DUSZPASTERZY, wspaniałego 
kaznodzieję, erudytę, ks.Tadeusza Terlika i kochającego młodzież, ks.Jana 
Grossa. Wczoraj z delegacją byliśmy na ich grobach na cieszyńskim cmen-
tarzu, by złożyć kwiaty i w modlitwie podziękować Bogu za ich trud nasze-
go wychowania. To dzięki nim i działaniu Ducha Świętego w wielu sercach 
zapalony został płomień żywej wiary, miłość do Boga i Kościoła. Dzię-
kuję Wszechmocnemu, że wiele osób z naszego grona zaangażowało się 
w tutejszej i innych parafiach. Jako członkowie rady parafialnej, filiałów, 
chórów kościelnych, odwiedzin duszpasterskich, ewangelistów, sponsorów 
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łożących na  potrzeby Kościoła. To wspaniały i decydujący krok. W takich, 
czy innych decyzjach potrzebna była i jest determinacja; pewność, że zmie-
rzamy we właściwym kierunku. Czy jest to gwarancją, że kolejne kroki są 
zgodne z wolą Boga? Tak jak powiada nasz tekst konfirmacyjny: Każdego 
więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, któ-
ry jest w niebie. Mt 10,32. Dojrzewanie do duchowości, o której mówi po-
wyższy werset, nie dzieje się ot, tak, za pstryknięciem palca. To długotrwa-
ły proces, który nie oznacza, że z chwilą podniesienia ręki, czy kolejnym 
i następnym zanurzeniu się w rzekomym Chrzcie Świętym, daje gwarancję 
zbawienia. Tekst mówi o całkowitym posłuszeństwie Bogu, przyznaniu 
się WIARĄ do Niego, powtarzam WIARĄ! Zatem modlitwa i wiara – to 
kolejne kroki naszej duchowości, tej luterskiej, ewangelickiej duchowo-
ści. Kościół  i społeczność wiernych – to jedna wielka, Boża rodzina, nie 
zapominajmy o tym. Tu rodzi się świadomość nowego narodzenia. Co to 
oznacza? Takie i inne pytania są i będą stawiane. Odpowiedź daje Słowo 
Boże: Kto ma Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. 1 J 5,12. Uwierz w Pana 
Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Dz 16,31. Bo jeśli ustami swoimi 
wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg 
wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się 
ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem 
Pismo: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Rz 10, 9–11. To 
są słowa, które były, są i będą przewodnikami na naszej duchowej drodze. 
To także tekst kazania konfirmacyjnego sprzed 50. lat. Niezmieniony, taki 
sam po dzień dzisiejszy, tak jak Chrystus, ten sam i na wieki. Słowa te 
dziś na nowo przywołuję. … Pytanie to? Przestroga? Czy wyciągnięta Boża 
dłoń do dzieła swojego stworzenia?

Spójrzmy raz jeszcze w kontekst konfirmacyjnego Słowa. Spójrzmy 
oczyma dojrzałego, przeoranego życiem człowieka. Jakie wartości od 
tamtej konfirmacyjnej przysięgi wnieśliśmy w dzieło Bożej budowli? 
Co zyskaliśmy? Jakie ponieśliśmy straty? Przytoczę cyfry dotyczące  
naszego rocznika: do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło wtedy 76 
osób, zmarło 13, zgłoszonych do dzisiejszej uroczystości złotej konfir-
macji jest 41 osób + 2 osoby łączące się z nami duchem (Zuzia Badura 
z d.Nowak, Karol Niedoba). Część nie odpowiedziała na zaproszenia. 
Do paru osób nie dotarliśmy. Powtórzę pytanie: Co zyskaliśmy? Jakie 
ponieśliśmy straty? Na te pytania niech każdy z nas odpowie w swoim 
sercu. Jakie pozostały i pozostaną po nas ślady? Jakie kolejne kroki 
chcemy stawiać?  Oby nie były sprzeczne z wolą Boga, bo wtedy ziści 
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się Słowo kazalnego tekstu: tego i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który 
jest w niebie. Mt 10,33.

Ostatnio w zwiastowaniu stają się modne młodzieżowe określenia. Może 
i ja wtrącę tu takie jedno zdanie. Jak nastawiliśmy swoje duchowe i życio-
we GPSy? Czy tylko na nich polegamy? Na bazie tego pytania zobrazuję 
pewne zdarzenie. Z góry przepraszam, nie chcę nikogo urazić. Ostatnio 
moja żona wybierała się na diecezjalne spotkanie kobiet do Bładnic. Sa-
mochodem jechały cztery panie. Żona mówi: pojedziemy skrótami, znam 
drogę. Na co prowadząca samochód wprowadza dane do GPSa. Ta dosko-
nale zaprogramowana elektronika zaprowadziła je pod wrota starej stodoły. 
Gdzie sens? Gdzie logika? Dobrze, że pojawił się komunikat: ZAWRÓĆ! 
Jakże ważne jest to słowo: ZAWRÓĆ! Dobrze, że jest Ktoś, kto czuwa nad 
naszymi błędami i je koryguje. Wielu z nas w swoim życiu źle zaprogramo-
wało swego duchowego GPSa. A przecież tamten tekst sprzed 50 lat otwie-
rał nas na Boga, na Jezusa Chrystusa, tego, który na Krzyżu Golgoty wy-
powiedzial Słowa: WYKONAŁO SIĘ! Dokonało się niepodważalne dzieło 
zbawienia. Reasumując: jaki jest i będzie nasz ostatni krok w duchowej 
pielgrzymce na ziemi? To pytanie zostawiam bez odpowiedzi...

Pamiętajmy jednak o tym, że Słowo Boże wyraźnie mówi: Kto ma Syna, 
ma żywot wieczny...i 33. wiersz naszego tekstu:  kto Mnie się zaprze, mówi 
Chrystus, tego i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Mt 10,33.

AMEN
ks. Zdzisław Kowalczyk

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

że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. 
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu 

a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 
Powiada bowiem Pismo: każdy, kto w Niego wierzy, 

nie będzie zawstydzony.    Rz 10, 9–11
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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

Nowy kościół.

Kościół stary, ciasny, różne braki mający, wymagał stanowczo gruntowne-
go odnowienia. Gdy w r. 1867 w miejsce starej szkoły obok kościoła wybu-
dowano nową szkołę, poczyniono kroki przygotowawcze celem odnowienia 
kościoła. Utworzono fundusz budowy i zbierano dary na ten cel. Dnia 26 stycz-
nia 1874 darował kurator Jerzy Niedoba z Gór. Lesznej zborowi 400 złr. na 
odbudowanie kościoła. Powołano budowniczego Schindlera z Cieszyna, aby 
zbadał stan kościoła i orzekł, czy można mury zwyższyć i kościół rozszerzyć. 
Dnia 5 marca roku 1876 uchwaliło zastępstwo zborowe i prezbiterstwo jedno-
myślnie już w roku bieżącym poczynić wszelkie przygotowania do budowy. 
Obowiązali się na budowę za 11 złr. od tysiąca cegieł dostarczyć Paweł Broda 
30.000 cegieł, Jan Cichy z folwarczka 40.000 i Wacławik 40.000. W r. 1877 
dnia 4 marca uchwalono na budowę kościoła ściągnąć od zborowników poda-
tek w wysokości rocznego państwowego podatku gruntowego i zarobkowego 
wynoszącego 5330 złr. Z lasu równieńskiego sprowadzono potrzebne drzewo 
budowlane. Według planu budowniczego miały mury kościoła o 1 siągę być 
zwyższone na wschód kościół rozszerzony, jednakowoż ze względu na syme-
trję ostatecznie odstąpiono od tego zamiaru i postanowiono stare mury wcale 
rozebrać, a obok wieży, w r. 1850/1 wybudowanej, nowy postawić kościół na 
wzór kościoła międzyrzeckiego. Dnia 15 kwietnia 1877 r. odprawiono w sta-
rym kościele ostatnie nabożeństwo w 2. niedzielę po Wielkiejnocy. Roboty 
mularskie otrzymał budowniczy Schindler za 6000 złr. Dnia 16 kwietnia za-
częto rozbierać stary kościół. Wskutek silnych mrozów i śnieżycy ociągały się 
roboty. Ostatecznie rozpoczął budowniczy roboty za 5800 złr. od prac mular-
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skich i 1800 złr. od prac ciesielskich. Wszystek materjał potrzebny dał zbór. 
Dnia 1 maja wytyczono grunta a dnia 3 maja 1877 rozpoczęto murowanie 
z 11 mularzami pod dozorem palera Pinka z Brosdorfu. Począwszy od 8 maja 
pracowało 25 mularzy. Deszcze z końcem maja były wielką przeszkodą, za 
to sprzyjała bardzo pogoda w czerwcu. Dnia 24 lipca był kościół już nakryty 
i zaczęto go otynkować. Przed licznem zebraniem odbyła się w nim nawet 
15 sierpnia uroczystość założenia zboru. Kurator Jerzy Niedoba z Górnej 
Lesznej sprawił własnym kosztem za zwrotem daru na budowę kościoła ofia-
rowanego (400 złr.) nowe organy, które fabrykant organ Zapalski z Krakowa 
wygotował. Te organy kosztowały 3000 złr. i świadczą o wielkiej ofiarno-
ści wspaniałomyślnego dawcy. Stary Kożdoń z Dzięgielowa (z Targonin) 
darował szklanny pająk wartości 120 złr. W kościele niewygotowanym od-
prawiono dnia 25 grudnia 1877 jutrznię i niestety okazało się, że w kościele 
około ołtarza i kazalnicy i nad zakrystją panuje okropny przeciąg. W roku 
1878 dokonano wewnętrznego urządzenia kościoła i tak 15 sierpnia kościół 
razem z organami poświęcono. Aktu uroczystego dokonał ks. superintendent 
Karol Schneider z Bielska, kazanie w kościele wygłosił ks. senjor Dr. Teodor 
Haase z Cieszyna, przed kościołem wśród licznie zebranej rzeczy zborowni-
ków ze zborów śląskich ks. pastor Karzeł z Skoczowa. Do nowego kościoła 
spawił P. Broda średni pająk, Cichy z folwarczku dał pozłocić kraty około 
ołtarza, prezbiter Pindór z Górnej Lesznej darował kraty ponad kazalnicą, po 
obu stronach zakrystji umieszczone. Koszta budowy wynosiły, nie zalicza-
jąc obfitego materjału darowanego i urządzenia od pewnych osób bezpłatnie 
dostarczonego, przeszło 22.000 złr. Długu od budowy pozostało 8000 złr., 
które spłacano aż do r. 1894. – Rok 1878 jest jeszcze pod innym względem 
pamiętnym. Upłynęło bowiem 1 kwietnia 40 lat, jako ulubiony pastor miej-
scowy ks. Terlitza dostał się do Goleszowa. Zbór obchodził w wdzięczności 
i w szczerym przywiązaniu do swego duszpasterza 40–letni jego jubileusz 
służbowy. Z tej okazji nadał cesarz Franciszek Józef I. pastorowi i konsen-
jorowi śląskiemu ks. Terlitzy złoty Krzyż zasługi z Koroną, naczelna Rada 
kościelna i superintendentura przesłały listy gratulacyjne, koledzy w urzę-
dzie wręczyli jubilatowi kosztowną ilustrowaną biblję, prezbiterstwo srebrny 
puchar, różne korporacje, stowarzyszenia i grono zborowników darzyły go 
różnemi owacjami.

W r. 1883 został ks. Terlitza przez zbory śląskie wybrany śląskim senjorem, 
który urząd piastował aż do zgonu swego w r. 1888 z wielkim poświęceniem 
i z godnością, po części w warunkach przykrych, wymagających nie tylko 
wielkiego taktu, ale też znajomości sprawy i obfitego doświadczenia.
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W r. 1883 obchodzono i tu, jak w innych zborach, uroczystym sposobem 
400 urodziny reformatora dra Marcina Lutra i złożono obfitą ofiarę na fundusz 
imienia Lutra, przeznaczony na stypedja dla ewang. teologów.

Rok 1885 przyniósł stuletni jubileusz założenia tutejszego zboru. Z tej oka-
zji pokryto wieżę cenkową blachą. Kościół zewnątrz i wewnątrz obielono. Pre-
zbiter Rymorz z Godziszowa sprawił kosztowne, złotem haftowane nakrycie 
na ołtarz, córka Anna Kożdoniówna z Targonin cenne nakrycia komunijne,  
3 młodzieńcy z Górnych Kozakowic aksamitne nakrycie na kazalnicę, dziew-
czyny z Górnej Lesznej cenny dywan do ołtarza. Składka dobrowolna w zborze 
na uroczystości zebrana wynosiła 600 złr. Uroczystość jubileuszowa ściągała 
do Goleszowa niepoliczone tłumy ludu ewang. Nabożeństwo w kościele od-
prawił pastor cieszyński ks. Jan Pindór, z G. Lesznej pochodzący, przed ko-
ściołem ks. konsenjor Andrzej Glajcar, pastor drogomyślski.

W tym samym roku miał zbór goleszowski jeszcze inną uroczystość, 
zwłaszcza ordynację kand. teol. Jerzego Mrowca, wybranego wikariuszem 
osobistym miejscowego pastora i śląskiego senjora ks. Terlitzy. Aktu dokonał 
superintendent Dr. Teodor Haase w asyście ks. Arnolda Źlika z Cieszyna i ks. 
senjora Terlitzy dnia 15 lutego.

Jak w roku 1881 obchodzono stuletni jubileusz patentu tolerancyjnego  
w niedzielę, 9 października, tak w r. 1886 dnia 8 kwietnia obchodzono święto 
dziękczynne z okazji 25–lecia cesarskiego patentu z dnia 8 kwietnia 1861, któ-
rym ewangelicy uzyskali równouprawnienie.

Gdy w styczniu 1887 opuścił wikary ks. Mrowiec stanowisko swoje w Go-
leszowie, będąc powołany na pastora zboru wiślańskiego, wybrano w jego 
miejsce jako pomocnika sędziwemu duszpasterzowi kand. teol. Pawła Bro-
dę z Gór. Żukowa wikariuszem, który 4 kwietnia 1887 przybył do Goleszo-
wa przed świętami Wielkanocnymi i 11 lipca owego roku, w 5. Niedzielę po 
św. Trójcy, został przez ks. superintendenta dra Teodora Haasego z Cieszyna 
w asystencji ks. pastora Arnolda Źlika i miejscowego ks. pastora senjora Ter-
litzy ordynowany.

W lecie 1887 rozpoczęto budowę koleji, mającej połączyć miasta Frydek, 
Cieszyn i Bielsko. Goleszów otrzymał stację kolejową i stał się przeto przy-
stępniejszym dla innych zborów.

W r. 1888 chciano obchodzić 50–letni jubileusz służbowy ukochanego pa-
stora i senjora, gdyż 1 kwietnia, prawie w święto Wielkanocne, upłynęło pół 
wieku jego błogosławionej pracy zborowej. Niestety względy na sędziwość ju-
bilata i jego słabość spowodowały odłożenie uroczystości na późniejszy czas. 
Jeszcze w Wielkanoc wygłosił jubilat 2. Kazanie w kościele i w poniedziałek 
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Wielkanocny odprawił pogrzeb Andrzeja Szczuki z Goleszowa – miały to być 
jego ostatnie funkcje. Dokuczliwe uciążliwości wieku sędziwego zniewoliły go 
wycofać się od ulubionej pracy zborowej. Choroba powaliła staruszka na łoże 
cierpienia, aż nareszcie 15 września o godzinie 4tej rano oddał spracowany 
sługa Boży ducha swego w 78. roku pielgrzymki ziemskiej na ręce Boga same-
go. W niedzielę, dnia 16 września odbyło się w kościele nabożeństwo żałobne 
a następnego dnia pogrzeb wśród ogromnego udziału zborowników i niepoli-
czonych gości żałobnych z okolic i dalsza. Funkcji pogrzebowych dokonali ks. 
ks. konsenjor Glajcar, superintendent Dr. Haase, ks. lic. Pindór. Obecnych było 
20 duchownych. – Dnia 30 grudnia 1888 został wikary ks. Broda wybrany pa-
storem, przez naczelną radę kościelną na stanowisku zatwierdzony i przez sen-
jora ks. Andrzeja Krzywonia dnia 15 sierpnia 1889 r. w urząd wprowadzony. 
W usłudze zborowej stoi on przeszło 40 lat, tak że zbór goleszowski od czasu 
uzyskania samoistności swej w r. 1838 aż do chwili obecnej, więc w przeciągu 
90 lat, miał z koleji tylko 2 pastorów.

Podnieść należy, że ze zboru goleszowskiego, mianowicie gminy górno–
leszczańskiej wyszli 3 pastorowie chlubnie znani wśród ludu wang. na Śląsku: 
ks. Dr. Jan Pindór, pastor cieszyński, ks. Dr. Józef Pindór, pastor trzyniecki 
i ks. Jerzy Mrowiec, pastor wiślański. Dwaj pierwsi byli synami rolnika i pre-
zbitera zborowego Jan Pindóra, Jan ur. 5 grudnia 1852, Józef ur. 11 lipca 1864, 
ks. Mrowiec zaś synem niezapomnianego zasłużonego nauczyciela Jerzego 
Mrowca, ur. 13 września 1860 r.

Gdy w r. 1898 sprzedał właściciel pieców wapiennych i kamieniołomu, 
Eryk Gasch, swoją realność, zawiązała się za jego inicjatywą spółka akcyjna 
celem produkowania portlandzkiego cementu. Tak zaczęto w r. 1899 budo-
wać cementownię, która zmieniła charakter zboru. Z zboru czysto rolniczego 
powstał zbór o charakterze rolniczo–przemysłowym. Przybyła do Goleszowa 
spora liczba robotników z różnych stron, przedewszystkiem z Galicji i stosu-
nek wyznaniowy w gminie samej zmienił się nie mało na niekorzyść zboru. Fa-
bryka zakupowała przeważnie od ewangelików rolę i las, przez co ubyło zbo-
rowej sił podatkowej. Za to zyskali małorolni (chałupnicy) przez zarobkowanie 
w fabryce na sile materialnej a fabryka sama od początku okazała się zborowi 
życzliwą i ofiarną, gdy rozchodziło się o większą reparaturę w kościele. Rok 
1899 stał się katastrofalny dla gminy goleszowskiej i dla zboru. W poniedzia-
łek po święcie żniw dnia 2 października wybuchł pożar, podsycany wichrem 
zgoła całe centrum gminy obracając w gruzy. Spłonęło 22 gospodarstw (15 
ewang, 5 katol. i 2 żyd.), niejakich 60 objektów: domów mieszkalnych, stajni, 
stodół i innych zabudowań z całem sprzętem żniwa owego roku i zgoła całego 
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urządzenia gospodarczego. Szkoda wyrządzona wynosiła przeszło 90.000 złr. 
Zorganizowano akcję pomocniczą na wielką skalę i zebrano w pieniądzach 
i darach w naturze (zboża, mąki, chleba, ubiorów, siana, desek, drzewa itd.) 
zgoła 30.000 złr., na co Hugon Luter, ówczesny kieronik budowy fabryki, 
imieniem tejże 10.000 złr. ofiarował. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypła-
ciły pogorzelcom 26.000 złr., tak, że 62% szkody pokrytej zostało. Społeczeń-
stwo, różne firmy i dobroczyńcy nawet z dalekich stron, pospieszyli z pomocą 
nieszczęśliwym. Dzięka i uznanie im wszystkim, co brali udział w tej akcji 
ratunkowej!

W czasie budowy fabryki odbywały się też niemieckie nabożeństwa, gdyż 
wśród inżynierów i przy budowie zajętych majstrów była spora liczba ewan-
gelików z Rzeszy niemieckiej. W tych nabożeństwach uczestniczyło zawsze 
20 do 40.

W r. 1898 dnia 9 czerwca miał zbór u siebie zacnego gościa, krajowe Stow. 
Gustawa Adolfa, które tu odbyło swoje doroczne walne zgromadzenie. Dzień 
był prześliczny i zebrały się na uroczystość niepoliczne rzesze, tak że się nie 
tylko w kościele ale też i przed kościołem nabożeństwo odbyło.

Staraniem i za inicjatywą sekretarza światowego związku młodych mężów 
chrześc. w Genewie p. Phildiusa, który, podróżując po Śląsku, na zaproszenie 
i do Goleszowa przybył, zawiązał się związek ewang. młodzieży w zborze. 
Aby zborownikom przyjść z pomocą w sprawach gospodarczych, założono 
w r. 1895 kasę systemu Raiffeisen, która nie mało przyczyniła się do rozwoju 
gospodarczego szczególnie u małorolnych, później u robotników fabrycznych, 
umożliwiając tymże zbudowanie własnego domku. Celem zaopatrzenia naj-
biedniejszych zborowników przynajmniej na święta godowe zapomogą, utwo-
rzono fundusz ubogich, na który corocznie urządza się dwie ofiary w kościele, 
w Wielki piątek i w dzień pokuty, pary narzeczone dobrowolne dary złożą 
i przy różnych uroczystościach familijnych urządza się składkę.

Kościół gontami kryty, pokryto w r. 1892 łupkiem kosztem 1.200 złr., a w r. 
1911 eternitem kosztem 4.600 K., odnowiono w latach 1906, 1914 i 1923, 
miasto 2 starych drewnianych ram w oknach w wieży wsadzono nowe żelazne 
ramy okienne w r. 1904 a w r. 1923 sprawiono na północnej stronie kościoła 
i w zakrystji 9 nowych okien kosztem 23 milj. marek polskich. W r. 1909 
przystąpiono do wygotowania nowego ołtarza. Plan i robotę wykonał majster 
stolarski z Nowego Jilczyna, Zirps, kosztem 4200 K. włącznie z nowymi na-
czyniami do św. komunji i nowymi lichtarzami na ołtarzu. Wydatki te pokryto 
z dobrowolnych darów, które w ciągu 4 lat Zborownicy ochotnie na ten cel 
składali.
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W żałobę szczerą pogrążył zbór zgon wdowy–senjorowej Luizy Terlitzo-
wej, zmarłej dnia 19 maja 1905 r. w 84 roku błogosławionego żywota ziem-
skiego, która nie tylko chlubą swego męża była, ale też w zborze w ciągu 65 lat 
zaskarbiła sobie na niezgasłą wdzięczność swoją dobrocią i chętnem usługiwa-
niem i staraniem się o biednych i chorych. W r. 1907 nawiedził gminę Kisielów 
wielki pożar, pochłaniający 8 gospodarstw i drewniany kościołek katolicki. 
I w tym wypadku okazała się skuteczną akcja na rzecz pogorzelców.

Zgrozę wojny światowej (1914–1918) odczuł i zbór goleszowski w spo-
sób dokuczliwy, gdy się coraz bardziej przerzedziały rodziny i gospodarstwa. 
Pamiętną była niedziela 3 sierpnia 1914, gdy mężowie i młodzieńcy, wybie-
rający się do wojska, przystępowali do św. wieczerzy w kościele. Odbyły się 
w tym dniu dla żołnierzy z koleji aż 4 spowiedzi. Zaprowadzono i tutaj na-
bożeństwa wojenne, które się we wtorki i piątki rano odbywały i na które po 
części licznie zborownicy przychodzili. Ofiarowano na różne cele wojenne, 
czy na czerwony Krzyż, czy na żołnierze w polu, czy na rannych bądź w pie-
niądzach, bądź w naturze, znaszano srebro i złoto, urządzono w październiku 
roku 1914 w szkole publicznej i w starej szkole koło kościoła szpitale dla 
rannych i pod kierownictwem lekarza miejscowego zorganizowano i wyko-
nywano służbę pielęgniarską. Subskrypcja pożyczek wojennych pozbawiła 
niejednego ciężko zapracowanego i oszczędzonego grosza. I zbór był znie-
wolony do zaciągnięcia pożyczki na hipotekę w r. 1917 w kwocie 10.600 K., 
nie licząc wszystkich innych pożyczek wojennych subskrybowanych z fun-
duszów poszczególnych zborowi należących. Dopiero w r. 1924 spłacono ów 
dług zahipotekowany kwotą 2000 zł. Najboleśniej odczuto stratę dzwonów 
i piszczałek prospektowych z organ. Ofiarowano dobrowolnie mały dzwon 
dnia 29. XI. 1915, zaś dnia 24. VIII. 1916 musiano duży dzwon, ważący 
521 kg, wydać za wynagrodzeniem 1.684 K., w końcu i średni dzwon wagi 
274 kg w październiku 1917 za 1.096 K. Żelazna dłoń wojny sięgała i do 
kościoła i pozbawiła go ozdoby i inwentarza. Ta cisza, jaka zapanowała, to 
milczenie dzwonów nurtowało niemało duszę. Skoro się wojna zakończyła, 
domagali się energicznie zborownicy dzwonów. Jeszcze w czasie szalejącej 
wojny zamówiono dzwony stalowe w Kapfenbergu w Styrji u słynnej firmy 
Böhlerów. Niestety nie było można doczekać się dzwonów, ani odpowiedzi 
na zapytanie o losie ich. Dlatego zamówiono tymczasem u firmy Schwabego 
w Białej dzwon spiżowy 250 kg wagi za 8 600 K., który poświęcono dnia 28 
grudnia 1919. – W październiku 1920 nadeszło z Kapfenbergu zawiadomie-
nie, że dzwony są gotowe i zapytanie, czy zbór na nie reflektuje. Odpowiedź 
brzmiała: wysłać zaraz, zapłacimy chętnie kwotę żądaną 22.000 K. austr. 
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Składka na nowe dzwony i na piszczałki organowe rosła. Piszczałki zamówio-
no u firmy Riegera w Karniowie. Dzwony z przesyłką, cłem i potrzebnemi ro-
botami w wierzy kosztowały 38.000 Mk. Polskich, zaś piszczałki prospektowe 
z nastrojeniem organ 42.000 Mkp. – a składka wyniosła 110.000 Mkp., tak że 
nawet po potrąceniu pobocznych wydatków pozostało w niej 26.000 Mkp. na 
odnowienie kościoła. Dzwon spiżowy sprzedano w r. 1921 cmentarzowi do 
Lesznej za 6.000 Kcz., których potem użyto na umorzenie długu zahipoteko-
wanego. Poświącka nowych dzwonów odbyła się dnia 13 marca 1921, odre-
staurowanych organ dnia 23 stycznia 1921.

Koniec wojny przyniósł zasłużony upadek austr.–węgierskiej monar-
chji, która nie potrafiła rozwiązać problemu narodowościowego. Runęła 
i rozpadła się Austrja, cesarska rodzina Habsburgów, po części zdegene-
rowana, utraciła tron. Nowa orjentacja i organizacja państwowa powstała. 
Odrodzona Polska zgromadziła swoje dzieci rozproszone koło siebie. Śląsk 
cieszyński powrócił do macierzy, niestety nie cały. Straszna krzywda się 
nam stała. Nasz seniorat śląski w Księstwie Cieszyńskim został nieszczę-
sną decyzją rady ambasadorów z dnia 28 lipca 1920 żywcem rozcięty i roz-
szarpany na dwie części. Abyśmy w zborze na całym ciele odczuli strachy 
wojenny, najechali w końcu stycznia 1919 r. Czesi nasz zbór, obsadzili dwo-
rzec i gminę Goleszów i część Godziszowa, Górnych i Dolnych Kozakowic, 
ostrzeliwali Kisielów, wyrządzając wielką szkodę na budynkach i zmuszając 
ludzi do przebywania w piwnicach. Linja bojowa ciągła się w zborze nieja-
kich 4 do 5 km. Przyszło do bitwy pod Skoczowem, w której Czesi doznali 
porażki. Wyprawa zakończyła się odwrotem wojsk czeskich, które miały bar-
dzo dotkliwe straty. Niestety linja demarkacyjna posunięta została z Doln. 
Żukowa aż po Olzę. Ostateczne rozgraniczenie w r. 1924 przecięło gminę 
górnoleszczańską i przydzieliło do czeskosłowackiej republiki 30 numerów 
z Górn. Lesznej, mianowicie: 1 – 14, 16, 17, 19, 20, 29, 88, 92, 94, 98, 101 
– 105, 108, 109, między nimi wyjąwszy 6 wszystkie ewang. Razem zostało 
niejakich 200 dusz od zboru oderwanych. Szkoła i cmentarz znalazły się na 
terytorjum czeskosłowackiej republiki.

Czas upłynął, nadszedł r. 1928, w którym kościół miał kończyć swoje 
pięćdziesięciolecie. Czy i jak obchodzić ten jubileusz? W latach poprzed-
nich dokonano remontu fary i budynków kościelnych: farę nakryto w r. 1925 
eternitem kosztem 5000 zł, stodołę dachówką cementową kosztem 1500 zł, 
w roku 1927 otynkowano farę kosztem 750 zł i nakryto starą szkołę (dom 
zborowy) eternitem za 3400 zł. Teraz należało pomyśleć o odnowieniu ko-
ścioła, aby mu dać na jubileusz szatę odświętną. Zapadła odnośna uchwała, 
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aby kościół zewnątrz i wewnątrz odrestaurowano i wymalowano. Z grona 
robotników fabr. wyszła myśl sprawienia nowych spiżowych dzwonów, naj-
ochotniej przyjęta przez cały zbór. Zawiązał się komitet dzwonowy, w które-
go skład weszli nie tylko robotnicy gotowi do przyjęcia na siebie obowiązku 
zbierania darów w zborze, lecz też i 2 reprezentanci rolników i 1 urzędnik 
fabr. Składka na nowe dzwony stała się dla każdego domu i dla każdej ro-
dziny sprawą świętą i popularną. W krótkim czasie, bo w 2 miesiącach ze-
brano 8000 zł, oprócz tego fabryka cementu ofiarowała na ten cel 2000 zł 
i zbiórka zakończyła się ostatnio kwotą 13.675,50 zł. W kwietniu umówiono 
się z K. Schwabem z Białej i powierzono jemu wygotowanie 3 dzwonów 
spiżowych wagi około 1100 kg. Dzwony były w lipcu gotowe i uroczystym 
sposobem w niedzielę po południu 19 lipca sprowadzone. Duży dzwon z na-
pisem: „Chwała Bogu” i „fundacja zborowników na pamiątkę 50–letniego 
jubileuszu kościoła w r. 1928” waży 564 kg. średni z napisem: „módlcie się” 
waży 316 kg mały z napisem „pokój ludziom” waży 178 kg. Intonacja dzwo-
nów: g, b, d. Koszta dzwonów wynoszą okrągło 12 000 zł razem z żelaznym 
stolcem, przeróbka wieży i inne 900 zł. Stare dzwony zdjęto z wieży 30 lipca 
i nie dzwoniono, aż w dzień jubileuszowy nowymi dzwonami, które sam ks. 
biskup Juljusz Bursche z Warszawy poświęcił. Roboty odnowienia kościo-
ła zostały na czas wykonane, wyjąwszy pokostowanie ławek, które na razie 
tylko na dole uskuteczniono a nie na pawłaczach. Fabryka cementu urzą-
dziła swojem kosztem oświetlenie elektryczne całego kościoła – doprawdy 
wspaniałomyślny dar jubileuszowy z największą radością i głęboką wdzięcz-
nością przyjęty od zboru dar, jaki ma swemu zacnemu kuratorowi, dyrekto-
rowi Puschowi, sprawującemu funkcję kuratora od r. 1923, do zawdzięcze-
nia. Gdy Pan Bóg w dzień jubileuszowy najpiękniejszą pogodę uroczystości 
olśnił, gdyśmy u siebie mogli powitać tak licznych zacnych gości, na ich 
czele najwyższego dostojnika kościoła w Polsce, dalej senjora śląskiego, 7 
duchownych i nasz drogi lud ewang. z całego księstwa cieszyńskiego i z poza 
granicy, stał się dzień jubileuszowy przez uroczystość poświęcenia naszych 
dzwonów, przez wygłaszanie słowa Bożego w duchu i w mocy, nareszcie 
i przez koncert kościelny dniem wielkiej radości i dniem pamiątkowym dla 
wszystkich zborowników. Z psalmistą wyznawamy: „Tenci to dzień, który 
uczynił Pan. Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę, Panie! zdarz teraz” (ps. 
118, 24, 25). Do zborowników wołamy: „roście w łasce i w znajomości Pana 
naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz 
i na czasy wieczne”. (2. Piotr 3. 18)
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Listy Reformatorów
Marcin Luter należy z pewnością do największych epistolografów języ-

ka niemieckiego, a jego korespondencja stanowi bardzo ważne źródło do 
zrozumienia jego historycznej działalności i teologicznej twórczości. Żaden 
z niemieckich autorów przed Lutrem nie pozostawił po sobie tak ogromnej 
spuścizny epistolarnej, nikogo pod tym względem nie można nawet z Lutrem 
porównać. Spośród współczesnych Lutrowi jedynie Erazm z Rotterdamu 
był postacią, która utrzymywała podobny poziom aktywności piśmienniczej 
w obszarze wymiany korespondencji. Erazm miał jednak inny stosunek do 
własnych listów niż Luter. Podczas gdy wittenberski Reformator nie dbał 
wcale o systematyczne gromadzenie i wydawanie swych listów, to Erazm 
od najmłodszych lat starannie je przechowywał, a od 1515 r. zajął się ich pu-
blikacją. Pod koniec życia Rotterdamczyka niemal co roku wychodził nowy 
tomik jego listów traktowanych przez autora jako odrębna forma literacka, 
w której można dać popis swej erudycji i nienagannego stylu. Aby zrozumieć 
miejsce listu w szesnastowiecznej literaturze trzeba sobie uświadomić, że 
epistolografia zajmowała w owych czasach to samo mniej więcej miejsce, 
które dzisiaj wypełnia gazeta, bądź czasopismo literackie. List znanej i ce-
nionej w środowisku autorów postaci, po przeczytaniu go przez odbiorcę, 
a często nawet wcześniej, był czytany przez inne osoby, przekazywany z rąk 
do rąk, przepisywany. Pisanie listów było sztuką, podobnie jak w starożyt-
ności. Humaniści w XVI–wiecznej Europie starali się te antyczne wzorce 
epistolograficzne naśladować, sam Erazm opisał tę sztukę w swym traktacie 
De conscribendis epistolis. Upowszechnienie druku w pierwszych dwóch 
dekadach XVI w. sprawiło, że listy były masowo drukowane i wydawane 
w postaci druku ulotnego, bądź w formie zbiorów. Cierpiała na tym tajemni-
ca korespondencji, wielu przyjaciół Erazma miało do niego pretensje o upu-
blicznianie ich prywatnych spraw.

Listy narzędziem Reformacji
Na tle humanistycznej epistolografii Erazma zupełnie inaczej wypada po-

dejście Marcina Lutra do omawianego zagadnienia. Luter swych listów nie 
przechowywał w postaci odpisów, tak jak to było wówczas w zwyczaju. Nigdy 
nie przyszłoby mu do głowy, że można je kiedyś zebrać i wydać drukiem. Li-
sty stanowiły dla niego jedną z najważniejszych form utrzymywania kontaktu 
ze współpracownikami, narzędzie wpływania na kształt bieżących wydarzeń, 
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wywierania presji na rządzących, apologii spraw, które uważał za najważniej-
sze – a więc spraw wiary i funkcjonowania zreformowanego Kościoła. Pisanie 
listów, utrzymywanie stałej korespondencji z wieloma osobami, było przez Lu-
tra postrzegane w pierwszym rzędzie jako obowiązek, konieczność, nigdy na-
tomiast jako przywilej i okazja do szukania literackiej chwały. By zrozumieć, 
jak wielkie obciążenie stanowiło dla Wittenberczyka prowadzenie tak bogatej 
korespondencji, wystarczy sięgnąć do jednego z jego listów już z wczesnego 
okresu jego działalności (jesień 1516), adresowanego do współbrata zakonne-
go Johannesa Langa z Erfurtu. Luter wymienia w tym liście swe obowiązki: 
jest wówczas kaznodzieją w klasztorze, lektorem przy stole (refektorium), co-
dziennie wygłasza kazania w kościele miejskim, jest kierownikiem studiów, 
wikariuszem prowincji (a to oznacza jedenastokrotnie więcej pracy niż ma sam 
przeor), odpowiada za dochody ze stawu rybnego w Leitzkau, jest wreszcie 
administratorem w Torgawie ds. majątku klasztoru w Herzbergu, a poza tym 
wszystkim musi jeszcze prowadzić wykłady z listów apostoła Pawła i Księgi 
Psalmów. Tym jednak, jak pisze Luter, co kosztuje go najwięcej czasu, jest 
pisanie listów. Skarży się, ze cały dzień nic innego nie robi, jak tylko pisze 
listy, i sam już nie wie, czy aby nie pisze do wszystkich wciąż tego samego. 
Uskarża się, że potrzebowałby chyba dwóch sekretarzy, że rzadko ma czas na 
wymaganą modlitwę i celebrację mszy. A na domiar złego, dochodzą do tego 
jeszcze „walki z ciałem, światem i diabłem”!

Luter tonie w listach
Pewien wgląd w ogrom epistolograficznego trudu, który brał na swe barki 

wittenberski Reformator, dają nam również opisy, w których zdradza on szcze-
góły swego skryptorium. Pisze więc Luter w dość dramatycznym tonie, że jego 
odbiorcy nie powinni się dziwić, jeżeli czasem nie otrzymują od niego odpo-
wiedzi na swe listy, lecz raczej mają ponownie pisać i ponaglać, ponieważ: 
„jestem codziennie tak bardzo zasypany listami, że mój stół, taborety, stołki, 
pulpity, okna, skrzynie, podłoga i wszystko jest zasypane listami, zapytaniami, 
opiniami prawnymi, skargami, prośbami itd. Na mnie spoczywa cały ciężar 
Kościoła i polityki. Tak słabo urzędnicy kościelni i magistraty wypełniają swe 
obowiązki”. Z czasem to przeciążenie korespondencją stanie się dla Lutra tak 
nieznośne, że w listach zaczynają się pojawiać pełne gorzkiego humoru stwier-
dzenia: „Będę musiał pisać listy chyba nawet na łożu śmierci, a pewnie i też 
jako nieboszczyk”. Z drugiej jednak strony miał Luter świadomość, spoczywa-
jącej na nim odpowiedzialności za losy nowo powstałego Kościoła ewangelic-
kiego. Pilnowania wielu spraw nie chciał i nie potrafił zlecić innym. Jak sam 
twierdził: „Nie mogę przestać pisać, bo wówczas znów by papiestwo wylazło, 
a tego osobiście nie mógłbym znieść”.
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Skalę aktywności korespondencyjnej wittenberskiego Reformatora oddają 
również liczby. Weimarskie wydanie jego korespondencji obejmuje ok. 3600 
listów, z czego co najmniej 2600 listów stanowią te, które z pewnością sporzą-
dził on osobiście. Listy te pochodzą z okresu od 22 kwietnia 1507 do 14 lutego 
1546 r. Aktywność piśmiennicza Lutra nasilała się w okresach jego przymu-
sowego odosobnienia. Dotyczyło to również, a może przede wszystkim pro-
wadzonej korespondencji. W czasie pobytu na zamku w Wartburgu (maj 1521 
– marzec 1522) napisał Luter 44 listy, okres jego odosobnienia w twierdzy Co-
burg (od kwietnia do października 1530 r.), będący gorącym czasem przygo-
towań do sejmu w Augsburgu, zaowocował aż 117 listami. Większość swych 
listów pisał Luter sam, tylko w nielicznych przypadkach korzystał z pomocy 
któregoś z przyjaciół, bądź pisarza.

Adresaci Lutrowej korespondencji
Jeżeli przyjrzymy się adresatom Lutrowych listów, to zauważymy, że są tam 

przedstawiciele wszystkich stanów ówczesnego świata, począwszy od samego 
cesarza i papieża, poprzez władców świeckich, książęta Kościoła, kardynałów, 
biskupów opatów, przedstawicieli duchowieństwa świeckiego i zakonnego, 
burmistrzów i rajców miejskich, na przyjaciołach, profesorach, humanistach 
i rodzinie skończywszy. Jego list do czteroletniego syna Johannesa jest praw-
dopodobnie najstarszym niemieckojęzycznym listem ojca do własnego dziec-
ka. Ponadto zachowało się łącznie 21 listów Lutra do jego żony Katarzyny. 
Spośród znanych adresatów listów Lutra wymienić trzeba papieża Leona X, 
cesarza Karola V, kardynała Kajetana, arcybiskupa Moguncji Albrechta Ho-
henzollerna, koronowane głowy ówczesnej Europy i licznych władców państw 
niemieckich. Luter dostosowuje język swych listów do konkretnego odbiorcy. 
Do towarzyszy reformatorów, teologów i uczonych pisał po łacinie, do wład-
ców i ludzi świeckich zwracał się natomiast po niemiecku.

Duszpasterski charakter listów Lutra
Język listów Lutra jest żywy, znane z jego teologii kluczowe tematy, jak 

np. nauka o usprawiedliwieniu, znajdują w listach inny, bardziej osobisty 
wyraz. Istotą tego gatunku literackiego jest pisanie w odpowiedzi, bądź 
z myślą o adresacie, o jego konkretnej sytuacji życiowej. Myśl teologicz-
na Lutra wpisuje się w jego listach w ten osobisty, a nieraz duszpasterski 
kontekst. Z listów wyłania się przede wszystkim Luter – duszpasterz, który 
pociesza, umacnia i napomina. Pocieszenie ma tutaj wymiar zarówno do-
czesny i dotyczy bieżących spraw adresata (cierpienie wywołane chorobą, 
zbliżająca się śmierć, ból po stracie bliskiej osoby), jak również spraw osta-
tecznych – a więc ma wymiar teologiczny. Do gatunku listów duszpaster-



Nasza Gazetka                                                         17

skich zalicza się około sto listów Lutra z łącznej spuścizny liczącej około 
2800 listów. 

Jako przykład listu duszpasterskiego można tutaj przytoczyć list Lutra 
z 1530 r. w sprawie śmierci syna Justusa Jonasa. Chłopiec zmarł cztery dni po 
narodzinach, a wiadomość tę przekazywał Luter Jonasowi przebywającemu 
w tym czasie w Augsburgu. Najpierw napisał do Melanchtona list z prośbą, by 
tę tragiczną wiadomość przekazał Jonasowi osobiście, a następnie sam przy-
stąpił do trudnego zadania, jakim było napisanie listu pocieszającego. Swój list 
zaczął od formuły powitania nawiązującej do listów Ap. Pawła: „Łaskę i pokój 
w Duchu Świętym, który przewyższa wszelki rozum i odczuwanie, niechaj da Ci 
Chrystus, mój drogi Jonasie”. Następnie, w nawiązaniu do Hi 16,2 stwierdza 
z przykrością, że marny z niego pocieszyciel. W przeciwieństwie do przyjaciół 
Hioba, ma on jednak tego świadomość. Przyczyną tego braku głębokiej wraż-
liwości są, jak pisze Luter, okoliczności życiowe, które – niczym wiatr i słońce 
– przemieniły go w suchą i spragnioną wody pustynię. Tym plastycznym opi-
sem własnej słabości chce Luter dodać Jonasowi otuchy jako współtowarzysz 
jego cierpienia, a z drugiej strony łatwiej mu z tej perspektywy przypominać, 
że jedynego oparcia trzeba szukać w Chrystusie. Całe jego dzieło polega na 
tym, że z naszej słabości potrafi wydobyć siłę i zwycięstwo (2 Kor. 12,9:  
„… albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlu-
bić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa).

Wśród wielu tematów, które porusza Luter w swych listach, jednym z cie-
kawszych wydaje się być problem bigamii landgrafa heskiego Filipa, pojawia-
jący się w listach z okresu 1539/40. W tym zagadnieniu widzimy niezwykły 
splot politycznych, duszpasterskich i teologicznych wątków Lutrowej episto-
lografii. Stanowisko Lutra w sprawie podwójnego małżeństwa Filipa było ne-
gatywne. W swym liście już z 1526 r. tłumaczył heskiemu władcy, że jako 
chrześcijanin nie tylko nie powinien siać zgorszenia, ale przede wszystkim 
postępować w zgodzie z tym, co jest miłe Bogu. Teologicznie musiał Luter 
w tej sprawie, jak i w wielu podobnych tłumaczyć, jak nie należy rozumieć 
reformacyjnej nauki o wolności chrześcijanina. Późniejsze opinie środowiska 
wittenberskich reformatorów z 1539 r., warunkujące podjęcie takiej decyzji 
względami medycznymi i koniecznością wyższego rzędu, były już w pewnym 
sensie świadectwem politycznych uwarunkowań Reformacji.

W tym miejscu warto też zauważyć, że w spuściźnie epistolarnej Lutra, za-
wartej w weimarskim wydaniu jego listów, mieści się odrębna kategoria. Cho-
dzi mianowicie o opinie teologiczne formułowane przez Lutra, wraz z szerokim 
kręgiem wittenberskich teologów (F. Melanchton, J. Bugenhagen, M. Amsdorf, 
J. Jonas, C. Cruciger i G. Major) w odpowiedzi na zapytania kierowane pod ad-
resem Lutra ze strony rad miejskich, władców czy uniwersytetów.
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Jak już wcześniej wspomniano, ważną częścią korespondencji Lutra była 
jego wymiana listów z wittenberskimi reformatorami. Z obszernej korespon-
dencji Lutra z pozostałymi reformatorami warto wskazać na kilka istotnych 
aspektów, szczególnie dotyczących Filipa Melanchtona.

Relacje miedzy Marcinem Lutrem a Filipem Melanchtonem na podstawie 
ich korespondencji

Korespondencję Lutra z Melanchtonem można roboczo podzielić na trzy 
główne części. Przybiera ona bowiem na znaczeniu i intensywności w okre-
sie pobytu Lutra na zamku w Wartburgu (1521–22), podczas pobytu Lutra 
w Coburgu w trakcie trwania obrad sejmu w Augsburgu w 1530 r. i wreszcie 
w okresie intensywnych działań Melanchtona związanych z dysputami religij-
nymi w Hagenau, Wormacji i Ratyzbonie (1539–41). Wówczas to, z różnych 
przyczyn, do głosu dochodzą również różnice zdań i charakterów obu kluczo-
wych postaci Reformacji wittenberskiej. Przyjrzymy się zatem bliżej jednemu 
z takich okresów.

Korespondencja na temat Wyznania augsburskiego z 1530 r.
Z perspektywy powstania jednej z najważniejszych ksiąg wyznaniowych 

Kościoła luterańskiego – Konfesji augsburskiej – niebagatelne znaczenie 
mają relacje Lutra z Melanchtonem w 1530 r. Jak wiadomo, Luter jako 
banita w Rzeszy Niemieckiej nie mógł się pojawić na sejmie w Augsburgu. 
Śledził rozwój wydarzeń ze stanowiącego twierdzę graniczną elektoratu 
Saksonii zamku w Coburgu. Jedyną formą wpływu na przebieg wydarzeń 
na sejmie były dla Lutra listy. Był to trudny czas dla stronnictwa refor-
macyjnego na sejmie, ale jeszcze trudniejszy dla osamotnionego i pozba-
wionego realnego wpływu na bieg wydarzeń Lutra. Stres, samotność, dłu-
gie godziny wytężonej pracy skutkowały typowymi dla Lutra napięciami 
egzystencjalnymi i duchowymi (sławnymi „Anfechtungen”), ale również 
kłopotami zdrowotnymi. Już niespełna po tygodniu pobytu w Coburgu, 29 
kwietnia 1530 r. daje Luter w liście pierwsze wyrazy swego zniecierpli-
wienia, z powodu braku bieżących informacji z Augsburga. To zniecier-
pliwienie będzie nieodłącznym elementem jego korespondencji do końca 
pobytu w zamkowej samotni (październik). Najgorszy był dla Lutra okres 
trzech tygodni od końca maja, bez wiadomości z Augsburga. Melanchton 
prowadził wówczas tak wiele rozmów z przedstawicielami obozu cesar-
skiego oraz z teologami rzymskimi, że nie sposób było na bieżąco Lutra 
o wszystkim informować. Do pewnego przesilenia w relacjach z Melanch-
tonem doszło około 30 czerwca 1530 r., gdy Luter w okresie od 27 do 30.06 
wysłał aż siedem listów bezpośrednio, bądź pośrednio do Filipa Melanch-
tona. W pierwszym z tych siedmiu listów Luter stwierdza, że niezależnie 
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od powodów obustronnego milczenia, teraz „nasi przeciwnicy triumfują, 
jakby już nas pokonali”. W tym samym czasie Melanchton pisze do Lutra, 
że zgromadzeni w Augsburgu zwolennicy Reformacji czuli się przez Lu-
tra „ukarani jego milczeniem”, Jakie nastroje panowały wśród towarzyszy 
Melanchtona w dniu przedstawiania cesarzowi Wyznania wiary (25 czerw-
ca 1530 r.) i dzień później, najlepiej o tym świadczą listy Melanchtona 
do Lutra z tych właśnie dni. Melanchton relacjonuje, że wprawdzie sam 
cesarz postępuje względem nich łagodnie, ale ze wszystkich stron sypią 
się na nich oskarżenia. Arcybiskup Salzburga Matthäus Lang oskarża go 
o wszystkie niepokoje ostatniego roku, które będą miały krwawy epilog. 
Dalsza część listu i początek kolejnego są utrzymane wręcz w płaczliwym 
tonie. Opis przynosi nam obraz płaczącego Johannesa Brenza, łzy świadczą 
o zmartwieniu gniewem Lutra, jego milczeniem i problemami zdrowotny-
mi. Luter w odpowiedzi z 29 czerwca dziękuje za piękny list, w którym jego 
przyjaciel usprawiedliwia swe milczenie. Na słowa Filipa o tym, że przez 
swe milczenie utrudnił ich pracę, dodał łez i cierpienia odpowiada: „czy na-
prawdę wyobrażasz sobie, że ja siedzę tutaj w ogrodzie różanym i nie dzielę 
waszych trosk? Niech łzy wasze lepiej nade mną się rozlewają”, następnie 
przechodzi do sprawy konfesji, zwanej wówczas apologią. „Otrzymałem 
twoją apologię i zastanawiam się nad twym pytaniem, jak daleko możemy 
ustąpić papistom. Co do mnie, uważam, że odstąpiono zbyt wiele. Jeśli tego 
nie zaakceptują, cóż więcej możemy zrobić? Myślę nad tą sprawą dzień i noc, 
oglądając ją ze wszystkich stron, szukając odpowiedzi w Piśmie, i im dłużej 
to rozważam, tym bardziej jestem przekonany o pewnym fundamencie, na 
którym spoczywa nasze nauczanie i dlatego staję się coraz bardziej odważny; 
tak więc, jeśli jest to wolą Boga, żadne słowo nie powinno zostać skreślone, 
niech się dzieje co chce.” Dalej dodaje pewności Melanchtonowi: „nie cieszę 
się wcale z tego, że mówisz, że szedłeś za mną, jakbyś uważał mnie za głów-
nego doradcę w tej sprawie. Nie chcę być postrzegany jako ktoś taki. Czy ta 
sprawa nie jest  tak samo twoja, jak i moja?” Następnie pociesza Melanch-
tona, kierując najpierw jego myślenie na właściwe tory: „Bóg umieścił sedno 
tej sprawy w miejscu, które nie jest ufundowane na twej retoryce, ani twej 
filozofii. To miejsce nazywa się wiarą i zawiera wszystko, czego człowiek nie 
widzi i nie rozumie, a jednak stara się to wszystko zrozumieć, zaznając przy 
tym cierpienia i łez w nagrodę, jak sam wiesz”. Na końcu dodaje: „po zapie-
czętowaniu listu uświadomiłem sobie, że nie odpowiedziałem na Twe pytanie 
w pełni, jak bardzo można ustąpić naszym przeciwnikom. Ale nie mówisz 
dokładnie, czego oni od nas oczekują. Jestem gotów, jak zawsze, przyznać 
im wszystko, jeśli oni tylko zostawią nam ewangelię, ale ewangelii oddać 
nie mogę. Cóż więcej mogę powiedzieć? Marcin Luter”.



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

20                                                         Nasza Gazetka 

Patrząc z perspektywy teologicznej trzeba powiedzieć, że listy uzupełnia-
ją obraz Lutrowej teologii o wymiar osobistej relacji między nim, a adresa-
tem. Myśl Lutra zyskuje tutaj kontekst sytuacji życiowej danej osoby, staje się 
punktem odniesienia dla konkretnych wydarzeń. Listy są dla współczesnego 
czytelnika lekturą fascynującą, ale zarazem trudną, bo wymagającą poznania 
kontekstu – nierzadko już dziś mocno zatartego – wydarzeń z życia odbior-
cy i adresata, które stanowią tło ich korespondencji. Teologia Lutra zyskuje 
w listach wymiar egzystencjalny w znaczeniu osobistym i jednostkowym. List 
zapośrednicza wspólnotę przeżywania radości i smutków, a często nawet ży-
ciowych tragedii między nadawcą a odbiorcą. W tej zapośredniczonej listem 
relacji teologia zostaje ubrana w słowa pocieszenia, napomnienia, podzięko-
wania bądź prośby.

Edycje listów Marcina Lutra
Większość listów Lutra przetrwała tylko w odpisach. Jak już powiedzia-

no, Luter nie gromadził własnych odpisów i odrzucał gwałtownie pomysł ich 
wydania. Najważniejszymi kolekcjonerami listów Lutra byli jego współpra-
cownicy: Georg Rörer, Georg Spalatin, Mikołaj von Amsdorf, Veit Dietrich 
i Johannses Aurifaber. Już w 1545 r. ukazało się pierwsze wydanie listów Lu-
tra w opracowaniu Caspara Crucigera – były to listy duszpasterskie. W latach 
1556–1565 ukazało się dwutomowe zbiorcze wydanie listów Lutra, w opraco-
waniu J. Aurifabera. Do końca XVI w. ukazały się jeszcze liczne mniej, lub 
bardziej obszerne edycje listów wittenberskiego Reformatora, służące różnym, 
w tym również polemicznym celom. Filologiczne, biograficzne i historyczne 
opracowanie i edycja listów Lutra przypada dopiero na wiek XIX. Zwieńcze-
niem tych prac była seria „Briefwechsel” w Weimarskim wydaniu dzieł Lu-
tra. W swej Geschichte des deutschen Briefes Georg Steinhausen stwierdził, 
że Luter był „pierwszym klasykiem niemieckiego listu, kimś, kto potrafił dać 
w liście pełen wyraz swych myśli i uczuć. Był on pierwszym prawdziwie indy-
widualnym autorem listów, który nie potrzebował tradycji i konwencji, które-
mu list służył do wyrażania siebie i niczego więcej”.

Łukasz Barański



Nasza Gazetka                                                         21

W y d a r z e n i a

Ewangelizacja pasyjna
W dniach 18–20 marca odbyła się w naszej parafii Ewangelizacja Pasyj-

na. Głównym mówcą był w tym roku ks. Sławomir Sikora ze Szczecina.
„Obietnice jak warowne grody”, 

to temat piątkowego wieczoru, opar-
ty na słowach Jezusa skierowanych 
do złoczyńcy na krzyżu – zaprawdę 
powiadam ci, dziś będziesz ze mną 
w raju. Mówca podkreślił różnice 
między słowem ludzkim a Chry-
stusowym. Wszystkie Chrystusowe 
obietnice są jak warowne grody, 
w których możemy się schronić.

„Pytanie, które staje się odpo-
wiedzią” prowadziło nas przez sobotni wieczór podczas którego zastana-
wialiśmy się, czy Bóg może opuścić swoje ukochane dziecko? Co dla nas 
oznacza wołanie Chrystusa – Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
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„Wołanie wpośród drwin”, czyli słowa Jezusa – Ojcze, odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią, były podstawą zwiastowania na niedzielnym nabo-
żeństwie. Nieraz naszym problemem jest brak przebaczenia, który zakłóca 
naszą relację z Bogiem. Idźmy z tym problemem pod krzyż, aby tam zna-
leźć siłę do przebaczania.

W swoje przemówienia ks. Sikora wplatał wiersze ze zbioru poezji 
„Myśli w biegu”, którego jest autorem.

Oprawę muzyczną ewangelizacji tworzyli: chór mieszany, zespół „Hosanna” 
i zespół młodzieżowy. Głęboka treść pieśni skłaniała do zadumy i refleksji.

Ewangelizacja to czas wyciszenia, odkrywania: Kim dla mnie jest Jezus 
Chrystus? Starajmy się w naszym codziennym, zabieganym życiu korzy-
stać z takich chwil, aby każdorazowo wzmocnić się duchowo.

H. Sztwiertnia

Nagrania z ewangelizacji można odsłuchać na stronie internetowej parafii.

Wędrówka przez Biblię
We wtorkowy wieczór 19 kwietnia wraz ze znajomymi wybraliśmy się 

na spotkanie biblijne które prowadziła Anna Olek, żona mgr Grzegorza 
Olka (praktykant w Centrum Misji i Ewangelizacji). Myślałam, że to będzie 
wykład, może wzbogacony prezentacją, zdjęciami, filmami czy jeszcze in-
nymi nowoczesnymi multimediami. Okazało się zupełnie inaczej. Znaną 
przypowieść o synu marnotrawnym pani Anna przedstawiła w sposób bar-
dzo odkrywczy. Pierwszy raz miałam okazję poznawać Słowo Boże meto-
dą bibliologu. Stawaliśmy się bohaterami historii o synu który postanawia 
opuścić swojego ojca.

Gdybyś była matką co byś czuła w tej sytuacji? Gdybyś był ojcem czy 
spełnił byś każdą zachciankę marnotrawnego syna?

Każdy kto chciał mógł się wypowiedzieć. Ale nawet milcząc brałam 
czynny udział zastanawiając się co odczuwali biblijni bohaterowie. Całe 
spotkanie przeniosło nas w klimat i atmosferę czasów Pana Jezusa a jed-
nocześnie zrozumieliśmy że omawiana historia dzisiaj nadal jest aktual-
na. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy ile treści można znaleźć między 
wierszami znanej biblijnej opowieści.

Ciekawe jaki będzie fragment biblijny na następnym spotkaniu, bo wy-
bieramy się w większym gronie.    Halina Gajdzica
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Rodzinnie i biblijnie o małżeństwie
W sobotę 23 kwietnia br. w gole-

szowskiej salce parafialnej odbyło się 
kolejne, trzecie już w tym roku, spotka-
nie o małżeństwie. 

O tym, że rozmowy o małżeństwie 
są potrzebne nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. I nie chodzi tylko o mał-
żeństwa w kryzysie, które nie chcą, nie 
potrafią a czasami nie mogą już ze sobą 
rozmawiać . Rozmowy o małżeństwie są 
potrzebne wszystkim, bo nie ma przecież 
małżeństw, które nie mogą być lepsze. 

Rozważanie o małżeństwie, które pro-
wadził ks. Mirosław Czyż ze Skoczowa 
było skierowane do wszystkich, którzy chcą  zrozumieć swoje małżeństwo 
w sposób chrześcijański, w którym Bóg jest punktem odniesienia także w re-
lacjach z najbliższą osobą. Podawane przykłady z Ewangelii Marka mówiące 
o uzdrowieniach głuchoniemego, niewidomego oraz epileptyka przez Jezusa 
[Mk 7,31-37; 8,22–26; 9,14-29], mogą być według ks. Czyża ilustracją do 
zachowań w małżeństwach borykających się z problemami.
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Wykładowi towarzyszyły pieśni wykonywane przez młodzieżowy zespół 
muzyczny, do którego można było się dołączyć. Co nie było takie trudne 
mając podany tekst z rzutnika. Warto docenić i dostrzec tych młodych lu-
dzi, którzy uczą się, pracują i studiują a jeszcze znajdują czas na próby oraz 
służą pieśnią i muzyką! A tematyka spotkania również i im się przydała. Nie 
sposób również pominąć smakołyków przygotowanych przez uczestniczki 
spotkania. Oprócz pysznych ciast był również smalec domowy, który szcze-
gólnie zasmakował skoczowskim gościom.          Dariusz Bieńkowski

Koncert muzyki filmowej  
Orkiestra i soliści Stowarzyszenia Muzycznego „Artis” przygotowali 

dla swoich sympatyków koncert muzyki filmowej. Miłośnicy orkiestry Je-
an–Claude`a  Hauptmanna mogli 2 maja w goleszowskim kościele ewan-
gelickim  wysłuchać wielu znanych  melodii i piosenek. Koncert rozpo-
czął utwór „Obój Gabriela” z filmu „Misja” skomponowany przez jednego 
z największych kompozytorów muzyki filmowej Ennio Morricone. Ennio 
Morricone, twórca muzyki do ponad 500 filmów, ze swoją orkiestrą i chó-
rem wystąpił w tym roku w Hali Stulecia we Wrocławiu, a 6 lutego 2017 
roku pojawi się w Polsce  z okazji 60–lecia swoich muzycznych występów 
z koncertem  w Krakowie. Nie zabrakło też melodii z produkcji filmowych 
związanych z naszym krajem, czyli z filmów „Lista Schindlera” i „Pianista”.  
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Starsi słuchacze mogli przywołać  w swoich wspomnieniach bohaterów 
takich polskich seriali jak „Dom” czy „Polskie drogi”, z których melodie 
zabrzmiały bardzo lirycznie. Znaczną część koncertu wypełniły melodie 
i piosenki związane z filmami i musicalami francuskimi. Szczególnym 
uznaniem słuchaczy cieszyły się piosenki wykonywane w języku fran-
cuskim jak np. „Padam Padam”, „Non, je neregretterien” czy „Zamek 
w chmurach” z musicalu „Les Miserables” („Nędznicy”). Nie mogło też 
zabraknąć muzyki Michela Legranda z filmu „Parasolki z Cherbourga”. 
Zabrzmiała również jedna z najbardziej bałkańskich melodii, znana z wielu 
wykonań „Ederlezi”. W programie wieczoru znalazła się też pieśń z re-
pertuaru Leonarda Cohena „Hallelujah”, która pojawiła się w 2001 roku 
w animowanym filmie „Shrek”. Słuchacze mogli posłuchać również  frag-
mentów  muzyki  Alana Silvestri  do filmu „Forrest Gump” czy muzycznej 
ilustracji Hansa Zimmera do głośnego filmu „Gladiator”. Bardzo atrakcyj-
ny wieczór zakończyła muzyka z filmu „Piraci z Karaibów” oraz wykona-
ny na bis utwór „Typewriter”, będący humorystycznym wykorzystaniem 
maszyny do pisania jako instrumentu solowego. Bardzo licznie zgromadzo-
na publiczność nagrodziła artystów gorącymi brawami. Wszyscy słuchacze 
na pewno z radością przyjęli informację o przygotowaniach do następnego 
koncertu, który został zapowiedziany na 4 września godz. 18.00, a tematy-
ką będzie obejmował muzykę i piosenki lat 20-tych i 30-tych. J. Czudek
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Wyjazd konfirmantów do Gliwic
22 kwietnia 2016 roku, godzina 15.00 grupa dwudziestu dwóch mło-

dych osób i dwaj opiekunowie wsiadają do autobusu relacji Cieszyn – Gli-
wice. Godzina 18.30 autobus dociera na miejsce, a jego pasażerowie mogą 
udać się do „swoich pokoi”. 

Wspomniana grupa dwudziestu dwóch młodych osób to tegoroczni 
konfirmanci, w towarzystwie księdza Łukasza Stachelka i księdza Marci-
na Liberackiego. „Pokoje” znajdują się na terenie szkoły Ewangelickiego 
Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach. Na dwa dni jej pomieszczenia 
zostały oddane w gościnę goleszowskim konfirmantom. 

Pierwszego wieczoru uczestnicy wyjazdu mogli posłuchać Słowa Bożego 
i posilić się po podróży. Późnym wieczorem natomiast mogli trochę się „roze-
rwać” w czasie oglądania francuskiej komedii pt.: „Jeszcze dalej niż północ”. 

Następnego dnia, po wczesnej pobudce i zjedzeniu śniadania, wszyscy 
w doskonałych humorach mogli udać się na dworzec kolejowy, aby pocią-
giem pojechać do Katowic. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zupełnie 
nieświadomie, księża zapewnili konfirmantom jedną z najlepszych atrakcji 
wyjazdu – przejazd pociągiem. 
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Gdy dotarliśmy do Katowic, z dworca PKP przemaszerowaliśmy szyb-
kim krokiem pod siedzibę Polskiego Radia Katowice. W Radiu czekał na 
naszą grupę redaktor Jacek Filus, który oprowadził nas po budynku, prezen-
tując jednocześnie bogatą historię Radia Katowice. W trakcie poznawania 
historii Radia, konfirmanci mogli zobaczyć, jak przebiega nadawanie ser-
wisu informacyjnego na żywo oraz lepiej zapoznać się z pracą radiowca. 
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Następnie wszyscy udaliśmy się do parafii ewangelickiej w Katowi-
cach, aby tam zwiedzić miejscowy kościół, który jest najstarszym murowa-
nym kościołem w Katowicach i zapoznać się z jego historią. Po zwiedzaniu 
przyszedł czas na obiad i powrót do Gliwic. 

W budynku szkoły ETE młodzież przypominała sobie historie biblijne, 
jakie poznała w czasie wszystkich etapów dotychczasowej nauki. 

Nagle na zegarze wybiła godzina 18.00 co oznaczało, iż czas już wracać 
do domu. Wszyscy dotarliśmy do Goleszowa około godziny 21. 

Dwa dni spędzone razem były czasem pogłębiania więzi pomiędzy po-
szczególnymi osobami, ale przede wszystkim był to czas, kiedy mogliśmy 
wspólnie poznawać Boga poprzez słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. 

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Parafialnej, która pokryła 
koszt całego wyjazdu.                          ks. Marcin Liberacki 
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Konfirmacja
Dzień 8 maja 2016 roku był szczególnym wydarzeniem dla naszych 

konfirmantów, ponieważ ślubowali Bogu wierność. 
Sama uroczystość była jednak poprzedzona intensywnymi, niemal rocz-

nymi przygotowaniami. W tym czasie młodzież uczęszczała na cotygo-
dniowe spotkania, brała udział w tzw. młodzieżówkach i pomagała podczas 
wielu nabożeństw (konfirmanci m. in. sprzedawali świece adwentowe, po-
magali w dystrybucji opłatka, rozdawali „Naszą Gazetkę” w czasie Świąt 
Wielkanocnych). 

W czasie wspomnianych przygotowań konfirmanci mieli okazję uczest-
niczyć w dwóch wyjazdach do Wisły Czarnego i Gliwic. Wyjazdy te były 
przygotowane i zorganizowane specjalnie dla nich. W tym okresie na bieżą-
co sprawdzano wiedzę 
osób, które już wkrótce 
miały ślubować Bogu 
wierność. 

Podsumowaniem 
tego czasu była pre-
zentacja, która odbyła 
się w Święto Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. 
Została ona przygo-
towana przez konfir-
mantów, a dotyczyła 
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tematyki modlitwy, w szczególności Mo-
dlitwy Pańskiej. Część osób odegrała także 
krótką scenkę, która pokazywała jak często 
i w jaki sposób zmawiamy tę najpiękniej-
szą modlitwę, niejednokrotnie machinalnie 
bez większego zastanowienia, powtarzając 
jej słowa. 

Wreszcie przyszedł ten długo wyczeki-
wany dzień. Konfirmanci (11 dziewcząt i 11 
chłopców), ubrani w regionalne stroje, ze-
brali się w sali parafialnej, aby stamtąd pro-
cesjonalnie udać się do kościoła. Młodzież 
została wprowadzona do kościoła przez 
Radę Parafialną oraz duchownych. W cza-
sie uroczystego nabożeństwa konfirmanci 
ślubowali wierność Bogu i po raz pierwszy przystąpili do Stołu Pańskiego. 
Podczas nabożeństwa otrzymali od członków Rady Parafialnej tradycyjne 
czerwone róże, świadectwa konfirmacji i przede wszystkim Biblię. 

Liczymy na to, że słowa ślubowania, nie były słowami wypowiedzia-
nymi machinalnie, jak to często ma miejsce z modlitwą Ojcze nasz, ale że 
będą to słowa wypływające prosto z serca. 

Niechaj przypominać o nich będzie Biblia, która została podarowana 
tegorocznym konfirmantom. 

ks. Marcin Liberacki
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Wycieczka Koła Pań do Pszczyny
W sobotę 14 maja 42–osobowa grupa kobiet (z kilkoma osobami towa-

rzyszącymi płci męskiej) wyruszyła na wycieczkę do Pszczyny. Pogoda nie 
zachęcała do wyjazdu. Po całonocnym deszczu niebo było pokryte ciężki-
mi chmurami, przez które nie przebijał się najmniejszy promień słońca.

W Pszczynie serdecznie powitał nas dobrze nam znany, pochodzący 
z Goleszowa, ks. Jan Badura – od 35 lat proboszcz pszczyńskiej parafii.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do pięknego, neobarokowego kościoła, 
gdzie ks. Badura przedstawił nam historię parafii. Potem przeszliśmy do 
sąsiedniego budynku parafialnego, gdzie „czekała” na nas kawa, ciasto 
i uśmiechnięta pastorowa Jadzia, również goleszowianka.

Pokrzepieni kawą i ciastem wyruszyliśmy na spotkanie pszczyńskich 
żubrów oraz innych, mniej lub bardziej nam znanych czworonogów.

Głównym punktem programu było zwiedzanie zamku pszczyńskie-
go, nazywanego polskim Wersalem, gdyż jego wystrój nawiązuje do 
wzorców architektonicznych zastosowanych w rezydencji królów fran-
cuskich.

Kiedy wyszliśmy z zamku powitały nas pierwsze promienie słońca, co 
nas niezmiernie ucieszyło, bo w planie mieliśmy smażenie jajecznicy, która 
najlepiej smakuje w plenerze.
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Razem z ks. Badurą poje-
chaliśmy więc do sąsiedniej 
parafii w Studzionce, gdzie 
czekały na nas miejscowe pa-
nie. Wszystko było już przy-
gotowane do smażenia jajecz-
nicy, włącznie z olbrzymią 
patelnią, na której wylądowa-
ło 180 jajek.

Czekając na jajecznicę 
częstowaliśmy się słodkimi 
wypiekami naszych gospodyń 
oraz przywiezionymi przez 
nas wiślańskimi kołoczami.

Jajecznica „nie zawiodła” naszych oczekiwań, smażona na ognisku, na 
boczku, ze „sznytlokiem”, smakowała wyśmienicie.

Potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie i konkurs na odgadywanie pie-
śni z naszego śpiewnika kościelnego. Czas mijał szybko i z żalem musieli-
śmy pożegnać gościnną Studzionkę oraz proboszcza, który wkrótce prze-
chodzi na emeryturę i wróci w swoje rodzinne strony.

Halina Sztwiertnia
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Solus Christus
W ewangelickim kościele w  Goleszowie pieśń zazwyczaj brzmi potęż-

nie. Niewątpliwie zawdzięczamy to bogatej tradycji chórowej naszej parafii 
i licznym chórom, które działają na jej terenie. W majowy sobotni wieczór, 
21 dnia tego miesiąca,  pieśń jednak nie tylko rozbrzmiewała, co przenikała 
kościelne mury, by nieść się po okolicy, a nade wszystko wnikała w setki 
ludzkich serc poruszając emocje licznie zgromadzonych słuchaczy. Poru-
szenie dawało się we znaki tym bardziej, że w prezentowanym repertuarze 
można było usłyszeć pieśni znane od najmłodszych lat, z którymi wiążą się 
przeżycia szczególnych spotkań z Bogiem, melodie i słowa, które wyrażają 
naszą ewangelicką tożsamość, które wkomponowują się w sztandar naszej 
wiary opisując znaczenie Chrystusa dla naszego życia. Pełna koncentracja 
jedynie na Chrystusie stała się Reformacyjnym wyzwaniem wyrażonym 
w zasadzie tamtych dni: Solus Christus. Właśnie taki tytuł nosił jedyny 
w swoim rodzaju koncert, który dane nam było przeżywać w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im Stanisława Hadyny pod dyrekcją Jean–
Clauda Hauptmanna. Imponująco brzmiące pieśni  przeplatane były ko-
mentarzem biskupa Adriana Korczago na temat pojmowania przez Marcina 
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Lutra muzyki, a w szczególności pieśni. Niepowtarzalny koncert zwieńczo-
ny został wspólnym śpiewem pieśni: „Ojcowski dom” oraz „Za rękę weź 
mnie Panie”, co zrodziło wzruszenie nie tylko wśród ochoczo dołączającej 
się do śpiewu publiczności, ale emocjonalnie rysowało się na obliczach 
samych wykonawców. 



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

36                                                         Nasza Gazetka 

Wyborcze Zgromadzenie  
Parafialne

W dniu 22 maja w naszej Parafii odbyło się Zgromadzenie Parafialne, 
podczas którego wybierano nową Radę Parafialną, Rady Filiałów i Komi-

sję Rewizyjną. Zgromadzenie 
odbywało się jednocześnie 
w Goleszowie i czterech filia-
łach: Kozakowicach, Godzi-
szowie, Kisielowie i Lesznej 
Górnej.

W skład nowej Rady Pa-
rafialnej będzie wchodziło 18 
osób: 10 przedstawicieli Gole-
szowa i po dwóch przedstawi-
cieli z każdego filiału.

Ponadto każdy z filiałów 
wybierał 6 osobową Radę Fi-
liału, w skład której wchodzą 
również wybrani w filiale rad-
ni do Rady Parafialnej.

Zgromadzenie Parafialne 
wybrało również 3 osobową 
Komisję Rewizyjną. Zgod-
nie z uchwałą Zgromadzenia 
Parafialnego z lutego 2016 
roku, w tej kadencji nie powo-
łano Komitetu Parafialnego. 
Wszystkim, którzy byli człon-
kami Komitetu dziękujemy za 
dotychczasowe zaangażowa-
nie. Ufamy, że Parafia nadal 
może liczyć na waszą pomoc 
w wielu stojących przed nami 
wyzwaniach.
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W wyniku głosowania w skład Rady Parafialnej weszli (podajemy od 
największej liczby otrzymanych głosów):

Goleszów: Jerzy Sikora, Adam Sztwiertnia, Marcin Sikora, Jacek Mi-
chalik, Edward Cieślar, Ilona Niedoba, Zofia Bury, Zbigniew Wacławik, 
Łukasz Barański, Danuta Dąbrowska,

Kozakowice: Monika Kiełbicka, Jerzy Tomica,
Godziszów: Sławomir Gaszek, Kazimierz Wisełka,
Kisielów: Jan Hławiczka, Bronisław Pszczółka,
Leszna Górna: Anna Śliż, Jan Niedoba.

Zastępcami do Rady Parafialnej zostali:
Goleszów: Zbigniew Szklorz, Ewa Procner, Krzysztof Szklorz, Danuta 

Stec, Tadeusz Gajdzica,
Kozakowice – brak zastępców,
Godziszów: Katarzyna Plinta, Krystyna Bujok,
Kisielów – brak zastępców,
Leszna Górna: Anna Ostachowska, Joanna Cuber.

W wyniku głosowania w skład Rad Filiałów weszli:

Kozakowice: Monika Kiełbicka, Jerzy Tomica, Roman Hess, Ryszard 
Cieślar, Gustaw Broda,

Godziszów: Sławomir Gaszek, Kazimierz Wisełka, Anna Ząbek, Alina 
Sikora, Bogdan Rymorz, Zuzanna Szalbót,

Kisielów: Jan Hławiczka, Bronisław Pszczółka, Irena Plinta, Józef Ruc-
ki, Henryk Hadyna,

Leszna Górna: Anna Śliż, Jan Niedoba, Marek Czyż, Alicja Hanczaruk, 
Bożena Nytra, Helena Woźnik. Zastępcami zostali: Danuta Plinta, Maria 
Niespór.

W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszły: Anna Nie-
doba, Anna Brudny, Joanna Sikora. Zastępcą została Anna Plinta.

Dziękujemy również tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata pełnili 
funkcję radnych naszej Parafii, a szczególnie kuratorowi Jerzemu Staniecz-
kowi. Wyjątkowe słowa uznania kierujemy pod adresem pana Władysława 
Pasternego, który przez ostatnie 43 lata był członkiem Rady Parafialnej. 

ks. Łukasz Stachelek 
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Zjazd Bratniej Pomocy  
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Sy-

cowie (Diec. Wrocławska) była gospodarzem 
kolejnego 153. Zjazdu Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa. W zjeździe tym wzięła udział 
również delegacja naszej parafii. 

Zebrani w sali parafialnej delegaci z całej 
Polski mogli zorientować się w ilości zebra-
nych ofiar oraz oczekiwaniach przedstawio-
nych w złożonych wnioskach. W tym roku  
Zarząd BP im. G.A musiał zmierzyć się z wiel-

ką dysproporcją między kwotą będącą  w jego dyspozycji (ok. 230000 zł) 
a ilością i wysokością kwot zapisanych we wnioskach o udzielenie pomo-
cy (ok. 830000 zł). Sprawozdania przedstawili Prezes Zarządu ks. Daniel 
Ferek oraz skarbnik Anna Czudek. Najwięcej środków na dofinansowanie 



Nasza Gazetka                                                         39

różnych przedsięwzięć re-
alizowanych, bądź plano-
wanych przez parafie ze-
brano tradycyjnie w naszej 
diecezji. W czasie dyskusji 
zwracano uwagę na termi-
nowe rozliczanie otrzymy-
wanych środków i  możli-
wość kierowania środków 
w danej diecezji na mniej-
szą ilość zadań ale przy 
większym dofinansowaniu 
z funduszu pomocowego 
(wymagałoby to większej 
koordynacji w ramach po-
szczególnych diecezji). 
W zjeździe wzięli udział: 
bp. Kościoła ks. Jerzy Sa-
miec, biskupi diecezji wro-
cławskiej oraz katowickiej 
ks.bp Waldemar Pytel i ks. 
bp Marian Niemiec oraz 
spora grupa księży z wielu 
parafii. Gospodarz parafii 
sycowskiej ks. Rafał Mil-
ler z grupą parafian zadbał 
o stronę organizacyjną 
i kulinarną zjazdu. 

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w dziękczynnym nabożeństwie 
w pięknym, zabytkowym  Kościele Zamkowym ap. Jana  i Piotra, gdzie 
kazanie wygłosił Biskup Diecezji Wrocławskiej ks. Waldemar Pytel. Po-
przez delegatów zarząd bratniej pomocy pragnie podziękować wszyst-
kim, którzy poprzez swoje ofiary przyczynili się do zebrania środków 
finansowych wspomagających funkcjonowanie całej naszej ewangelic-
kiej wspólnoty. 

Delegatami na tegoroczny Zjazd z naszej Parafii byli: Krystyna Bujok, 
Zuzanna Szalbót, Jan Czudek.

   J. Cz
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Podwieczorek dla Pań
W wtorek 24 maja miałyśmy możliwość uczestniczyć w spotkaniu, któ-

rego tematem był „Prawdziwy sens życia”, o który pytamy na różnych eta-
pach naszej ziemskiej wędrówki. Słowem z 1 Listu Piotra 2,4–5:”Przystąpcie 

do niego ,do kamienia żywego, przez 
ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz 
przez Boga wybranego jako kosz-
towny. I wy sami jako KAMIENIE 
ŻYWE budujcie się w dom duchowy, 
w kapłaństwo święte, aby składać du-
chowe ofiary przyjemne Bogu przez 
Jezusa Chrystusa”, przywitała nas 
pani Dorota Stachelek. Odczytany 
werset łączył się też z pięknym upo-
minkiem – przywieszką do zakładki 
lub łańcuszka, a wypowiedziany ko-
mentarz był wielką duchową zachętą. 

Po wspólnym śpiewie diakon Aleksandra Błahut –Kowalczyk bardzo cie-
kawie, refleksyjnie trafiała do naszych serc przemyśleniami na podstawie 
książki pod tym samym tytułem, a której autorką jest matka Ewa– czyli 
Ewa Thiele Winkler.  Książka ukazała się 43 lata temu (a mimo to jej treść 
jest nadal bardzo aktualna). W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin 
matki Ewy. Nasza wykładowczyni 
w swych przemyśleniach oparła się 
na trzech myślach przewodnich:

1. Przyznanie się do błędów;
2. Przyjęcie odrzuconych;
3. Odwzajemnienie nienawiści 

miłością;.
Rozważania rozpoczęto od tema-

tu przyznania się do błędów. Matka 
Ewa nie bała się przyznać do błędów, 
do upadku duchowego. Efektem tego 
było uczucie pustki, ochłodzenie 
wewnętrzne, poczucie bycia lepszą 
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od innych. Przez działanie Ducha Świętego i osobistą pokutę, przeprosiła 
swoje współpracownice za dotychczasowe życie ,które było tylko odbi-
ciem własnego „ja”. Od tamtej pory dzieło w Miechowicach zaczęło się 
mocno rozwijać, rozrastało się grono sióstr, oddanych pracownic, matki 
Ewy. Pani diakon zakończyła pytaniem: Z czym my przyszłyśmy? Z ja-
kim bagażem popełnionych błędów, z których warto sobie zdać sprawę 
i wyznać je Bogu?

Drugim tematem było przyjmowanie odrzuconych. Całe życie matki 
Ewy było służbą dla ludzi a szczególnie dzieci osieroconych, skazanych na 
biedę, niebyt. Matka Ewa dbała, aby pokrzywdzonym przez ówczesny sys-
tem społeczny nie działa się krzywda. Jest to niesamowity przykład służenia 
bliźnim w imię miłości, jaką jest dla nas Jezus Chrystus nasz Zbawiciel.

Kolejną myślą rozwiniętą w wykładzie była myśl o odwzajemnianiu nie-
nawiści miłością. Podkreślono byśmy unikali pewnych rzeczy, nie postępo-
wali w taki sposób jak postępował król Achaz z 27 rozdziału Drugiej Księgi 
Kronik (zachęcam do przeczytania). Był królem, który nie czynił Bożej woli. 
Natomiast Jotam i Hiskiasz byli ludźmi czyniącymi wolę Bożą. Rozmyślania 
na ten temat były również oparte o treść z 1 Listu do Tesaloniczan z rozdziału 
4 wiersza 3: „Taka jest bowiem wola Boża – uświęcenie wasze.”

Czas duchowej uczty mogliśmy łączyć z poczęstunkiem: pysznymi za-
kąskami i smakołykami przygotowanymi przez grupkę naszych pań „KRE-
ATYWNYCH”, za co im i wszystkim, którzy przyłączyli się do przygoto-
wania tego podwieczorku – serdecznie dziękujemy!

  Ewa Procner



Parafia Ewangelicko–Augsburska w Goleszowie

42                                                         Nasza Gazetka 

Nabożeństwo „na Spowiedzisku”
Piękne słoneczne niedzielne popołudnie zachęca do tego, aby wybrać 

się na spacer lub spędzić czas na przykład w lesie. Można to zrobić same-
mu bądź w gronie najbliższych. Tak właśnie było w niedzielę 12 czerwca 
2016 roku, kiedy wiele osób zebrało się przy kamieniu „na Spowiedzisku”. 
Jak co roku, tak samo i w tym, całe rodziny zebrały się w niedzielne po-
południe, aby wspólnie przeżywać nabożeństwo, które miało przypomnieć 
jak przed wiekami właśnie w tym miejscu zbierali się ojcowie wiary, aby 
pomimo prześladowań wspólnie słuchać Ewangelii i oddawać Bogu cześć. 
Wszystkich zebranych przywitał ks. Marcin Liberacki. Liturgię natomiast 
poprowadzili wspólnie ks. Marcin Liberacki oraz ks. Marek Twardzik z Ci-
sownicy, który wygłosił także kazanie. Zwrócił w nim uwagę na fakt, jak 
ważne jest wrastanie w Chrystusa. Podobnie jak drzewa, które swymi ko-
rzeniami wrastają w głąb ziemi i jeżeli mają naprawdę mocne korzenie, 
to mogą przetrwać w czasie wichur i suszy. Podobnie i my, jeżeli nasze 
korzenie (wiara) będą naprawdę silne, to będziemy umieli poradzić so-
bie z wszelkimi przeciwnościami. Całość nabożeństwa swoim występem 
uświetnił występ chóru parafialnego z Cisownicy.

Zapraszamy wszystkich już teraz za rok na kolejne nabożeństwo „na 
Spowiedzisku”.
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Olimpiada Młodzieży  
Ewangelickiej

W dniach 26–29 maja w Mikołowie odbywała się Olimpiada Młodzieży 
Ewangelickiej. Już tradycyjnie młodzież licznie reprezentowała naszą Pa-
rafię, wystawiając drużyny: męskie senior i junior oraz kobiecą senior.

Rywalizując w licznych konkurencjach, sportowcy zdobyli szereg me-
dali. Były to trzy dni ogromnego wysiłku, podczas którego każdy rywalizo-
wał w bardzo różnych dyscyplinach. Olimpiada dała możliwość do pozna-
wania nowych ludzi z różnych zakątków naszego kraju oraz zawiązywania 
nowych przyjaźni.
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Szczególnym wyróżnieniem dla na-
szych sportowców było zdobycie 2 miej-
sca w klasyfikacji generalnej. Pierwsze 
miejsce zdobył Skoczów, a trzecie Miko-
łów.

Cieszymy się, że młodzież mogła 
wziąć udział w Olimpiadzie. Ponad po-
łowę kosztów uczestnictwa oraz koszty 
przejazdu pokryła Rada Parafialna.

Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom. Poniżej  znajdują się wy-
niki w poszczególnych kategoriach i dyscyplinach:

Kobiety junior:
– pływanie. 50 metrów stylem dowolnym: 3 miejsce Karolina Cieślar
–badminton: 2 miejsce Justyna Tomica, 3 miejsce Weronika Michalik
– bieg 100m: 2 miejsce Aneta Macha, 3 miejsce Joanna Karzełek
– bieg 800m: 1 miejsce Aneta Macha
– skok w dal: 3 miejsce Aneta Macha
– skok wzwyż: 1 miejsce Justyna Tomica, 3 miejsce Aneta Macha
– pchnięcie kulą: 2 miejsce Joanna Karzełek
– plażówka: 3 miejsce (Karolina Cieślar, Weronika Michalik)
Kobiety senior:
– koszykówka: 2 miejsce
– siatkówka: 3 miejsce
– pchnięcie kulą: 1 miejsce Natalia Cieślar
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Mężczyźni junior:
– koszykówka: 3 miejsce
– piłka ręczna: 2 miejsce
– pływanie. 50m stylem klasycznym: 3 miejsce Mateusz Wardziński
– pływanie. Sztafeta 4x50m stylem dowolnym: 2 miejsce
– piłka nożna: 2 miejsce
– badminton: 1 miejsce Marcin Michalik, 2 miejsce Mateusz Wardziński
– siatkówka: 2 miejsce
– bieg 100m: 2 miejsce Maciej Stawarz
– bieg 400m: 3 miejsce Wojciech Janota
– skok wzwyż: 3 miejsce Wojciech Janota
– pchnięcie kulą: 1 miejsce Mateusz Wardziński
Mężczyźni senior:
– koszykówka: 3 miejsce
– piłka ręczna: 1 miejsce
– pływanie. 50m stylem dowolnym: 1 miejsce Michał Sztwiertnia,  

2 miejsce Jan Sztwiertnia
– pływanie. 50m stylem klasycznym: 1 miejsce Michał Sztwiertnia,  

2 miejsce Jan Sztwiertnia
– pływanie. Sztafeta 4x50m stylem dowolnym: 1 miejsce
– piłka nożna: 2 miejsce
– bieg 100 m: 1 miejsce Szymon Gajdzica, 3 miejsce Michał Sztwiertnia
– skok w dal: 2 miejsce Dawid Kłapsia
– pchnięcie kulą: 3 miejsce Michał Sztwiertnia
– plażówka: 3 miejsce (Krystian i Adrian Czudek). 
Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy naszych sportowców!

ks. Łukasz Stachelek
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Promyki na dzień Matki
Dnia 29 maja chórek dziecięcy „Promyki” tradycyjnie sprawił muzycz-

ny podarunek wszystkim mamom, choć wykonane pieśni skierowane były 
również w stronę czasem niedocenianych tatusiów. Dzieci pod kierownic-
twem pani Małgorzaty Konarzewskiej wykonały trzy utwory. Dużą nie-
spodzianką dla słuchaczy, a i sporym przeżyciem dla śpiewających było 
wspólne wykonanie jednej z piosenek wraz z rodzicami. Zaznaczyć należy, 
że w tym wypadku stres towarzyszył jedynie pełnoletnim chórzystom. Wy-
stęp ten udowodnił, że w naszej parafii drzemie jeszcze spory, nieodkryty 
śpiewaczy potencjał wśród „starszej młodzieży”. Bogata oprawa instru-
mentalna, niewątpliwie zainspirowana nadchodzącymi Mistrzostwami Eu-
ropy w piłce nożnej sprawiła, iż pieśni były dynamiczne i pełne radości. Na 
koniec występu dzieci podarowały swoim mamusiom piękne róże i wzięły 
udział w szkółce niedzielnej. Wdzięczny rodzic
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Coś dla Was
( kącik dla dzieci )
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Cegła
Młody, odnoszący sukces kierownik jechał sąsiednią ulicą, jadąc odro-

binę za szybko swoim nowym Jaguarem. Uważał na dzieciaki wyskakujące 
zza zaparkowanych samochodów i zwalniał jak tylko mu się wydawało, że 
coś zobaczył. Auto przejechało, żadne dziecko się nie pojawiło. Zamiast 
tego, cegła uderzyła w boczne drzwi Jaguara.

Dał po hamulcach i zawrócił Jaguara do miejsca z którego rzucono cegłę.
 Zezłoszczony kierowca wyskoczył z samochodu, złapał najbliższego 

dzieciaka i pchnął go na zaparkowany samochód krzycząc:
– Co to było i kim Ty jesteś?... I co do licha robisz. To jest nowy samo-

chód, a ta rzucona cegła będzie Cię kosztować kupę kasy!!... Dlaczego to 
zrobiłeś?

  Młody chłopak bronił się:
– Proszę Pana... Proszę, Przepraszam, ale nie wiedziałem, co innego 

mogę zrobić – błagał.
Rzuciłem cegłą, bo nikt inny by się nie zatrzymał...
Ze łzami spływającymi po twarzy i po brodzie chłopaczek wskazał na 

miejsce obok zaparkowanego samochodu.
– To jest mój brat–powiedział. Zjechał z krawężnika i spadł z wózka 

inwalidzkiego, a ja nie potrafię go podnieść...
Teraz szlochając chłopiec poprosił oszołomionego kierowcę:
– Czy mógłby Pan mi pomóc podnieść Go na wózek? Jest poraniony i za 

ciężki dla mnie...
 Poruszony kierowca próbował przełknąć gwałtownie pojawiającą się 

kluskę w gardle. Szybko podniósł chłopca na wózek, potem wyciągnął chu-
steczki i oczyścił ranki i przecięcia

 – Dziękuję i niech Cię Bóg błogosławi–wdzięczne dziecko odpowie-
działo nieznajomemu.

 Zbyt zszokowany aby powiedzieć słowo mężczyzna po prostu patrzył 
jak chłopiec popychał swojego przywiązanego do wózka brata w kierunku 
domu...To był długi i wolny spacer z powrotem do Jaguara...

 Uszkodzenie było bardzo widoczne, ale mężczyzna nigdy nie zajął się 
naprawieniem uszkodzonych drzwi... Zostawił je w takim stanie aby przy-
pominały mu wiadomość... 

Nie idź przez życie tak szybko,
aby ktoś musiał rzucać w Ciebie cegłą,
by zwrócić na siebie Twoją uwagę. Anonim

OPOWIADANIE
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***
Sześćdziesiąty, jubileuszowy Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej 

Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego odbył się 24 kwietnia 2016 roku 
w niedzielę „Cantate”. Początkowo wiosenne zjazdy chórów organizowane 
były w różnych parafiach. Od trzynastu lat ich gospodarzem jest parafia 
cieszyńska, bowiem tylko Kościół Jezusowy może pomieścić  wszystkie 
chóry naszej diecezji.  To wielkie muzyczne koncertowanie rozpoczęło 
się na schodach kościoła, gdzie wspólnie wszystkie chóry wraz z orkiestrą 
diecezjalną wykonały „Chór niewolników hebrajskich” z opery „Nabucco”  
G. Verdi’ego pod dyrekcją Joanny Sikora. Po zajęciu miejsc w kościele 
chóry wspólnie zaśpiewały pieśń J. Neandera „Pochwal mój duchu mo-
carza” oraz hymn kościoła ks. dr M. Lutra „Warownym grodem” z towa-
rzyszeniem orkiestry diecezjalnej i orkiestry misyjnej pod dyrekcją Adama 
Pasternego. Zebranych chórzystów powitał gospodarz ks. Janusz Sikora. 
Po krótkiej liturgii rozpoczęły się prezentacje chórów, które prezentowały 
pieśni  ułożone wg roku kościelnego od Adwentu przez Pasję do Wielka-
nocy. W tej części wystąpił nasz chór mieszany wraz chórem z Kozako-
wic z pieśnią ks. M. Lutra „Chrystus był w śmierci mocy” do muzyki J.S. 
Bacha. Według założeń przedzjazdowych preferowane  były na ten rok, 
poprzedzający 500–lecie Reformacji  Lutrowe  kompozycje, ale niestety 
tylko goleszowskie chóry wywiązały się z tego założenia. Przed kazaniem 
wystąpiło 11 chórów ( z ogólnej liczby 29) oraz gościnnie chór z Poznania 
pod dyrekcją Małgorzaty Raszyk–Kopczyńskiej. 

Kazanie wygłosił długoletni opiekun chórów ks. Andrzej Czyż, któ-
ry wspomniał także zmarłych dyrygentów, prezesów i chórzystów, a tym 
właśnie poświęcona była pieśń J. S. Bacha „ O kiedy już nadejdzie czas” 
do słów Marii Wegert wykonana przez chór „Graduale” z Bielska. Po niej 
wspólnie wszystkie chóry zaśpiewały pod dyr. Anny  Stanieczek pieśń J. 
Gawlasa „Panie, sam swój Kościół wódź”. Historię działalności Komisji 
Chórów i Orkiestr od zarania po dzień dzisiejszy przedstawił Józef Król, 
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zaś bp Adrian Korczago nawiązał do tych pięknych tradycji śpiewaczych 
podkreślając wyjątkowość poświęcenia i oddania chórzystów i dyrygentów 
w służbie Kościoła.  Zasłużonym w tej pracy wręczono złote odznaki „Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenia te z rąk Sylwii Cieślar 
– wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymali:  Ta-
deusz Sikora, ks. Andrzej Czyż, ks. Janusz Sikora oraz Krystyna Penkala. 
Podczas pieśni zboru „Bóg jest miłością” zebrano ofiarę przeznaczoną na 
akcję „Ratujmy organy Kościoła Jezusowego”. Druga cześć Zjazdu obej-
mowała pieśni pochwalne i dziękczynne, a zakończona została występem 
czterech męskich chórów z Cieszyna, Goleszowa, Skoczowa i Zamarsk.  
Po wręczeniu przez biskupa diecezji i radcę Macieja Oczkowskiego spe-
cjalnych upominkowych Róż Lutra oraz dyplomów dyrygentom przez 
obecnego opiekuna ks. Alfreda Stańka, wspólnie wszystkie chóry odśpie-
wały pieśń „Śpiew jest nam życiem” pod dyr. Bolesława Nogi.  Zjazd za-
kończony został modlitwą i błogosławieństwem oraz potężnie brzmiącą 
pieśnią „Brońże Panie nas na wieki”. Wszystkie chóry zaproszone zostały 
na gorący posiłek i kołacze przygotowane przez cieszyńskich chórzystów.

***
W niedzielę 29 maja br. chór męski „Cantus” wraz z towarzyszącymi 

osobami wyjechał do Zabrza, gdzie w kościele Pokoju wziął udział w na-
bożeństwie odprawianym przez tamtejszego proboszcza ks. Dariusza Da-
wida. Chór wystąpił przed ołtarzem trzykrotnie, wykonując w sumie osiem 
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pieśni. Po nabożeństwie chórzyści z małżonkami i wnukami ugoszczeni 
zostali w sali parafialnej zabrzańskimi kołaczami, kawą i herbatą. Ksiądz 
D. Dawid zapoznał zebranych z historią i życiem parafii. Był też czas na 
wspólne rozmowy z zabrzańskimi  zborownikami. Do restauracji „Floriań-
skiej” udaliśmy się spacerkiem podziwiając wyrywkowo miasto, a później 
autobusem by zwiedzać kopalnię – muzeum „Guido”. Po założeniu kasków 
grupami zjechaliśmy najpierw na poziom 170 metrów, a po godzinnym wę-
drowaniu „chodnikami” na poziom 320 metrów pod ziemią, najbardziej 
„wytrwali” przez następne dwie godziny penetrowali górnicze wyrobiska. 
Dzięki przewodnikowi mogliśmy poznać obyczaje, życie i ciężką pracę lu-
dzi zatrudnionych w kopalniach. Za zorganizowanie całego wyjazdu dzię-
kujemy prezesowi chóru – Józefowi  Habarcie.

***
W drugą niedzielę po Trójcy Świętej 5 czerwca br. chór męski „Can-

tus” udał się na zaproszenie ks. Romana Kluza do Górek Wielkich, aby 
wziąć udział w uroczystym nabożeństwie z okazji 35–lecia  poświęcenia 
tamtejszego kościoła. Nabożeństwo poprzedził poranek pieśni religijnej. 
Rozpoczął go chór „Magnificat” parafii Brenna–Górki pod dyrekcją Marka 
Madzi. Po nim ciekawy repertuar przedstawił chórek dziecięcy „Świetliki”, 
a na koniec wystąpił chór „Cantus” z czterema pieśniami. Uroczyste, ka-
zanie wygłosił ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, a nabożeństwo uświetnił 
goleszowski chór męski kolejnymi pieśniami. Po nabożeństwie zaproszeni 
zostaliśmy na tradycyjne górczańskie kołacze, kawę i herbatę. Przed ko-
ściołem, jak zwykle po zakończonym nabożeństwie koncertowała orkiestra 
diecezjalna pod dyr. Adama Pasternego.    Anna Stanieczek
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Chrzty

Pogrzeby

Śluby

Nikola Agata Hus c. Sebastiana i Justyny zd. Szczepańska  
– Goleszów
Jakub Patryk Ryś  s. Patryka i Sandry Cudzik  – Kozakowice 
Dolne
Szymon Daniel Wszołek s. Daniela i Patrycji zd. Zachaba  
– Goleszów
Aleksandra Szteler c. Grzegorza i Marioli zd. Henkel  
– Goleszów
Maja Olszowska c. Mariusza i Izabeli zd. Osuch  
– Kisielów
Monika Natalia Kożdoń  c. Tomasza i Natalii zd. Hławiczka  
– Leszna Górna
Jakub Jan Stanieczek s. Zbigniewa i Agaty zd. Winiarska  
– Goleszów
Wojciech Józef Gabrych s. Michała i Katarzyny zd. Mizia  
– Goleszów

Jan Liboski  – Anna Jurkantowicz  – Goleszów 

Śp. Jan Hławiczka   l. 70  – Goleszów
Śp. Jan Cienciała  l. 80  –  Goleszów
Śp. Emilia Marosz zd. Bujok  l. 63 – Kisielów
Śp. Jan Lipowczan  l. 61  – Goleszów
Śp. Paweł Sikora  l. 84  – Goleszów
Śp. Helena Strajner zd. Stanieczek  l. 95  – Goleszów
Śp. Sylwester Nikiel   l. 42  – Goleszów
Śp. Bronisława Gąsawska zd.Kajfosz  l. 84  – Goleszów
Śp. Jan Śliwka l. 87  – Goleszów
Śp. Andrzej Mazur  l. 18  – Goleszów
Śp. Paweł Sikora  l. 90  – Godziszów
Śp. Helena Turoń zd. Sztuchlik  l. 80  – Goleszów
Śp. Jan Wójcik  l. 89  – Goleszów
Śp. Marianna Zamarska zd. Gomola  l. 90 – Goleszów  
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Zapraszamy

Duchowni Parafii 

Zachęcamy do odwiedzania nowej strony internetowej Parafii
Można tam znaleźć:

– aktualne ogłoszenia
– kalendarz wydarzeń
– plany nabożeństw i spotkań
– aktualną galerię zdjęć
– nagrania nabożeństw 

wikariusz
ks. Marcin Liberacki 
tel.	503	156	899

diakon
Karina Chwastek–Kamieniorz 

tel.	609	801	990

Proboszcz
bp Adrian Korczago 
tel.	605	788	520

wikariusz
ks. Łukasz Stachelek 
tel.508	177	425

– prośby modlitewne
– zapowiedzi ślubów
– klepsydry
– dane kontaktowe
– i wiele innych informacji

Zapraszamy serdecznie na pamiątki poświecenia kościołów 
w naszej parafii:

Kisielów – 17 lipca godz. 10.30, 
Słowem Bożym służyć będzie ks. Marek Londzin

Goleszów – 15 sierpnia godz. 10.30, Słowem Bożym służyć 
będzie ks. Janusz Holesz, Poranek pieśni religijnej godz. 8.00

Godziszów – 21 sierpnia godz. 10.30, 
Słowem Bożym służyć będzie ks.bp Adrian Korczago

Leszna Górna – 11 września godz. 10.30, 
Słowem Bożym służyć będzie ks. Alfred Staniek

Kozakowice – 25 września godz. 10.30, 
Słowem Bożym służyć będzie ks. Bartosz Cieślar
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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
Chór Żeński z Lesznej Górnej 
środa godz. 18.00
Chór dziecięcy „Promyki” 
sobota godz. 10.00
Zespół „Sola–Fide” 
środa godz. 19.00

Spotkania parafialne:
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

Zaproszenie
Chcesz porozmawiać, 

miło i pożytecznie spędzić czas, 
wśród życzliwych dziewczyn? 

Grupa kreatywnych, młodych pań, 
zaprasza na spotkania w każdy 

wtorek o 20. w salce parafialnej. 

Czekamy na Ciebie.
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Tydzień Dobrej Nowiny 
– Kozakowice

Czas:  1–5 sierpnia, godziny 9.00–13.00
Temat:  „Niech mówią zwierzęta”

Miejsce:  Strażnica OSP Kozakowice

Tydzień Dobrej Nowiny 
– Goleszów

Czas:  11–15 lipca, godziny 9.00–12.30
Temat:  „Przygoda na Dzikim Zachodzie”

Miejsce:  Parafia w Goleszowie





Nabożeństwo na spowiedzisku
19 czerwca 2016



Dzielimy się Radością

Aleksandra Szteler
chrzest: 15.05.2016 r.

Jakub Patryk Ryś
chrzest: 28.03.2016 r.

Maja Olszowska
chrzest: 15.05.2016 r.

Jakub Jan Stanieczek
chrzest: 12.06.2016 r.



Monika Natalia Kożdoń
chrzest: 15.05.2016 r.

Nikola Agata Hus
chrzest: 28.03.2016 r.

Szymon Daniel Wszołek
chrzest: 15.05.2016 r.

Wojciech Józef Gabrych
chrzest: 19.06.2016 r.
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