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Niech płynąca w świąteczny czas
ku Bożej chwale

kolęda
wplata się przez cały 2020 rok,

w nasze codzienne wychwalanie
Boga:

za możliwość oglądania w Synu Zbawienia,
które Bóg przygotował wszystkim ludom;

za Jego wierną obecność,
potęgę i moc;

za niezliczone cuda,
których zbyt często nie dostrzegamy

lub
nie chcemy zauważyć;

za dar zdolności wędrowania
w blasku światła Bożej miłości,

zwłaszcza w trudny i bolesny czas
zmagania się z poczuciem bezsilności

i pytaniami bez odpowiedzi,

by

wykrzykując za zastępami anielskimi
radosne uwielbienie:

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo,
ogłaszać światu,
mimo cierpienia,

bezmiar wiecznej chwały:
Święty, święty, święty jest Pan Zastępów

Rys.: Aleksandra Czudek
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Chwała Bogu, chwała w górze

Chwała Bogu, chwała w górze
Pokój krańcom ziemi tej 
Niebo, ziemia, lądy, morze
Wznieście pieśń ku Jego czci 

Panie nasz i Stwórco wszego
Tron Twój wiecznie będzie stał 
Z miłosierdzia niezmiernego
Syna swego światuś dał 

Wszystkim grzesznym wyzwolenie 
W Synu swoim zesłał Pan 
Pojednanie, odpuszczenie 
Życie płynie z jego ran 

Postać sługi Pan obleka 
I dziecięciem rodzi się 
By ośmielić tym człowieka 
Że doń oczy podnieść śmie 

Doń, grzesznicy pośpieszajcie
Bierzcie darmo łaski dar
Tylko się upamiętajcie
A ujdziecie wiecznych kar

Alleluja, alleluja 
Chwała Bogu w górze cześć 
Że nam zesłał Syna Swego 
Chce nas do żywota wieść!
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„A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: 
Jeżeli coś możesz, to: 
Wszystko jest możliwe dla wierzącego.
Zaraz zawołał ojciec chłopca: 
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”.

                                                   Mk 9,23.24

w roku 2020 towarzyszyć nam będzie hasło zaczerp-
nięte z ewangelii Marka, które stanowią słowa: „wierzę, 
pomóż niedowiarstwu memu”. są to słowa ojca pewnego 
chłopca zmagającego się z opętaniem przez demona, któ-
ry targał jego ciałem od najmłodszych lat. Jak takie słowa 
mogą stanowić drogowskaz w przeżywaniu całego roku? 
Przecież wydają się nielogiczne. Jak może prosić o pomoc 
w niedowiarstwie ktoś, kto wierzy? zanim odpowiem na 
powyższe pytanie, zachęcam do rozważenia jeszcze kilku 
kwestii, bez których odpowiedź byłaby niekompletna.

Czym jest wiara? według mnie wiara to także sta-
nowcze przekonanie, to pewność. wierząc, jesteśmy 
przekonani, iż to w co wierzymy ma prawdziwe, skutecz-
ne i praktyczne przełożenie na nasze życie. Czy nasza 
wiara jest jednak zawsze prawdziwa sama w sobie? Pa-
trząc na mężczyznę, który przychodzi do Jezusa widzimy 
człowieka wierzącego, ale podobnie jak wielu z nas zagu-
bionego w wierze i świecie, w którym przyszło mu żyć. 
Przychodząc do Jezusa mężczyzna jest załamany, prosi 
„jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam”. 
z jednej strony przychodzi zatem wierząc, czyli licząc, 
że Jezus mu pomoże, z drugiej strony nie jest pozbawio-
ny wątpliwości. To może nas nawet oburzać. zwłaszcza 
wypowiedziane słowa „jeżeli coś możesz”. osobiście, 
patrząc na jego sytuację i brak skuteczności w uzyska-
niu pomocy do czasu spotkania z Jezusem, zastanawiam 
się kto naprawdę miał za mało wiary: uczniowie czy ten 
ojciec, któremu zależało, by jego syn został uleczony.  
Po krótkim namyśle dochodzę do wniosku, że nie to jest 
prawidłowo postawione pytanie, właściwie, ono nie jest 
naprawdę istotne. 

stosowne pytanie, które można odnieść do każdego  
z nas brzmi: w czym pokładana była czy też jest nasza 
nadzieja? To nie sama wiara jest ważna, ale poznanie 
Boga. wiara ma moc uzdrowienia, ale musi mieć właści-
we ugruntowanie. Gdyby uczniowie wierzyli, gdyby byli 
przekonani, że działają jedynie dzięki swojej własnej sile, 

to ich nawet najszczersze działania byłyby nieskuteczne. 
analogicznie nasze zbawienie oparte jest na wierze, ale 
nie w to, że jakieś czyny nas zbawiają i że z nas przy-
chodzi ta moc, ale że to Bóg sprawia i on nas uwalnia 
od grzechu i śmierci. zapamiętajmy, że każda siła może 
ustąpić, ale wyłącznie bezpośrednio w konfrontacji 
z Bogiem. Tak też, jeśli pragniemy uwolnienia, jest ono 
możliwe kiedy postawimy swój problem bezpośrednio 
przed Panem, nie polegając na własnej skuteczności i je-
śli Pana wolą będzie, abyśmy w danym momencie zostali 
uwolnieni. 

ojciec przyszedł do Jezusa pomimo tego, iż utracił 
nadzieję. analogicznie do tej historii, zastanówmy się, 
dlaczego my przychodzimy do Boga z swoimi prośbami? 
Czyż często nie z powodu samej udręki? a może jednak 
faktycznie dlatego, że wierzymy, iż jest on ratunkiem? 
Jeśli z powodu samych bolączek, to nie jest to wiara, 
a desperacja. Jeśli wierzymy i pragniemy wzmocnienia 
dobrze, abyśmy wzmacniali też swoją stanowczość i prze-
konanie w wierze. słowa „wierzę, pomóż niedowiarstwu 
memu” nie są pozbawione sensu. owo „wierzę”, to nic 
innego, jak wyznanie wiary w prawdziwość słów Jezu-
sa – wyznanie wiary w niego. „Pomóż niedowiarstwu 
memu” jest przyznaniem się do swojej słabości a zara-
zem prawdziwym zaufaniem i błaganiem o ratunek. 
słowa ojca są zatem zalążkiem prawdziwej wiary, która 
ma tę moc, aby jego syn został uzdrowiony. ojciec ten 
przedłożył przed Boże oblicze to, co jest jego słabością. 
Podobni do ojca powinniśmy być i my podczas naszej 
spowiedzi. Mówiąc: „wierzę” rozpoznajemy swój grzech, 
odkrywamy konieczność poprawy i oczekujemy na nie-
zbędną pomoc Boga. Prosząc „dopomóż” poddajemy się 
Bożej łasce, którą poznajemy w ofierze Chrystusa. Tak 
jak ojciec wierzmy, ale tak jak on bądźmy zawsze świa-
domi tego, że nadal potrzebujemy wzmocnienia naszej 
wiary, aby rosła, stała się żywa, prawdziwa i obfitująca 
w owoce łaski Bożej. 

w kogo wierzysz i na co czekasz? To pytania na naj-
bliższe święta. To pytania na nowy nadchodzący rok. 
wierzymy w radość, pomyślność i atmosferę szczęśliwo-
ści? Czy wierzymy w Boga? Czekamy na radość, pomyśl-
ność i atmosferę szczęśliwości? Czy czekamy na Boga? 
od twojej właściwej odpowiedzi zależy twoje życie. 

Jeśli jednak odpowiesz: Bóg i uwierzysz w to, cała 
reszta będzie Ci dodana. amen!

ks. Bogusław Sebesta
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Ś

wyznanie wiary w Boga stwórcę, a co za tym idzie 
uznawanie świata za jego stworzenie, nie jest tylko teolo-
giczną teorią. Poszczególni chrześcijanie i kościoły szu-
kają sposobów, by znalazła ona wyraz w ich praktycz-
nych działaniach. Motywacja w nich jest podobna do 
tej, która kieruje poszczególnymi chrześcijanami, którzy 
szukają wyrazu swojej wiary w zbawcze dzieło Chry-
stusa w praktycznej miłości bliźniego. Także wyznanie 
wiary w stworzenie domaga się skutków praktycznych. 
Przyjrzymy się dwóm przykładom, jak ta praktyka troski 
o stworzenie kształtuje działania kościołów:

Światowa Federacja Luterańska  
i sprawiedliwość klimatyczna. 

zainteresowanie kwestiami klimatycznymi zajmuje 
istotne miejsce w działalności Światowej Federacji lu-
terańskiej (ŚFl). Postrzegane jest z jednej strony jako 
akt wierności wyznaniu wiary w Boga stwórcę, a z dru-
giej jako wyraz zaangażowania kościoła w przestrzeni 
publicznej. Jego początki sięgają lat 70. XX w., kiedy to 
na zgromadzeniu ogólnym w evian (1970) pod wpły-
wem delegatów z kościołów globalnego południa oraz 
delegatów młodzieżowych zrozumiano, że tradycyjny, 
europejski sposób uprawiania teologii nie zawsze trafnie 
odpowiada na wyzwania współczesnego świata. w efek-
cie od kolejnego zgromadzenia ogólnego w Daressalam 
(1977) tematyka społecznej odpowiedzialności kościo-
łów stała się jednym z ważnych aspektów prowadzonych 
w Federacji debat. Śledząc tę dotyczącą troski o stwo-
rzenie można wskazać całą listę zagrożeń dla stworze-
nia, jakie się w niej przewinęły: kwaśne deszcze, dziura 
ozonowa, wylesianie, masowe wymieranie gatunków, 
zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja środowiska 
naturalnego. ostatnia dekada debaty zdominowana zo-
stała przez wyzwanie globalnego ocieplenia.

ŚFl przyjmuje powszechny konsens naukowy w tym 
względzie, który widzi w działalności człowieka źródło 
negatywnych procesów ocieplenia globu i przestrzega 
przed ich dramatycznymi skutkami dla życia na ziemi. 
Dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że wspólnotę ŚFl tworzą 
również kościoły z miejsc (głównie na globalnym po-

Jerzy Sojka

Troska o stworzenie w praktyce kościołów

łudniu), które już dzisiaj doświadczają dramatycznych 
konsekwencji procesu globalnego ocieplenia (np. pu-
stynnienie wcześniej zdatnych rolniczo obszarów, czy 
regularnie powtarzające się i narastające susze uniemoż-
liwiające pozyskanie niezbędnej ilości żywności). Dla-
tego też problem ten jest omawiany pod hasłem spra-
wiedliwości klimatycznej, która odnosi się nie tylko do 
kwestii zatrzymania negatywnych procesów (nadmierna 
emisja), ale także wzywa do refleksji o podziale kosz-
tów tego kluczowego dla naszego przetrwania na zie-
mi przedsięwzięcia, a więc wzięcia pod uwagę społecz-
no–ekonomicznego kontekstu koniecznych zmian. na 
ostatnim zgromadzeniu ogólnym w windhoek debatę 
podsumowano hasłem: stworzenie nie na sprzedaż.

Działania ŚFl na rzecz sprawiedliwości klimatycz-
nej chcą się wpisywać w potrójny schemat. Po pierwsze, 
lokalnych działań mających na celu zmianę, a odwołu-
jących się do utartych w chrześcijaństwie praktyk (np. 
nabożeństwa poświęcone trosce o stworzenie, czy sym-
boliczna akcja „Poszczę dla klimatu”, mająca uczyć ogra-
niczenia naszych potrzeb konsumpcyjnych). Po drugie, 
wskazywania na koncepcje i idee, które mogą dostar-
czyć uzasadnień i pomysłów dla naszych działań (np. 
refleksja nad naszym rozumieniem teologii stworzenia, 
czy dyskusja o alternatywnych, bardziej sprawiedliwych 
modelach gospodarczych, które lepiej wcielałyby w życie 
odpowiedzialność za i miłość do bliźniego). Po trzecie, 
rzecznictwo na poziomie rządów, czy innych gremiów 
politycznych (tj. zabieranie głosu w debacie publicznej 
i w konsultacjach z tymi, którzy dzierżą władzę politycz-
ną, by wskazać na problematykę i możliwe rozwiązania). 
Przykładem działań ŚFl są delegacje młodzieżowe na 
szczyty klimatyczne (CoP), których celem jest wspólna 
modlitwa o kwestie klimatyczne, a także przypomnienie 
liderom politycznym ich odpowiedzialności za przy-
szłość świata.

strona w języku angielskim dokumentująca zaanga-
żowanie Federacji na rzecz sprawiedliwości klimatycz-
nej: https://www.lutheranworld.org/climate–justice

wybór dokumentów Federacji poświęconych temu 
zagadnieniu w języku polskim: https://www.luteranie.
pl/files/2019_materia%C5%82y_troska_o_stworzenie-
_w_sfl.pdf



6 Goleszowski Ewangelik

EEkumeniczna akcja „Czas dla stworzenia”. 
To przykład, że kwestie troski o stworzenie są czymś 

co łączy chrześcijan w ich świadectwie w świecie. impuls 
dla jej powstania dał prawosławny patriarcha Dymitri 
i, który w 1989 r. ogłosił 1 września dniem modlitwy 
o stworzenie dla prawosławia. na początku XXi wieku 
przyłączyły się do tej inicjatywy inne kościoły. w 2015 
za sprawą papieża Franciszka udział w niej wziął też ko-
ściół rzymskokatolicki. w efekcie powstał ekumeniczny 
ruch (wspierany także przez ŚFl), który co roku w okre-
sie od 1 września do 4 października (a więc dnia wspo-
mnienia św. Franciszka z asyżu kojarzonego z przyro-
dą) zachęca do obchodzenia „Czasu dla stworzenia”. 
w inicjatywie chodzi o praktyczne samoorganizowanie 
się chrześcijan, którzy będą chcieli wspólnie zająć się te-

matyką stworzenia. inicjatywa sięga do podstawowych 
form bycia chrześcijan ze sobą, a więc modlitwy i nabo-
żeństwa, ale nie wyklucza organizowania także innych 
wydarzeń, które mają związek z tematyką troski o stwo-
rzenie. Tematy poszczególnych lat (w 2019 była to „sieć 
życia”) są w przygotowywanych materiałach przekłada-
ne na propozycje liturgii nabożeństw, która może stać 
się punktem wyjścia do wspólnej modlitwy. Ponadto 
na stronach inicjatywy gromadzone są materiały teolo-
giczne i praktyczne różnych tradycji poświęcone trosce 
o stworzenie. Jest ona obecnie wspierana przez kościoły 
tradycji prawosławnej, rzymskokatolickiej, luterańskiej, 
reformowanej, anglikańskiej, a także kościoły zrzeszone 
w Światowym aliansie ewangelikalnym.

strona inicjatywy w języku polskim: https://seaso-
nofcreation.org/pl/home–pl/ oraz języku angielskim: 
https://seasonofcreation.org/ 

Przed 60 laty zmarł nagle proboszcz parafii gole-
szowskiej, ks. oton kubaczka, którego służba przypadła 
na jeden z najtrudniejszych okresów w dziejach parafii. 
Przyszło mu bowiem mierzyć się z trudnymi czasami 
wielkiego kryzysu gospodarczego z początku lat trzy-
dziestych. następnie krótko dane mu było cieszyć roz-
wojem materialnym i organizacyjnym goleszowskiej 
parafii, który został brutalnie przerwany wraz z wybu-
chem ii wojny światowej. i wreszcie pełnił swą służbę 
w bardzo trudnych czasach powojennej rzeczywistości 
politycznej, kiedy władze państwowe prowadziły repre-
syjną politykę wobec kościołów w Polsce. 

oton kubaczka przyszedł na świat 8 października 
1902 roku w Błędowicach Dolnych na zaolziu. Był sy-
nem ówczesnego błędowickiego, potem cieszyńskiego 
proboszcza, ks. Jerzego kubaczki i Janiny z domy Hess. 
Podobnie jak jego młodszy brat Jerzy, oton poszedł 

Łukasz Barański

„Postać czysta i jasna”
w 60. rocznicę śmierci ks. otona kubaczki

w ślady ojca i został księdzem. Jak zauważa ks. andrzej 
wantuła, bodźcem, który pchnął go na ścieżkę służby 
duchownego był „duchowy klimat domu”, w którym 
panowała „surowa powaga, atmosfera pracy i bogoboj-
ności”. Po skończeniu cieszyńskiego gimnazjum podjął 
studia teologiczne na wydziale Teologii ewangelickiej 
Uniwersytetu warszawskiego. To właśnie na studiach 
w warszawie zetknął się z andrzejem wantułą, młod-
szym o trzy lata kolegą, a później wieloletnim przyjacie-
lem i bratem w urzędzie. 

Początki służby w Goleszowie
Uroczystość ordynacji na duchownego miała miej-

sce w rodzinnym Cieszynie, 22 maja 1927 roku. Była to 
uroczystość niezwykła, bo tego dnia parafia cieszyńska 
przeżywała potrójne święto: uroczystą pamiątkę poświę-
cenia połączoną z wprowadzeniem w urząd trzeciego pa-
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stora zboru cieszyńskiego ks. Józefa nierostka. wprowa-
dzenia w urząd dokonał bp Juliusz Bursche. w ramach 
tego samego nabożeństwa odbyła się również ordynacja 
absolwenta teologii otona kubaczki, syna śp. ks. Jerzego 
kubaczki, długoletniego proboszcza zboru cieszyńskie-
go. Jak relacjonował „Poseł ewangelicki”, na tę potrójną 
uroczystość „przybyli do Cieszyna współwyznawcy aż 
z krakowa, Częstochowy i Górnego Śląska”. oton ku-
baczka został ordynowany przez biskupa Burschego na 
„osobistego wikariusza Przewielebnego ks. seniora cie-
szyńskiego z delegacją na ks. katechetę do Bielska”. obo-
wiązki katechety w parafii bielskiej łączył ks. kubaczka 
z pracą duchownego w bielskich para-
fiach. w parafii starobielskiej probosz-
czem był wówczas ks. Hugon Bartling, 
który nie władał zbyt dobrze językiem 
polskim. Dlatego nabożeństwa w języ-
ku polskim były tam odprawiane przez 
innych duchownych, m.in. przez oto-
na kubaczkę. Gdy w 1930 roku zmarł 
ks. Paweł Broda, długoletni proboszcz 
goleszowskiej parafii, ks. oton kubacz-
ka został wybrany 14 grudnia tego roku 
jego następcą na tym urzędzie. wpro-
wadzenie w urząd nowo wybranego 
proboszcza odbyło się w Poniedziałek 
wielkanocny, 6 kwietnia 1931 roku. 
w wypełnionym po brzegi kościele aktu instalacji ks. 
kubaczki dokonał bp Juliusz Bursche w asyście ks. senio-
ra karola kulisza i ks. Józefa nierostka z Cieszyna. ka-
zanie wygłosił ks. kubaczka na podstawie podobieństwa 
o uczcie weselnej, którą wyprawił synowi władca (Mt 
22,1–13). w kazaniu nowy proboszcz zawarł swój pro-
gram przyszłej pracy w goleszowskim zborze. stwierdził, 
że będzie wzywał i zapraszał na ucztę, jaką Bóg zgotował 
swym wiernym w Jezusie Chrystusie i prosił goleszow-
skich wiernych, by nikt tym zaproszeniem nie wzgardził, 
lecz je przyjął, bo inaczej nie jemu, lecz sobie zaszko-
dzi. a swoją rolę duszpasterza goleszowskiego zboru 
tak przedstawił: „i oto między tymi sługami tego króla 
znajduję się i ja. Czemem jest? słabym, mizernym tylko 
sługą, niczem więcej. ale to mi wystarcza! i owszem zda-
je mi się, że nie ma piękniejszego zawodu i powołania 
jak to: wzywać ludzi na gody żywota, zapraszać ludzi do 
królestwa Bożego!” wychowany w domu księżowskim 
młody proboszcz tak wspominał wyniesione z domu 
umiłowanie zawodu księdza: „o! jakże piękny to urząd! 
kiedy śp. ojciec mój leżał na łożu choroby, z którego już 
nie miał się podnieść, ze łzami w oczach pytał lekarza: 
Czy też będę mógł jeszcze kazać! a więc przecie piękny, 

skoro jeden z pośród tych Bożych sług, który lata całe 
służył zborowi, w czasie choroby w sercu pieścił to życze-
nie i pragnienie: kazać”. To głębokie, wyniesione z domu 
rodzinnego pragnienie służby kaznodziejskiej, dochodzi 
do głosu w jeszcze innym fragmencie kazania instala-
cyjnego nowego proboszcza, gdy tak podsumowuje swą 
dotychczasową służbę w bielskich parafiach: „z wielkim 
rozrzewnieniem i wdzięcznością wspominam te 4 lata 
spędzone w Bielsku, gdzie niosłem to wezwanie doro-
słym, dzieciom i młodzieży szkolnej. (…) ale to nie było 
to, czego pragnąłem. Byłem jednak głównie nauczycielem 
religii, pedagogiem; a moim życzeniem było pracować 

w zborze, jako pastor”. kazanie nowego 
proboszcza wywarło wielkie wrażenie 
na słuchaczach. Jak relacjonował „Po-
seł ewangelicki”, było ono „wygłoszone 
z zapałem, ujęte ciepło i głęboko i poru-
szyło do łez wszystkich zebranych. Były 
to łzy rozrzewnienia i wdzięczności, że 
Bóg po 7–mio miesięcznym sieroctwie 
zsyła zborowi nowego gorliwego sługę 
swego, który całem sercem bierze się do 
pracy, ufając w łaskę Bożą i Boże wspo-
możenie”. 

Rok 1931 był dla otona kubaczki 
podwójnie ważny. wówczas to bowiem 
zawarł również związek małżeński 

z Heleną z domu smyczek. Małżonkowie mieli dwójkę 
dzieci, syna kornela, po wojnie inżyniera i znakomitego 
tenisistę stołowego, reprezentanta kraju i córkę Marię, 
mieszkającą do dziś w krakowie. służbę proboszcza gole-
szowskiej parafii pełnił ks. kubaczka aż do śmierci w 1959 
r., z przerwą w okresie wojennym w larach 1940–1946. 
lata trzydzieste to okres rozwijania rozpoczętej już za 
poprzednika działalności kół związku Polskiej Młodzieży 
ewangelickiej. Ponadto ksiądz kubaczka przeprowadził 
parafię goleszowską przez okres kryzysu gospodarcze-
go, który w pierwszej połowie lat trzydziestych dawał się 
mocno we znaki mieszkańcom Goleszowa. Mimo trudnej 
sytuacji finansowej udało się doprowadzić do szczęśli-
wego finału budowę kaplicy w kozakowicach Dolnych. 
w ciągu roku udało się kaplicę kozakowicką wybudo-
wać i 29 września 1935 roku odbyło się jej uroczyste po-
święcenie. innym ważnym wydarzeniem w życiu parafii 
była uroczystość 150–lecia poświęcenia kościoła, którą 
obchodzono w tym samym roku. kazanie w trakcie tej 
uroczystości wygłosił bp Juliusz Bursche. od roku 1936 
do wybuchu wojny w pracy parafialnej wspomagał księ-
dza kubaczkę przydzielony do parafii wikariusz, którym 
był ks. karol sztwiertnia. w 1937 roku ksiądz kubaczka 
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przejął od ks. Pawła nikodema obowiązki redaktora na-
czelnego „Posła ewangelickiego” i redagował ten popu-
larny tygodnik do roku 1938.

Losy wojenne
w roku 1940, tak jak inni polscy księża ewangeliccy 

na Śląsku Cieszyńskim, ksiądz kubaczka został pozbawio-
ny urzędu przez władze okupacyjne. Podobnie jak księża 
ustrońscy, ks. Paweł nikodem i ks. Paweł Bocek, czy wi-
ślański proboszcz ks. andrzej wantuła, również goleszow-
ski proboszcz został aresztowany przez niemców wiosną 
1940 roku i osadzony w więzieniu w Cieszynie. Dzięki 
zabiegom rodziny u cieszyńskiego gestapowca asmusa, 
który sam był synem pastora, udało się doprowadzić do 
zwolnienia ks. kubaczki z cieszyńskiego więzienia. o dal-
szych losach duchownego w czasach wojennych niewiele 
wiadomo. Pod koniec wojny i w pierwszych latach powo-
jennych jego żona Helena mieszkała w położonej na za-
olziu sibicy. Świadczą o tym listy przebywającego w 1946 
roku w anglii księdza andrzeja wantuły. nie mogąc pisać 
bezpośrednio do swej żony Julii, wysyłał ks. wantuła listy 
adresowane na „Julię kubackovą”, mieszkającą w sibicy. 
listy te odbierała pastorowa Helena kubaczkowa i prze-
kazywała je dalej Julii wantułowej. w listach tych często 
pojawiają się postaci dawnych przyjaciół, również „otu-
sia i Heli” kubaczków. w jednym z listów z połowy 1945 
roku ze zdziwieniem przyjmuje wantuła wiadomość od 
żony, że jego przyjaciel oton kubaczka przebywa w Danii. 
Pisze: „słyszałem, że otuś jest w swojej parafii, tymcza-
sem dowiaduję się czegoś innego. skoro powiadasz, że był 
gdzieś w Danii ostatnio, zainteresuję się tym i sprawdzę, 
czy nie ma go w jakimś obozie wśród jeńców lub tzw. di-
splaced persons [osób przemieszczanych]”. w ten sposób 
określali alianci osoby, które w wyniku działań wojen-
nych znalazły się poza swoim państwem i nie mogły bez 
pomocy wrócić do kraju, bądź znaleźć nowej ojczyzny. 
Przeważnie byli to jeńcy wojenni, bądź osoby wywiezio-
ne w czasie wojny na roboty przymusowe do iii Rzeszy. 
z badań historyków wynika, że w 1945 roku na terenie 
Danii przebywało w charakterze tzw. „dipisów” około  
6 tys. osób. wśród nich był, być może, ks. oton kubaczka. 
kilka miesięcy później, w liście andrzeja wantuły z 2/3 li-
stopada 1945 znajduje się informacja, że otrzymał niespo-
dziewanie list od „otusia, który przebywa w Monachium”. 
Być może chodzi o obóz dla dipisów we Freimannie, na 
przedmieściach Monachium. o powrocie do Goleszowa 
w 1946 roku, gdzie już od roku działał przedwojenny wi-
kariusz ks. karol sztwiertnia, zaświadcza też wzmianka 
w liście andrzeja wantuły z 21 lutego 1946 roku do żony. 
kończąc list, jak zwykle przekazywał pozdrowienia dla 

swych przyjaciół „otusia i Heli”, dodając tym razem: „nie 
uwierzysz jakem rad, że znowu są w Goleszowie”. Trud-
ne lata powojenne były poświęcone mozolnemu odbu-
dowywaniu przedwojennych form życia parafialnego. 
Jednym z pilnych zadań była reaktywacja działalności 
chórowej. w 1949 roku dyrygentem chóru mieszanego 
w Goleszowie został młody ernest Pinkas. w 1952 roku 
parafia goleszowska obchodziła 25–lecie ordynacji swe-
go proboszcza. 

Okruchy wspomnień
Ćwierćwiecze pracy duszpasterskiej skłania do pod-

sumowań i refleksji. wiele ich wówczas zapewne wypo-
wiedziano, dziś głosów tych nie sposób już dokładnie 
odtworzyć. Można jednak odwołać się do pamięci na-
szych najstarszych parafian. Jakim był duszpasterzem, 
kaznodzieją i nauczycielem ksiądz oton kubaczka, któ-
remu przyszło służyć w goleszowskim zborze w dwóch 
różnych epokach – przed i po wojnie? Jego byli ucznio-
wie wspominają go jako wymagającego nauczyciela, 
który potrafił utrzymać dyscyplinę w dużych grupach 
uczniów, bądź konfirmantów. Jak wspomina Paweł 
stanieczek, zaraz po wojnie religii uczył ksiądz karol 
sztwiertnia, a ksiądz kubaczka prowadził nauki konfir-
macyjne. nauki te trwały trwała dwa lata. Duże liczebnie 
roczniki powojennych goleszowskich konfirmantów wy-
magały tego, by nauka odbywała się w dwóch grupach. 
lekcje odbywały się w starej szkole. Gdy w 1957 r. Mi-
nisterstwo oświaty wprowadziło naukę religii do szkół, 
w Goleszowie nauczycielem religii ewangelickiej miano-
wany został ks. kubaczka. obok wiedzy katechizmowej 
ks. kubaczka wymagał od swych podopiecznych również 
znajomości pieśni kościelnych. Młodzi członkowie zbo-
ru mieli wówczas jeszcze jedno ważne zadanie, w któ-
rym mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne. 
otóż, jak wspomina Paweł stanieczek, zaraz po wojnie 
liturgii wstępnej w parafii goleszowskiej nie śpiewał 
cały zbór. introity i pozostałe liturgiczne partie zboru 
były śpiewane przez grupę dzieci, składającą się z pięciu 
chłopców i pięciu dziewczynek. Śpiewem liturgicznym 
kierował organista Paweł Pustówka. na ławkach koło 
organ na młodych śpiewaków co niedziela czekały na-
pisane na maszynie do pisania przez ks. kubaczkę kartki 
z introitami. Chłopcy ci chodzili również w konduktach 
pogrzebowych, śpiewając pieśni żałobne. Śpiewanie na 
nabożeństwie, ale też na pogrzebach, było swego rodzaju 
wyróżnieniem dla tych młodych chłopców. 

ksiądz oton kubaczka sam również został zapa-
miętany przez swych parafian jako człowiek obdarzo-
ny talentami muzycznymi. Był znakomitym pianistą, 
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akompaniował solistom chóru mieszanego, którzy pod 
przewodnictwem ernesta Pinkasa zaczęli wówczas przy-
gotowywać oratoria Haydna i Händla na orkiestrę i chór 
mieszany. Ćwiczący w kwartetach wokalnych chórzyści 
śpiewali na próbach z akompaniamentem księdza ku-
baczki. zdarzało się również, że ksiądz akompaniował 
działającemu przy świetlicy ludowej świeckiemu chóro-
wi zakładowemu goleszowskiej cementowni 

i jeszcze kilka zapamiętanych okruchów wspomnień. 
Po wojnie, w swej służbie parafialnej, która obejmowała 
też dzisiejsze filiały, ksiądz kubaczka jeździł rowerem. 
wielu zapamiętało jego charakterystyczną sylwetkę na 
rowerze, z prawą nogawką spodni spiętą klamerką, by 
nie zaplątała się w łańcuch. Jednak przed wojną, ksiądz 
kubaczka był posiadaczem samochodu marki Dkw, 
tak zwanej „dekawki”. Jak wspomina Paweł stanieczek, 
w owym czasie w Goleszowie samochód mógł mieć 
jeszcze jedynie dyrektor cementowni i chyba nikt wię-
cej. Garaż tego samochodu mieścił się pod budynkiem 
„storczyka”. ze wspomnień wyłania się obraz człowieka 
skromnego, który lubił proste i niewyszukane potrawy, 
takie jak np. bób z flakami, fasolę. Być może to prze-

życia wojenne spowodowały, że jadał raczej skromnie. 
Proboszcz goleszowskiej parafii miał również kawałek 
ziemi w Goleszowie, na którym hodował dwie krowy. 
To małe gospodarstwo prowadził za niego goleszowski 
gospodarz i ówczesny kurator parafii Jan Pasterny. Rok 
1959, rok śmierci proboszcza, to również czas, gdy para-
fia goleszowska nawiązała kontakty z ewangelikami na 
Mazurach. Pierwsza wycieczka na Mazury miała miejsce 
w lecie 1959 roku. Po powrocie wycieczkowiczów do Go-
leszowa ks. kubaczka chciał się dowiedzieć, jak wypadła 
ta pierwsza wizyta na Mazurach. Był już wówczas chory. 
Paweł stanieczek wspomina, że pastorowa powiedziała 
wówczas do niego: „ty nie idź tam, bo tatulek jest bardzo 
słaby” i poszedł tylko ernest Pinkas.

Choroba i śmierć
wieść o ciężkiej chorobie nowotworowej proboszcza 

spadła na wiernych goleszowskiej parafii nagle, jak grom 
z jasnego nieba. Jak pisze we wspomnieniu pośmiert-
nym w „strażnicy ewangelicznej” bp andrzej wantuła: 
„nie było poprzednio żadnych zwiastunów nadchodzącej 
choroby, która wybuchła nagle i z niepowstrzymaną siłą 
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zaczęła dokonywać zniszczeń w organizmie”. Jednak sam 
ksiądz kubaczka, być może za przykładem ojca, przyjął 
wiadomość o śmiertelnej chorobie z godnym pozazdrosz-
czenia posłuszeństwem wiary. Do swej żony miał wów-
czas powiedzieć: „wiara jest przede wszystkim posłuszeń-
stwem, posłuszeństwem względem Boga”. w tych dniach 
parafia goleszowska pogrążyła się w smutku i modlitwie, 
a chorego odwiedził nawet, będący wówczas z wizytą 
w Goleszowie, biskup katolicki. wraz z miejscowym pro-
boszczem katolickim przybyli do łoża chorego, aby uści-
snąć jego dłoń. niespodziewani goście zostali przez księ-
dza kubaczkę przyjęci z wdzięcznością i wzruszeniem. 
na okres tych kilku miesięcy, w których w goleszowskiej 
plebanii toczył się cichy bój życia i śmierci, również ży-
cie parafii jakby zamarło, a wierni pogrążyli się w smutku 
i żarliwej modlitwie o zdrowie ciężko chorego proboszcza. 
Jednak wyroki Boże są często inne i trudne do przyjęcia 
dla bojujących w modlitwie wiernych. Młody jeszcze, 
57–letni proboszcz goleszowskiej parafii „zasnął spokoj-
nie wśród otaczającej go najbliższej rodziny w plebanii 
goleszowskiej po ciężkim boju i krótkiej, bezbolesnej ago-
nii” dnia 10 września 1957 roku, w czwartek, w późnych 

godzinach wieczornych. w pogrzebie, który odbył się  
14 września, wzięły udział ogromne tłumy wiernych z Go-
leszowa i innych parafii na Śląsku. kazanie wygłosił naj-
bliższy przyjaciel zmarłego, bp andrzej wantuła, żegnało 
go liczne grono 43 duchownych, a ponadto zaolziańscy 
księża z kościoła ewangelickiego w Czechosłowacji. 

w krótkiej charakterystyce zmarłego, nakreślo-
nej przez biskupa andrzeja wantułę, wyczuwa się ślad 
głębokiej przyjaźni, łączącej obu duchownych. najczę-
ściej pojawiającymi się w tej charakterystyce słowami są 
„czystość” i „jasność” – tak charakter i postać przyjaciela 
podsumował andrzej wantuła, nowo wybrany biskup 
kościoła. słowa te zresztą warto przytoczyć w całości, 
oddają bowiem nie tylko charakter zmarłego, ale również 
mówią wiele o relacji, która łączyła obu duchownych: 
„Gdybyśmy chcieli krótko scharakteryzować zmarłego, 
to moglibyśmy o nim powiedzieć, że była to postać wy-
jątkowo czysta i jasna. Przeszedł przez życie wyjątkowo 
czysto i do końca zachował przedziwną świeżość uczuć 
i myśli. Charakter do gruntu prawy, czysta i jasna postać 
– oto jakim pozostanie w pamięci najbliższych, przyja-
ciół, zborowników i znajomych”.

stanisław Hadyna urodził się 25 września 1919 roku 
w karpętnej. Jego przodkowie pochodzili z wisły. kar-
pętna – mała wioska na zaolziu jest dziś częścią Trzyń-
ca. ojciec stanisława, Jerzy był nauczycielem, muzykiem 
i folklorystą, matka natomiast dobrą pianistką, która już 
w dzieciństwie nauczyła syna grać na fortepianie. stani-
sław ukończył gimnazjum klasyczne w Cieszynie. Tam 
zetknął się z Julianem Przybosiem, wybitnym poetą 
okresu międzywojennego i nauczycielem. znajomość 
wspominał Hadyna bardzo emocjonalnie, podkreślając 
nowatorstwo jego poezji. w latach 1938–1939 Hady-
na studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie 
warszawskim. Jego powołaniem była jednak muzyka. 
w czasie wojny musiał wykonywać pracę przymusową 
w Berlinie i wiedniu. Po przeżyciach wojennych podjął 
studia w katowickim konserwatorium muzycznym. stu-
diował kompozycję u ludomira Różyckiego, a dyrygen-

Paweł Stanieczek

w beskidzkiej kulturze wykąpany
o stanisławie Hadynie w setną rocznicę urodzin

turę u artura Malawskiego. Muzyka stała się wówczas 
jego życiem. szczególnie umiłował sobie folklor w jego 
wymiarze wielotematycznym. Podążał w tym względzie 
ścieżkami wytyczonymi przez ojca i stryja. ojciec sta-
nisława, Jerzy był zbieraczem pieśni i tańców regional-
nych, a także kompozytorem. To właśnie Jerzy Hadyna 
był autorem kompozycji do goleszowskich widowisk 
regionalnych: „Pieśń o ludzie naszym” i „wesele cieszyń-
skie”. Te śpiewogry do teksów Jana wałaskiego zostały 
wystawione po raz pierwszy sześćdziesiąt lat temu przez 
zespół regionalny goleszowskiej cementowni. 

Słoneczna republika
Do spisania niniejszych wspomnień skłoniła mnie 

lektura artykułu Joanny Brych zamieszczonego w nume-
rze 35 „Polityki” z bieżącego roku. we wstępie do tek-
stu pt. „Hadyna z koszęcina” autorka napisała: „zespół 
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Pieśni i Tańca Śląsk dzię-
ki stanisławowi Hadynie 
stał się fenomenem, który 
przetrwał PRl”. Przetrwał, 
bo kierował nim wybitny 
artysta i człowiek. 

Początki były jednak 
trudne. w książce „w po-
goni za wiosną” stanisław 
Hadyna opisuje tworze-
nie, a raczej powstawa-
nie zespołu. Działo się 
to w pierwszych latach 
pięćdziesiątych, zaledwie 

kilka lat po zawierusze wojennej. każdy człowiek szu-
kał wtedy swojego miejsca w tej nowej rzeczywistości. 
aby powstał zespół, trzeba było zebrać setki młodych 
ludzi, przesłuchać ich, wybrać tych najlepszych, a potem 
stworzyć z nich zespół i go kształtować. Hadyna tak to 
wspomina: „a zabrałem się do tworzenia zespołu lu-
dowego i pisania piosenek, jakie można tworzyć pasąc 
krowy na łące (…) weźmy »Helokanie«. wyłowiłem je 
z beskidzkich źródeł i tak wypracowałem, żeby je można 
było śpiewać w największych salach koncertowych. ale 
korzenie zostały, i to jest ta więź ze źródłem. Dziełuszki 
śpiewają »helo, helo«, a chór odpowiada echem, ale już 
belcantem. i dlatego to robiło takie wrażenie na całym 
świecie. Gdybym nie był wykąpany w tej kulturze, to-
bym tego nie napisał”. zanim to nastąpiło Hadyna odbył 
setki wędrówek po beskidzkich wsiach, jeżdżąc głównie 
rowerem i motocyklem – bezskutecznie. wówczas w po-
szukiwania kandydatów do zespołu zaangażowała się 
prasa i media. odzew młodzieży był ogromny. zgłosiły 
się tysiące chłopców i dziewcząt w wieku od 16 do 22 
lat. Przesłuchania zakończono pod koniec czerwca 1953 
roku. wybrano 120 najlepszych. To była ta słoneczna re-
publika. Hadyna wspomina dziewczęta i chłopców, któ-
rzy tak śpiewali, jak on to w sobie słyszał. Byli to młodzi 
ludzie z różnych środowisk, niekiedy sieroty z domu 
dziecka, niektórzy rezygnowali ze swej pierwszej pracy 
– być może z chęci przeżycia tajemniczej przygody. ko-
szęcin dla nich wszystkich stał się domem rodzinnym. 

Ambasador polskiej kultury
w roku 1955 „Śląsk” rozpoczął cykl podróży zagra-

nicznych. zespół śpiewał we Francji, włoszech, anglii, 
Japonii, Chinach, związku Radzieckim i kanadzie. Pod 
koniec 1959 roku wystąpił w stanach zjednoczonych, 
w nowym Jorku i san Francisco. koncert galowy miał 
miejsce w gmachu opery w san Francisco, w którym 

uchwalono i podpisano kartę narodów zjednoczonych 
i powołano organizację narodów zjednoczonych. „Ślą-
skowi” towarzyszyła w tym koncercie orkiestra tej opery. 
Przed koncertem odbyła się oczywiście próba. Hadyna 
w książce „Droga do Hymnu” wspomina ciekawe wyda-
rzenie, które go tam wtedy spotkało. „Trzeba było nagrać 
polski hymn. zespół był polski, a orkiestra amerykań-
ska, chociaż rytmy góralskie w ich wykonaniu nie były 
zbyt góralskie. kiedy zaś doszedłem do Mazurka Dą-
browskiego, zaczęły się problemy. nie wykonawcze, bo 
jakże, ale stylistyczne. – Panowie nie tak. no Mozart. no 
Beethoven. To nie chorał. Proszę z życiem iść za mną, 
z akcentem na trzy. niby dziecinnie łatwe, że nie trzeba 
próby, jednak coś tu jest specyficznie trudnego w tym 
hymnie, co tylko Polak potrafi, ten rytm mazurka, ten 
żywioł ukryty, ten zryw radości i wiary”. wtedy do Pro-
fesora podszedł stary portier opery i opowiedział mu 
ciekawe wydarzenie, które miało miejsce 25 kwietnia 
1945 roku. „Przed biały gmach zajeżdżają lśniące czysto-
ścią limuzyny delegatów. w europie trwa jeszcze wojna. 
odbędzie się niezmiernie ważne wydarzenie. Delegaci 
są eleganccy i uśmiechnięci, zdecydowani, by już nigdy 
więcej… sala wypełniona po brzegi”. Tylko miejsce za-
rezerwowane dla polskiego delegata jest puste. Czyżby 

Pomnik Stanisława Hadyny przed siedzibą „Sląska”
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samotność opuszczonych? lecz wtedy: „artysta o siwych 
włosach, wydatnym nosie i dalekim spojrzeniu uchylił 
nieco głowę na powitanie i rzekł zaskakująco. – zagram 
hymn narodu, którego przedstawicieli tu nie ma, ale który 
pierwszy uchwycił za broń i przeciwstawił się złu… Potem 
usiadł do wielkiego steinwaya i zagrał Mazurka Dąbrow-
skiego. zdziwienie przeleciało po sali, poruszyło delega-
tów. Pierwsi wstali Francuzi, potem reszta… w komplecie, 
bo zagrano hymn. nie przewidziany protokołem. nie uję-
ty w programie koncertu. – a jak się nazywał ten artysta, 
zapytał Hadyna staruszka. – artur Rubinstein, odrzekł 
portier”. Polska, nie reprezentowana na konferencji, pod-
pisała dokument jako jej 51 stały członek.

Literackie sukcesy
„Śląsk” odnosił sukcesy na całym świecie. Po kon-

cercie w londynie w 1961 roku gen. władysław anders 
powiedział: „To skrawek wolnej Polski ze zniewolonej 
ojczyzny”. nadszedł rok 1968. Bez żadnego uzasadnie-
nia postanowiono Hadynie Śląsk odebrać. krakowskie 
„Życie literackie” użyło wtedy takiego sformułowania: 
„do jego dyrektorskiego stołka ustawiła się kolejka”. Jesz-
cze dosadniej wypowiedział się na ten temat kazimierz 
kutz: „do władzy dochodzili wówczas coraz to więksi 
idioci”. z pewnością ten czas przeżył stanisław Hady-

Zespół Śląsk podczas swych 58 urodzin w Koszęcinie

na bardzo boleśnie. został wtedy kierownikiem mu-
zycznym Teatru im. Juliusza słowackiego w krakowie. 
w „Życiu literackim” publikował artykuły i wspomnie-
nia. odezwał się wtedy drugi wspaniały talent profeso-
ra – talent literacki. Już w 1948 roku otrzymał pierwszą 
nagrodę w Międzynarodowym konkursie Filmowym za 
powieść o Chopinie pt. „niezatarte ślady”. w 1969 roku 
zdobył drugą nagrodę UnesCo za dramat o Mahatmie 
Gandhim. za sztukę o Martinie lutherze kingu nagro-
dzono go w 1972 roku ii nagrodą w ogłoszonym wów-
czas w stanach zjednoczonych konkursie. stanisław Ha-
dyna jest również autorem kilku książek, między innymi 
„zdruzgotanych snów”, „Deklaracji”, „w pogoni za wio-
sną” i oczywiście „Drogi do hymnu” – książki, o której 
zapomnieć się nie da. 

Goleszowskie ślady
My, goleszowianie jesteśmy szczególnie dumni, że 

mogliśmy współpracować z tym wybitnym kompozyto-
rem. z okazji jubileuszu 200–lecia budowy i poświęcenia 
goleszowskiego kościoła ewangelickiego, w roku 1985 
powstała pieśń pt. „zanućmy pieśń wesołą” do słów ks. 
andrzeja Buzka. Profesor Hadyna skomponował jeszcze 
pieśń „imię Jezus” i stanowiący trawestację Modlitwy 
Pańskiej utwór „ojcze nasz”. kompozytor opracował je 
na chór i orkiestrę. 

oddzielny rozdział w twórczości stanisława Hadyny 
stanowią kolędy i pastorałki. zrodziły się one ze współ-
pracy z kazimierzem szemiothem, poetą i malarzem in-
spirującym się beskidzkim folklorem. z całego cyklu ko-
lęd Hadyny chór goleszowski śpiewa szczególnie cztery: 
„opłatek dla mamy”, „Święta to biele”, „narodziła nam 
się Dobroć” i „Poprzez jedlinę”. 

stanisław Hadyna bardzo cenił goleszowskiego dy-
rygenta Gustawa Pinkasa, jemu też powierzył prawyko-
nanie tych kolęd, bo była w Goleszowie niezła orkiestra. 
Profesor stanisław Hadyna zmarł 1 stycznia 1999 roku 
i został pochowany na wiślańskim Groniczku.
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w warszawie w dniach 20–22 września 2019 roku 
odbywało się XXViii ogólnopolskie Forum kobiet lu-
terańskich.

Tematem przewodnim Forum (w nawiązaniu do te-
matu roku 2019) była troska o stworzenie. Uczestniczki, 
zainspirowane hasłem roku „szukaj pokoju i dąż do nie-
go” (Ps 34,15), dyskutowały również o pokoju i sprawie-
dliwości.

w pierwszym dniu Forum delegatki luterańskich 
parafii z całej Polski zwiedziły Muzeum warszawy oraz 
uczestniczyły w warsztatach na temat sprawiedliwości pro-
wadzonych metodą bibliodramy przez dk. izabelę sikorę. 
wieczorna modlitwa natomiast pozwoliła uczestniczkom 
spotkać się z tekstem biblijnym w tzw. bibliologu. 

sobotnie obrady rozpoczęły się modlitwą prowa-
dzoną przez dk. Martę zachraj–Mikołajczyk. następnie  
dk. Halina Radacz, przewodnicząca synodalnej komisji  
ds. kobiet, otworzyła spotkanie. Pozdrowienie do 
uczestniczek skierował zwierzchnik kościoła ewangelic-
ko–augsburskiego w Polsce bp Jerzy samiec. nawiązał 
do tematu Forum i zwrócił uwagę, że dzisiaj każda osoba 
odczuwa skutki zmian klimatycznych, dlatego tak ważna 
jest rozmowa na te tematy oraz działania podejmowane 
na każdej płaszczyźnie życia. Tym bardziej, że zmiana 
klimatu przynosi kolejne wyzwania jak chociażby na-
pływ uchodźców. Pokój, do którego powinniśmy dążyć, 
może się realizować, gdy na świecie będzie sprawiedli-
wość, a ludzie dbać będą o Boże stworzenie.

wykład główny na temat chrześcijańskiej odpowie-
dzialności za stworzenie wygłosiła ks. sabine Brändlin 
z Federacji szwajcarskich kościołów Protestanckich. 
Podkreśliła, że każda osoba powołana jest do odpowie-
dzialności za siebie i świat. wyznając naszą wiarę w Trój-
jedynego Boga rozpoznajemy w nim źródło wszelkiego 
życia i dostrzegamy wielkość Bożego dzieła. Uświada-
miamy sobie również zależność jaka jest pomiędzy nami, 
a stworzeniem. niestety ludzie dawno przestali uważnie 
korzystać z zasobów ziemi i przekroczyli granice współ-
istnienia ze stworzeniem. zachowują się jakby natura 
była sklepem, z którego wszystko można konsumować. 
zmiany klimatu są już zauważalne wszędzie, choć naj-
silniej dotykają najbiedniejszych (można w tym kon-
tekście mówić o niesprawiedliwości ekologicznej). Jako 

na podstawie relacji z www.luteranie.pl

ogólnopolskie Forum kobiet luterańskich

chrześcijanie i chrześcijanki jesteśmy przez Chrystusa 
wzywani do pokuty i odnowy, to dotyczy także ludzkich 
działań w przyrodzie.

ks. Brändlin wyjaśniła czym jest dbanie o Boży dar, 
jakim jest przyroda. To dar, który nie jest przecież jed-
norazowy, ale mamy go przekazać pod opiekę kolejnym 
pokoleniom. Dlatego mówiąc o odpowiedzialności po-
winno wskazać się na konkretne działania i zastanowić 
się jak się podróżuje, wyrzuca śmieci, kupuje ubrania. 
w takim przypadku także lodówka może stać się wy-
razem naszej wiary. Powołanie do głoszenia ewangelii 
oznacza nie tylko jej przekazywanie innym, ale też życie 
zgodnie z jej przesłaniem. ewangelia wzywa ludzi do ży-
cia w sprawiedliwości, aby wszyscy mieli równe szanse, 
mogli żyć w godnych warunkach. zadaniem kościołów 
jest podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środo-
wiska. zmian można dokonywać w poszczególnych pa-
rafiach, ale też ogólnokościelnie. ważna jest też zmiana 
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myślenia, powinno się rozpoczynać od samych siebie, 
od swojego domu, swojej rodziny, bo także nasze decyzje 
mogą wpływać na zmiany klimatyczne.

Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której uczest-
niczki dzieliły się doświadczeniami. w części warszta-
towej forum panie pracowały w dwóch grupach prowa-
dzonych przez dk. katarzynę Rudkowską i katarzynę 
kowalską. Pierwszy warsztat dotyczył troski o stworzenie 
i panie mogły przygotować materiały, które w praktycz-
ny sposób pozwolą im działać w tym zakresie w codzien-
nym życiu. Podczas drugiego warsztatu dotyczącego po-
koju stwierdzono, że pokój może zaistnieć jedynie we 
współpracy, a ważnym elementem budowania pokoju 
jest dobra komunikacja.

wieczorną część Forum wypełniły pozdrowienia od 
gości, m.in. od ks. sylvii Herche (ewangelickie kobie-
ty w niemczech) oraz praca nad dokumentem końco-
wym. Dzień zakończył się modlitwą o znaczeniu ciszy, 
którą poprowadziła katarzyna luc, wiceprzewodnicząca  
synodalnej komisji ds. kobiet.

w niedzielę odbyło się nabożeństwo spowiednioko-
munijne w kościele Świętej Trójcy w warszawie. Popro-
wadziły je: dk. Małgorzata Gaś (warszawa), dk. Halina 

Radacz (Żyrardów), dk. karina Chwastek–kamieniorz 
(Goleszów), dk. izabela sikora (szczecin), ks. sylvia Her-
che i ks. sabine Brändlin. kazanie na tekst 1 Mż 28,10–
19a(19b–22) wygłosiła dk. wiktoria Matloch z Parafii 
ewangelicko–augsburskiej w krakowie. nawiązując do 
historii Jakuba wskazała, że „Bóg zostawia ślady swojej 
obecności i w naszym życiu, chce nas doświadczać, tak 
byśmy odnajdowali swoje „Bet–el”. Podkreśliła również, 
że „Jakubową drabiną do nieba jest dla nas krzyż, przez 
który zostaliśmy zbawieni i oczyszczeni z grzechu”. 

Forum zakończyło się wspólnym obiadem w para-
fii Świętej Trójcy w warszawie i błogosławieństwem na 
drogę.

warto też zaznaczyć, że podczas całego Forum za-
stosowano zapis graficzny, co pozwoliło uczestniczkom 
zapamiętać wykłady, warsztaty i dyskusje. notatki gra-
ficzne sporządzała Joanna Rzońca z krakowa.

Poniżej prezentujemy fragmenty dokumentu końco-
wego:

Bóg jest źródłem wszelkiego życia, wyznajemy to mó-
wiąc „wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi.” W biblijnej historii powstania świata 
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widzimy wielkość Bożego dzieła, ale i zależność 
stworzenia od nas i nas od stworzenia. Zmia-
ny klimatyczne widoczne są na przestrzeni lat 
w każdym miejscu na ziemi. Często globalne 
zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych – ist-
nieje nie tylko niesprawiedliwość ekonomiczna, 
musimy również zacząć mówić o niesprawie-
dliwości ekologicznej. Ochrona środowiska nie 
dotyczy tylko nas, dotyczy mieszkających na in-
nych kontynentach teraz, jak i w kolejnych po-
koleniach. Człowiek otrzymał od Boga w stwo-
rzeniu wszystko, by się o to troszczyć i korzystać 
z tego mądrze, niestety człowiek przekroczył 
granice współistnienia z resztą stworzenia.

Żyjemy pomiędzy Rajem a Bożym Kró-
lestwem. Znając Boże stworzenie i to, jak Bóg 
patrząc na to, co stworzył powiedział, że wszyst-
ko to jest dobre, żyjemy nadzieją, wizją Bożego 
Królestwa, do którego zdążamy. W Ewangeliach 
w wielu historiach Jezus zaprasza do pokuty, 
odnowy człowieka. To dotyczy także naszego 
spojrzenia na działanie destrukcyjne człowieka 
w świecie i wymaga naszej zmiany. Przez po-
kutę musimy zwrócić się z powrotem do Boga 
i w stronę stworzenia. Musimy zadbać o Boży 
dar, który otrzymaliśmy, tak aby nasze życie było 
również odpowiedzialnością przed Bogiem, tak 
byśmy żyli rozsądnie i przekazali kolejnym pokoleniom 
świat, w którym będą mogły żyć. Odpowiedzialność to 
myślenie o konkretnych sprawach – np. czym podróżuje-
my, jak wyrzucamy śmieci, jakie kupujemy ubrania, co jest 
naszym pożywieniem, to wszystko powinno być świadec-
twem naszej wiary. Nauczyliśmy się zaśmiecać ziemię, za-
pominając o naszej odpowiedzialności. Jesteśmy powołani 
do tego, by nieść Ewangelię, ale również żyć według niej. 
Ewangelia wzywa nas do sprawiedliwości, tak by wszyscy 
mieli równe szanse do życia w godnych warunkach. Życie 
według Jezusowych wskazań to życie w odpowiedzialności 
wobec stworzenia, drugiego człowieka oraz Boga.

Do odpowiedzialności za Stworzenie, które zostało 
nam powierzone trzeba dojrzeć. Kościół powołany jest do 
tego, by zaszczepiać poczucie odpowiedzialności i być jej 
przykładem. Ważna jest Ewangelia przekazywana sło-
wem, ale i czynem, praktyką.

Zagadnienie troski o stworzenie powinno być poru-
szane w różnych grupach, również wśród młodzieży, któ-

ra ucząc się odpowiedzialności za świat, w którym żyją, 
w przyszłości może podejmować decyzje ważne dla ca-
łego stworzenia. Ważna jest tutaj edukacja w szkole ale 
i kościele. Ważne to co robimy w naszych domach, pracy, 
w kościele, w społeczeństwie.

Jako Luteranki i Luteranie w Polsce powinniśmy sta-
rać się o to by wzbudzać świadomość ekologiczną wśród 
parafian, wprowadzać elementy nauczania ekologiczne-
go do lekcji religii czy Szkółek Niedzielnych, organizować 
prelekcje i warsztaty dla parafian, wprowadzać nowocze-
sne rozwiązania technologiczne na terenie parafii dbające 
o środowisko, starać się by parafia stawała się przykładem 
segregowania odpadów oraz redukowania np. zużywania 
naczyń jednorazowych, plastiku itp.

Wszystkie postulaty XXVIII Forum Kobiet Luterań-
skich są zaczynem do tego, byśmy wracając do swoich 
domów i parafii wprowadzały często niewielkie zmiany 
mające ogromny wpływ na środowisko, nasze życie oraz 
życie kolejnych pokoleń.



16 Goleszowski Ewangelik

Tegoroczny ogólnopolski zjazd Młodzieży ewange-
lickiej zatytułowany został: OZME na końcu świata. Jak 
sama nazwa wskazuje, nie mógł on odbyć się nigdzie in-
dziej, jak tylko w suwałkach. 

w piątek 20 września, aż 27 osób z naszej para-
fii (była to najliczniejsza grupa na całym zjeździe) 
o godzinie 5.30 wsiadło do autobusu przed goleszowską 
parafią, by w godzinach popołudniowych znaleźć się na 
drugim krańcu Polski.

Piątkowy i sobotni wieczór wypełniły koncerty, któ-
rych różnorodność muzyczna mogła służyć zarówno 
chwilom refleksji, jak i energicznemu, pozytywnemu 
szaleństwu pod sceną.

sobota każdemu upłynęła inaczej. To dlatego, że 
w ofercie znalazły się: wykłady, teatr, aquapark, wiele 
warsztatów (w tym m.in. warsztaty z kuchni tatarskiej), 
możliwa była również objazdowa wycieczka po suwał-
kach. każdy mógł wybrać to, co interesuje go najbardziej.

Adam Bujok

ozMe w suwałkach

Jak to zazwyczaj bywa na tego rodzaju wycieczkach, 
najwięcej energii i aktywności ma się wtedy, kiedy trzeba 
iść spać … Do długich rozmów, nawiązywania nowych 
znajomości z luteranami z całej Polski oraz do dobrej 
zabawy, wcale nie potrzeba pięciogwiazdkowego hote-
lu. nasza młodzież udowodniła, że w znakomity, ale co 
warto podkreślić – kulturalny sposób, potrafi spędzać 
wieczory nocując w pobliskiej szkole, we własnym śpi-
worze. 

Choć z powodu tak dalekiej drogi, bardzo dużo cza-
su minęło w podróży, to myślę, że nawet w autobusie 
wszyscy świetnie się bawili, integrując się z podróżującą 
z nami grupą z Cieszyna.

organizatorzy zapewnili nam w suwałkach wiele 
atrakcji, ale można pokusić się o stwierdzenie, że wy-
jeżdżając wspólnie z naszą młodzieżą, nie trzeba nicze-
go więcej, niż wspaniałej atmosfery, którą ta młodzież 
stworzyła.
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w sobotę 5 października 2019 roku po raz szósty zbi-
gniew i nela kłapowie poprowadzili spotkanie dla mał-
żeństw i narzeczonych w ramach cyklu „silne Małżeń-
stwo” – tematem były konflikty w relacjach małżeńskich.

Prowadzący skłaniali zebranych do refleksji i analizy 
swoich związków pod kątem tego, w jaki sposób radzą 
sobie z codziennymi konfliktami i problemami. ostrze-
gali przed narastaniem złych emocji, zamiataniem 
urazów pod dywan, a także nieudanymi próbami roz-
wiązywania napięć, które polegają na wycofywaniu się, 
dążeniu do tego, by być górą za wszelką cenę, ustępowa-

ks. Piotr Sztwiertnia

spotkanie dla małżeństw i narzeczonych

niu w obliczu kłótni oraz zawieraniu rozejmu, który nie 
zadowala żadnej ze stron. Podkreślano, jak ważnym jest, 
by o swoich odczuciach rozmawiać i nie bać się otwarcie 
komunikować swoich oczekiwań. 

zbigniew i nela zaproponowali 7 kroków, których 
podjęcie może doprowadzić do rozwiązania konflik-
tu – ustal stosowny czas i miejsce rozmowy, zdefiniuj 
problem, określ swój udział w konflikcie, dowiedz się, 
co o tym problemie mówi słowo Boże, ustal, co musisz 
zmienić w swoim życiu, wspólna modlitwa z małżon-
kiem oraz doprowadzenie do pojednania. 

6 października 2019 roku – tradycyjnie w pierwszą 
niedzielę po wspomnieniu archanioła Michała – w para-
fii ewangelickiej w Goleszowie odbyło się Dziękczynne 
Święto Żniw.

nabożeństwo zainaugurowano procesjonalnym wej-
ściem do kościoła i wniesieniem darów z tegorocznych 
zbiorów. liturgię wstępną prowadził ks. Piotr sztwiert-
nia, a teksty liturgiczne czytali przedstawiciele rolników 
– Jolanta sikora i krystian kamieniorz. 
kazanie w oparciu o proroctwo izaja-
sza z 58 rozdziału wygłosił bp adrian 
korczago, który za pomocą praktycz-
nych przykładów motywował słucha-
czy do realizacji biblijnego postu, któ-
ry nakierowany jest przede wszystkim 
na drugiego człowieka i odpowiedzial-
ności za otoczenie, w którym się żyje.

w trakcie nabożeństwa słowa 
pozdrowienia przekazał Jerzy Buzek, 
były premier, obecnie poseł do euro-
parlamentu, odnosząc się do ewange-
lickiej odpowiedzialności i wartości 
oraz podkreślając tradycję luterańskiej 
wdzięczności za Boże dary. Modlitwę 

ks. Piotr Sztwiertnia

Dziękczynne Święto Żniw

powszechną zmówili przedstawiciele różnych grup pa-
rafialnych i społecznych – m.in. nikola Górniak, izabela 
Michalik oraz radny sejmiku Śląskiego andrzej Molin. 
zebrani uczestniczyli ponadto w wieczerzy Pańskiej. Po 
zakończeniu nabożeństwa na uczestników czekał przy-
gotowany chleb ze smalcem oraz smaczne wypieki, każ-
da rodzina otrzymała także bochenek chleba jako sym-
bol przeżytej społeczności.
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nabożeństwo śpiewem uświetnił chór mieszany pod 
dyr. izabeli Michalik oraz dzieci z chóru „Promyki” pod 
dyr. dk. kariny Chwastek–kamieniorz, które przygoto-
wały dziękczynny program.

Po południu tradycyjnie zorganizowano nabożeń-
stwo i spotkanie dla starszych i chorych parafian. nabo-
żeństwo poprowadziła diakon karina Chwastek-kamie-
niorz, która w oparciu o przypowieść dotyczącą wielkiej 
wieczerzy wskazywała na fakt, że każdy jest zaproszony 

na Bożą ucztę przygotowaną w Jego królestwie. zachę-
cała do przyjęcia Bożego zaproszenia i uczestnictwa  
w wieczerzy Pańskiej, która jest zapowiedzią tego, co 
Bóg przygotowuje dla swoich wiernych w wieczności. 
w liturgii uczestniczył student teologii adam Bujok, 
który następnie podczas spotkania w sali parafialnej za-
prezentował zebranym system edukacji przyszłych du-
chownych na Chrześcijańskiej akademii Teologicznej  
w warszawie.
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w dniach 11–13 października 2019 roku w Centrum 
luterańskim w warszawie obradował w ramach 6. sesji 
XiV kadencji wyborczy synod kościoła. Uczestniczyli 
w nim reprezentanci diecezji cieszyńskiej i naszej parafii. 

synod zainaugurowano nabożeństwem spowied-
nio–komunijnym w kościele św. Trójcy, które popro-
wadzili wspólnie delegaci diecezji cieszyńskiej wraz 
z gospodarzem miejsca ks. Piotem Gasiem. Teksty bi-
blijne czytali: siostra przełożona ewa Cieślar, radczyni 
synodalna anna wantulok, kurator diecezji cieszyń-
skiej Tomasz Bujok, radczyni diecezjalna krystyna 
Penkała oraz synodałowie Marek Rymorz i aleksan-
dra Trybuś–Cieślar. spowiedź poprowadził ks. radca 
waldemar szajthauer. kazanie o Jezusie jako chlebie 
żywota wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp 
adrian korczago. następnie podczas obrad zaprezen-
towano sprawozdania Prezesa synodu, Biskupa ko-
ścioła i konsystorza.

w sobotnie przedpołudnie synodałowie wybiera-
li Biskupa kościoła. Po powołaniu przewodniczącego, 
sekretarzy i komisji skrutacyjnej nastąpiła prezentacja 
kandydatów: bp. waldemara Pytla i bp. Jerzego sam-
ca. ks. adam Malina zrezygnował z kandydowania ze 
względu na stan zdrowia. Członkowie synodu nie sko-
rzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów.    

każdy kandydat po prezentacji odpowiadał na py-
tania synodałów, a następnie przystąpiono do głosowa-
nia. Głosowano w sposób tajny oddając głos na jednego 
z dwóch kandydatów zgłoszonych przez ogólnopolską 

relacja na podstawie www.luteranie.pl

obrady synodu kościoła w warszawie

konferencję Duchow-
nych. Po oddaniu kart 
wyborczych przez gło-
sujących i podliczeniu 
głosów ogłoszono wy-
niki.

kandydaci otrzy-
mali następującą licz-
bę głosów: bp Jerzy 
samiec – 37 głosów, 
bp waldemar Pytel – 
28 głosów (dwa głosy 
oddano nieważne). 
zgodnie z prawem 
Biskupem kościoła został wybrany ten kandydat, któ-
ry otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. 
Przewodniczący zebrania ks. radca waldemar szajthau-
er ogłosił, że Biskupem kościoła na drugą kadencję zo-
stał wybrany bp Jerzy samiec.

w sesji popołudniowej w sobotę dyskutowano nad 
budżetem kościoła. odbyły się również wybory do Rady 
Diakonii. w jej skład weszły: katarzyna Bruzi z diecezji 
wrocławskiej, krystyna Penkała z diecezji cieszyńskiej 
i wanda wróblewska z diecezji mazurskiej.

wieczorem synodałowie spotkali się w grupach te-
matycznych, które dyskutowały na temat: aktywności 
młodzieży w gremiach decyzyjnych, materiałów dla 
konwertytów i finansów kościoła.

Podczas niedzielnego nabożeństwa kazanie w opar-
ciu o ewangelię Jana 15,1–8 
wygłosił radca diecezji cie-
szyńskiej ks. waldemar szaj-
thauer, a w liturgii uczestni-
czyli przedstawiciele Rady 
synodalnej. następnie synod 
kontynuował obrady. wśród 
nadesłanych wniosków prze-
głosowano propozycję alek-
sandry Trybuś–Cieślar stwo-
rzenia platformy współpracy 
szkół ewangelickich w Polsce 
w celu wymiany doświadczeń 
na gruncie kościoła. 
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w dniach 18–19 października 2019 roku 
grupa konfirmantów z naszej parafii przebywała 
wraz z ks. Piotrem sztwiertnią i studentem teo-
logii adamem Bujokiem na integracyjnym wy-
jeździe w istebnej.

Podczas pobytu konfirmanci analizowali 
temat 10 przykazań – zarówno ich historycz-
ny rys, jak i współczesne znaczenie. w ramach 
pracy w grupach tworzyli mapy skojarzeń, ko-
miksy, kręcili filmiki dotyczące tego, w jaki spo-
sób w dzisiejszym świecie przykazania są prze-
strzegane bądź też nie. zastanawiali się także, 
jak przekazać najważniejsze aspekty przykazań 
swoim kolegom w przystępny sposób i co mogą 
próbować z pomocą Ducha Świętego zmienić 
w swoim życiu.

konfirmanci poznali także lepiej okolice 
istebnej i koniakowa podczas spaceru z ks. Da-
riuszem Madzią, spędzili wieczór przy ognisku, 
obejrzeli film „wersja ostateczna” oraz lepiej się 
poznawali podczas integracyjnych gier.

ks. Piotr Sztwiertnia

wyjazd konfirmantów do istebnej
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w sobotę 19 października panie z koła Pań z lesz-
nej i Godziszowa wybrały się na wycieczkę do Cisow-
nicy. w myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie 
znacie” postanowiły odkrywać ciekawe miejsca w naj-
bliższym sąsiedztwie.

Głównym celem wycieczki była izba Pamięci Jury 
Gajdzicy na tzw. Pasiekach. Jura Gajdzica był niezwy-
kłym chłopem. Żył w latach 1777-1840. Gospodarował 
na 15 morgach, oprócz tego swoją furmanką przewoził 
rudy metali do ustrońskiej huty, a po ciężkim dniu pra-
cy pisał pamiętnik, który jest nieocenio-
nym źródłem wiedzy o Śląsku Cieszyń-
skim.

nie tylko pisał, ale też gromadził 
książki i posiadał wyjątkowo bogatą, jak 
na chłopa, bibliotekę z licznymi staro-
drukami. w swojej bibliotece zgromadził 
ponad 60 książek, które oznaczał pierw-
szym w Polsce chłopskim ekslibrisem. 
Część książek przekazywał jako wiano 
swoim dzieciom. Trzeba pamiętać, że 
książki miały wtedy ogromną wartość.

Halina Sztwiertnia

wycieczka do Cisownicy

izba Pamięci prowadzona jest przez rodzeństwo 
Henrykę i Jerzego szarców, potomków Jury Gajdzicy. 
Pani Henryka przyjęła nas niezwykle gościnnie, zapro-
siła na kawę i ciasto, a potem ciekawie przedstawiła hi-
storię swego protoplasty, podkreślając także zasługi jego 
żony, cichej bohaterki, która podczas częstych wyjazdów 
męża zajmowała się gospodarstwem i dziećmi.

wycieczkę zakończyłyśmy w gospodarstwie „U Brze-
zinów”, gdzie oglądałyśmy wnętrze beskidzkiej chaty 
i zjadłyśmy placki z wyrzozkami. 
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w czwartkowy wieczór 31 paździer-
nika 2019 roku w goleszowskiej parafii 
odbyło się reformacyjne nabożeństwo po-
łączone z błogosławieństwem pierwszo-
klasistów oraz przedstawieniem i błogo-
sławieństwem konfirmantów.

Głównym tematem nabożeństwa było 
Boże błogosławieństwo, które dociera do 
ludzi w bardzo różnej formie. Bp adrian 
korczago i ks. Piotr sztwiertnia wspomnie-
li fakt, że Marcin luter odkrył poprzez 
lekturę Pisma Świętego łaskawego, miło-
siernego i błogosławiącego Boga, przed 
którym nie trzeba uciekać i którego nie 
trzeba się panicznie bać. omawiając różne 
aspekty błogosławieństwa, wykorzystując 
także inspiracje muzyczne, uzmysławiali słuchaczom, że 
otrzymywane błogosławieństwo staje się jednocześnie 
zadaniem i impulsem do działania – by tam, gdzie się 
udajemy, nieść to, co otrzymaliśmy od Boga. Podkreślali, 
że zadaniem chrześcijan jest przede wszystkim przeka-
zywać Boże błogosławieństwo, a nie przekleństwo.

ks. Piotr Sztwiertnia

nabożeństwo reformacyjne

Podczas nabożeństwa diak. karina Chwastek–ka-
mieniorz pobłogosławiła pierwszoklasistów rozpo-
czynających szkolną edukację, a ks. Bogusław sebesta 
błogosławił przyszłorocznych konfirmantów, którzy 
uprzednio przedstawili się zborowi. Śpiewem usłużył 
chór sola Fide pod dyr. Małgorzaty konarzewskiej.
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w skoczowskim kościele św. Trójcy 
31 października 2019 roku młodzi ludzie 
po raz 11. spotkali się na nocy z lutrem – 
tym razem pod hasłem „Bezpiecznie”.

zebranych powitał proboszcz parafii, 
ks. alfred Borski. następnie uczestnicy po-
dzieleni na dwie grupy wzięli udział w tele-
turnieju „zawsze bezpiecznie”. wysłuchali 
także policjanta, asp. Tomasza Pszczółkę, 
który omawiał zagrożenia współczesne-
go świata i wskazywał, jak się przed nimi 
chronić. 

w dalszej części programu ks. Tymo-
teusz Bujok wraz z Mateuszem Mendro-
chem zachęcali młodzież do refleksji nad 
własnym życiem duchowym, do poszuki-
wania odpowiedzi na pytanie – co to dla 
mnie znaczy czuć się bezpiecznie – oraz 
wskazywali na Boga, który jest gotów ob-
darzać poczuciem bezpieczeństwa. słowo 
pozdrowienia przekazał również bp ad-
rian korczago, który udzielił końcowego 
błogosławieństwa.

w programie nie zabrakło wspólnego 
śpiewu, który prowadził zespół dlaTeGo 
oraz czasu na rozmowy przy kawie i her-
bacie.

ks. Piotr Sztwiertnia

noc z lutrem 2019
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Jedną z podstawowych idei, którą podczas zajęć kon-
firmacyjnych starają się wpoić konfirmantom prowadzący 
jest bycie chrześcijaninem w społeczności kościoła. zarów-
no w wymiarze globalnym (czyli bycia członkiem wielkie-
go kościoła Chrystusa wszystkich czasów) jak i lokalnym. 
konfirmacja ma być świadomym wkroczeniem w życie 
kościoła. konfirmanci są zatem wprowadzani i poznają 
strukturę parafii, zamieniają dotychczasowe miejsca, na 
których siedzieli w trakcie nabożeństw na pierwsze ławki 
w goleszowskim kościele, przedstawiają się parafianom (tak 
jak uczynili to podczas nabożeństwa 31 października). To 
tylko nieliczne z form ich obecności w życiu parafialnym. 
Mogło by się wydawać iż pomimo przedstawienia się na-
dal pozostają anonimowymi parafianami i na tym kończy 
się ich zaangażowanie, że po raz kolejny będzie o nich gło-
śno dopiero  kiedy będą dzielić się z nami zdobytą wiedzą 
w trakcie prezentacji konfirmacyjnej. nic bardziej mylnego. 
właściwie to już teraz można by było pokazać że uczą się 
co znaczy być częścią parafii, sami też mogąc przypomnieć 
co nieco parafianom z długoletnim stażem. społeczność 
parafialną można porównać do żywego organizmu, pozo-
stającego w stałym ruchu, posiadającego swoje potrzeby, 
a parafian do elementów tworzących ten organizm. Two-
rzymy członki, szkielet, mięsnie i krwioobieg tego organi-
zmu, w którym każdy jest potrzebny. Żeby był on zdrowy 
i sprawny każdy powinien też zaangażować się w życie pa-

Ks. Bogusław Sebesta

obecność konfirmantów na każdym kroku

rafii. Chociaż konfirmanci dopiero kształtują się i odkry-
wają jeszcze jaką funkcje będą w niej pełnić, to już teraz 
udzielają się na licznych obszarach życia parafialnego. 

Już następnego dnia po zaprezentowaniu się w koście-
le, czyli 1 listopada konfirmanci stawili się na cmentarzu 
w Goleszowie i kwestowali na jego utrzymanie wspiera-
jąc radnych parafialnych. na marginesie dodać należy, 
iż pewien czas wcześniej także nie odmówili pomocy 
i włączyli się w akcję porządkowania cmentarzy, działając 
ramię w ramię z pozostałymi wolontariuszami, dając do-
bry przykład zaangażowania. Porządkowanie cmentarza 
nie stanowiło jednak początku ani nie było pojedynczym 
epizodem w ich aktywności. swój ślad pomocy zostawili 
podczas przygotowań do pamiątek poświęcenia naszych 
kościołów. Pochwalić należy niewątpliwie, że podczas po-
rządków w kozakowicach nie tylko pomagali okoliczni 
konfirmanci, ale także wsparli ich koledzy z innych filia-
łów, pokazując tym samym, że stanowimy społeczność 
całej parafii. w listopadzie wspólnie z wikariuszami część 
konfirmantów pojechała także do Dzięgielowa, gdzie po-
magali przy przepakowywaniu i tworzeniu paczek w ra-
mach  akcji „Prezent pod choinkę”. w kolejnym tygodniu 
natomiast stanowili silny trzon pomocników przy spotka-
niu dla starszych i chorych. 

Cieszymy się bardzo, że pośród obecnych konfirman-
tów mamy osoby, na które można liczyć, zwłaszcza gdy 

nawet poszukując chętnych do 
zaangażowania się w różne ak-
cje na innych spotkaniach, kon-
firmanci będący na nich obecni  
zgłaszają się z własnej woli do 
pomocy. Być może biorąc przy-
kład z tego młodzieńczego za-
pału warto abyśmy także dali im 
przykład i równie chętnie razem 
z nimi działali przy kolejnych 
akcjach. niech ich postawa bę-
dzie zachętą dla nas, a my mobi-
lizujmy się do tego by dawać im 
przykład żywego uczestnictwa 
w życiu parafialnym, wykracza-
jącym poza ramy nabożeństw.  
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2 listopada 2019 roku w Cieszynie odbyło się iV Ślą-
skie Forum Reformacyjne oraz obrady synodu Diecezji 
Cieszyńskiej.

Forum, przypadające dokładnie w 200. rocznicę uro-
dzin ks. leopolda otto, rozpoczęto modlitwą w kościele 
Jezusowym, którą prowadził bp adrian korczago, przy-
wołując myśli z wielu kazań ks. otto. Postać duchowne-
go przybliżył zebranym ks. Jerzy Below. zebrani usłysze-
li pieśni w wykonaniu Cieszyńskiego Chóru kościelnego 
pod dyr. diakon Joanny sikory.

Druga część Forum odbyła się w sali widowiskowej 
Domu narodowego. Uczestnicy wysłuchali wykładów Co 
nam pozostawił ks. Leopold Otto? prof. Tadeusza stegne-
ra oraz Ks. Leopold Otto w oczach swoich śląskich adwer-
sarzy prof. Grażyny kubicy–Heller. Uczniowie liceum 
ogólnokształcącego Towarzystwa ewangelickiego im. 
ks. Franciszka Michejdy zaprezentowali etiudę teatralną 
„zakorzenienie”, a oprawę muzyczną przygotował Chór 
warsztatów Muzycznych 2019. Podczas Forum wręczo-
no nagrody im. ks. leopolda otto trzem parafiom ewan-

ks. Piotr Sztwiertnia

iV Śląskie Forum Reformacyjne i obrady synodu
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gelickim, w których pracował ks. otto 
– parafii w Piotrkowie Trybunalskim, 
świętej Trójcy w warszawie oraz para-
fii w Cieszynie. nagrody odebrali pro-
boszczowie parafii – ks. ppłk wiesław 
Żydel, ks. dr Piotr Gaś oraz ks. Marcin 
Brzóska. Ponadto burmistrz Cieszyna 
Gabriela staszkiewicz poinformowała 
zebranych o planach nadania skwero-
wi przy kościele Jezusowym imienia  
ks. leopolda otto.

Po południu synodałowie diecezji 
cieszyńskiej udali się do sali konfirma-
cyjnej parafii w Cieszynie by prowadzić 
obrady Vi sesji Vi kadencji synodu die-
cezjalnego. Po powitaniu biskup przyjął 
ślubowanie nowego członka synodu, 
ks. Piotra Ucińskiego, powołano także 
komisję skrutacyjną i przyjęto protokół 
z poprzedniej sesji. kurator diecezji To-
masz Bujok przedstawił propozycję bu-
dżetu na 2020 rok, która została przy-
jęta. następnie zebrani dyskutowali 
na temat wniosków zgłoszonych przez 
synodałów dotyczących odpowied-
niego czasu konfirmacji. synod przy-
jął uchwałę (46 głosów za, 40 przeciw,  
2 wstrzymujące) ustalającą czas kon-
firmacji na 8 klasę szkoły podstawowej 
w oparciu o dwuletni okres nauki kon-
firmacyjnej w wymiarze 55 godzin. Jed-
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nocześnie synod uchylił uchwałę z 24 listopada 2018 roku, 
która wprowadzała konfirmację w 1 klasie szkoły śred-
niej. na zakończenie zmówiono modlitwę, a bp adrian  
korczago udzielił synodałom błogosławieństwa. 

Decyzja synodu oznacza, że w goleszowskiej parafii 
konfirmowana będzie młodzież z klasy 8 szkoły podsta-
wowej po dwuletniej nauce konfirmacyjnej. konfirma-
cja w roku 2020 odbędzie się 24 maja (konfirmanci to 
obecni ósmoklasiści), a w roku 2021 konfirmacja zapla-
nowana jest na 16 maja 2021 roku – i będą to obecni 
siódmoklasiści, którzy naukę konfirmacyjną rozpoczną 
31 stycznia 2020 roku. 
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Co może zmotywować 21. młodych ludzi do spotka-
nia się o 6:30 w parafii? odpowiedź brzmi: pasja, rywa-
lizacja, ambicja, chęć obrony sportowego tytułu. innymi 
słowy piłka nożna. Rok temu reprezentacja juniorów 
z naszej parafii zdobyła pierwsze miejsce w rozgrywkach 
o Puchar ks. andrzeja Hauptmana, co stało się motywa-
cją, aby i w tym roku stanąć w szranki z drużynami z in-
nych parafii i spróbować obronić zdobyty tytuł. Dumą 
napawa fakt, że oprócz drużyn męskich (startujących 
w kategoriach junior i senior) udział postanowiły wziąć 
także dziewczęta. nie zrażone faktem, iż były jedyną 
drużyną żeńską stanęły przeciwko chłopakom i nie da-
wały łatwo za wygraną. wczesnym rankiem nasza repre-
zentacja ruszyła w kierunku zabrza, gdzie tuż po 8:30 
organizatorzy i Biskup Diecezji katowickiej Marian nie-
miec przywitali zgromadzonych uczestników.

w trakcie turnieju nasze drużyny zmierzyły się 
z przedstawicielami Brennej–Górek, Gliwic, Cisowni-
cy, Drogomyśla,  Pruchnej i zabrza. niestety nie udało 

ks. Bogusław Sebesta

XXi Turniej Piłki nożnej Halowej  
im. ks. andrzeja Hauptmana

się obronić tytułu, tegorocznymi zwycięzcami zostały 
reprezentanci Gliwic w kategorii senior i reprezentanci 
Drogomyśla w kategorii junior.  nie zgasiło to zapału 
naszych drużyn i już teraz zadeklarowały swój powrót 
w przyszłym roku, w silniejszym składzie i z wielkim 
apetytem na zwycięstwo. 

Podróż do zabrza zapadła w pamięć uczestników i pa-
rafii także ze względu na feralny powrót do Goleszowa.  
niestety bowiem w drodze powrotnej na wysokości Bąko-
wa doszło do kolizji z udziałem autobusu, którym podró-
żowała nasza reprezentacja. kolizja pomimo, iż szokująca 
swoim rozmiarem (oprócz autobusu dotknęła trzy inne 
pojazdy) na szczęście obyła się bez ofiar śmiertelnych. 
Było to bardzo trudne przeżycie dla uczestników, zarów-
no psychiczne, jak i fizycznie. Jesteśmy wdzięczni, że Bóg 
miał wszystkich w swojej opiece. Bardzo emocjonującym 
świadectwem wdzięczności Bogu za ochronę był liczny 
udział uczestników turnieju w nabożeństwie odbywają-
cym się następnego dnia. Pomimo stłuczeń, otarć i in-
nych kontuzji z wdzięcznością przyszli do kościoła, a gdy 
emocje zaczęły opadać nadal deklarowali, iż niezmiennie 
czekają na przyszły rok. oby kolejne wyjazdy owocowały 
zatem wyłącznie w dobrymi doświadczeniami. 
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w niedzielę 17 listopada Chór Męski „Cantus” wy-
jechał do parafii w wiśle Głębcach, żeby zaśpiewać tam 
na nabożeństwie, które poprowadził zaproszony razem 
z chórem ks. Piotr sztwiertnia. Była to pierwsza wizyta 
chóru w nowym, bardzo ładnym, jasnym kościele. Go-
ści z Goleszowa przywitał serdecznie proboszcz parafii 
ks. Tadeusz Byrt. Chórzystom w ten piękny, słoneczny 
dzień towarzyszyła grupa osób chętnych do odwiedze-

19 października w wiśle Centrum odbyła się pierw-
sza część Jesiennego zjazdu Chórów Diecezji Cieszyń-
skiej kościoła ewangelicko–augsburskiego. w koncercie 
tym wzięły udział chóry ewangelickich parafii z Ustronia, 
Drogomyśla, Jaworza, wisły Centrum, Dzięgielowa oraz 
chór męski „Cantus” z Goleszowa. 

wszystkich, którzy w to sobotnie popołudnie przy-
byli do kościoła ap. Piotra i Pawła przywitał gospodarz  
ks. proboszcz waldemar szajthauer. koncert poprowadził 
przewodniczący komisji Chórów Diecezji Cieszyńskiej 
ks. władysław wantulok. zróżnicowany, interesujący 
repertuar występujących zespołów mógł się zgromadzo-
nym słuchaczom podobać. wszyscy dyrygenci zostali 
uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i różami 
za udział w tym muzycznym wydarzeniu.

Jan Czudek

Chór męski „Cantus” w wiśle Głębcach

nia Głębiec. Cantus wykonał w dwóch wejściach po  
3 pieśni, bardzo dobrze dobranych przez dyrygent-
kę annę stanieczek na jedną z ostatnich niedziel roku 
kościelnego. Po nabożeństwie mogliśmy porozmawiać 
z miejscowymi parafianami. Drugim punktem wyjazdu 
był obiad w restauracji „zajazd Głębce” z tradycyjną li-
stopadową gęsiną. Po smacznym obiedzie udaliśmy się 
w drogę powrotną do Goleszowa.

Jesienny zjazd Chórów

Jan Czudek

ksiądz radca waldemar szajthauer pozdrowił ze-
branych w imieniu Biskupa Diecezji adriana korczago 
oraz modlitwą i błogosławieństwem zakończył wiślańską 
część zjazdu. Po koncercie w kościele chórzyści podczas 
poczęstunku w domu zborowym mogli spędzić czas na 
rozmowach z innymi członkami  rodziny chórowej.



34 Goleszowski Ewangelik

Moc roków to tymu było
Jak piyrsze sola FiDe na farze ćwiczyło.
ze trzycet dziełuch i pore chłapców śpiywało
aż się nóm to wszystko nie powydowało.
Przerwa potym na roki nastómpiła 
a reaktywacja nikomu nie śniła.

Cztyry roki nazod to było przeszło
Jak się w marcu pore ludzi zeszło
na jesiyń nastympni dołónczyli
i w lysznej piyrsze śpiewani łurzóńdzili.

w każdóm  środe się spotykómy
na siódmóm na fare się kfanckómy
i choć czasym zdarzo się spóźniyni
To zawsze mómy wytłumaczyni

szefowo na rozgrzywce nas czasym piłuje 
Brlll i tapetóm ostro rozśpiewuje
za trzycet roków to nas fest zestresuje
Jak kasa Chorych gebis wyszykuje

Trzy razy do roku mómy pospolite ruszyni
na Godowe, wielkanoc i na założyni.
Piekne pieśniczki ćwiczymy
i aj po niemiecku wyśpiywowujymy

soprany furt klepecóm
Cicho nigdy nie łusiedzóm
Gosia mówi – nie godejcie
aspóń na chwile zetrwejcie

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

z tenorami różnie bywo
ich frekwencja nie porywo
Jyny Marcin z hektarami
Czako ciyrpliwie zawsze na nich

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

zaproszenie do wstąpienia w szeregi sola Fide

alty siedzóm i słuchajóm
Furt jakisi rady dajóm
sóm wyszkolone muzycznie
i znajom kruczki techniczne

Jyno basy słusznie siedzóm
złego słowa na nuty nie powiedzóm

Muchy i piekne szale 
Podnoszóm nasze morale
Dziełchy zawsze pieknie wyglóndajóm
Chłopi czornóm koszulom powagi dodajóm

Łod czasu do czasu wyjazdy mómy
w trase koncertowóm chyntnie wyjyżdzómy.
kiesi w stolicy kóncert my dowali
w lecie fani na wangu głośno nóm klaskali.

i chocioż czasym na próbie dudromy 
To przeca Pón Bóczkowi na chwałe śpiywómy
i w szoku je cało naszo dziedzina
Że tako się zrobiła chórowo rodzina.

zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiewać na pró-
by, które odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 
w sali parafialnej. Jak widać, próby odbywają się w mi-
łej i przyjaznej atmosferze, repertuar jest młodzieżowy 
i urozmaicony. a co najważniejsze, czerpiąc radość ze 
wspólnych spotkań śpiewamy Bogu na chwałę.

chórzysta
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w dniach 22–23 listopada 2019 roku w Dzięgielowie 
odbyło się spotkanie liderów młodzieżowych pracują-
cych w diecezji cieszyńskiej.

w piątkowy wieczór liderzy, duchowni oraz orga-
nizatorzy spotkania – ks. Marcin Podżorski, diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży, katarzyna wesner–Macura  
i ks. Tymoteusz Bujok, pracownicy Centrum Misji 
i ewangelizacji w Dzięgielowie – dzielili się swoimi do-
świadczeniami w pracy młodzieżowej, analizowali to, co 
sprawia trudności, na co najczęściej młodzież narzeka 
w perspektywie kościelnej oraz wskazywali na swoje ma-

ks. Piotr Sztwiertnia

spotkanie liderów młodzieżowych

rzenia i oczekiwania względem zaangażowania młodych 
we wspólnocie kościoła. 

sobotni dzień był poświęcony opracowaniu kalen-
darza imprez młodzieżowych w diecezji cieszyńskiej 
w 2020 roku, a także wymieniano się pomysłami – gdzie 
warto pojechać, do czego warto zachęcić młodzież, jaki 
temat poruszyć i jakich metod aktywizujących użyć.

w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parafii 
z Brennej-Górek, Cieszyna, Drogomyśla, Dzięgielowa, 
Goleszowa, skoczowa, starego Bielska, wisły, wisły-
Czarnego i wisły-Głębiec, a także gościnnie liderzy z pa-
rafii w Golasowicach z diecezji katowickiej.
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24 listopada 2019 roku w niedzielę wieczności 
w goleszowskiej parafii odbyło się nabożeństwo rodzin-
ne, które swoim przebiegiem nawiązywało do biblijnych 
obrazów nieba.

w różnych miejscach kościoła zawisły kolorowe pla-
katy z pytaniami: Gdzie jest niebo? Jak będzie w niebie? 
Czy niebo istnieje? Czy będę w niebie? Co będziemy ro-
bić w niebie?, które miały skłaniać uczestników nabo-
żeństwa do refleksji nad zagadnieniem wieczności oraz 
Bożego królestwa. Refleksję budziły również wybrane 
teksty biblijne dotyczące nieba i wieczności odczytywa-

ks. Piotr Sztwiertnia

nabożeństwo rodzinne w niedzielę wieczności

ne przez dzieci, konfirmantów i młodzież. Prowadzący 
nabożeństwo ks. Piotr sztwiertnia za pomocą flanelogra-
fu tłumaczył zarówno najmłodszym, jak i dojrzalszym 
słuchaczom, co według objawienia Jana będzie obecne 
w niebie, a czego tam nie będzie. zebrani wzięli także 
udział w społeczności wieczerzy Pańskiej.

Śpiew podczas nabożeństwa prowadził zespół „Ho-
sanna” pod dyrekcją Janusza Fobra, pieśniami usłużył 
także chór męski „Cantus” pod kierownictwem anny 
stanieczek.
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w ramach akcji „Prezent pod choinkę” nasi parafianie przygo-
towali 62 paczki i 3 paczki wirtualne, które jak co roku zostaną prze-
kazane dzieciom na Ukrainie, Białorusi oraz do Rumunii i Bułgarii.

Część grupy konfirmacyjnej wzięła udział w akcji sortowania 
i pakowania prezentów w osP w Dzięgielowie. 29 listopada 2019 
roku 10 osób wraz z ks. Bogusławem sebestą oraz ks. Piotrem 
sztwiertnią sprawdzało daty ważności słodyczy, jakość produk-
tów wkładanych do paczek, a także tworzyli indywidualne paczki 
z pozostałych darów. Młodzież w praktyczny sposób realizowała 
przykazanie miłości, wyrażała swoją wiarę w działaniu oraz lepiej 
się zintegrowała. 

ks. Piotr Sztwiertnia

akcja „Prezent pod choinkę”
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nad tym zastanawialiśmy się 1 grudnia 2019 r.  
w czasie spotkania adwentowego dla dzieci. 

Przybyło na nie ponad 100 dzieci z całej 
parafii. Program przygotowali zaproszeni go-
ście ze stowarzyszenia Misja edukacja Dojrza-
łość w Ustroniu przy pomocy woluntariuszy 
z naszej parafii. 

lekcja biblijna została opracowana na pod-
stawie fragmentu z ewangelii Mateusza 22/1–
14, który mówi o uczcie weselnej. król polecił 
swoim sługom by wezwali zaproszonych gości. 
oni odrzucili zaproszenie, wymawiając się róż-
nymi obowiązkami zawodowymi. wówczas 
słudzy zaprosili na ucztę wszystkich, których 
napotkali. okazało się, że na tym weselu trzeba 
mieć  właściwe ubranie – szatę sprawiedliwo-
ści. osoba, która nie miała tej szczególnej szaty, 
tylko własną, została wyrzucona z wesela. 

Przypowieść tą znakomicie zilustrowała 
scenka teatralna przygotowana przez młodzież. 
niejedni byli oburzeni, inni mieli łzy w oczach, 
kiedy aktor grający gościa weselnego nie posia-
dającego szaty, którą daje tylko Chrystus, został 

spotkanie adwentowe dla dzieci
Czy mam właściwą szatę?

Organizatorzy

Nasza codzienność – wydarzenia



40 Goleszowski Ewangelik

wyrzucony z uczty. nie mógł na nią 
wrócić, gdyż drzwi zostały zamknięte. 

Ufamy, że dzieci zrozumiały prze-
słanie lekcji, że przed królem królów, 
Bogiem, nie mogą  stanąć w szacie 
własnej sprawiedliwości i dobrych 
uczynków, ale tylko w Jego szacie, któ-
rą uzyskuje się przez wiarę. 

Uczyliśmy się też wersetu biblij-
nego obrazującego tą prawdę z księgi 
izajasza 61/10b „oblókł mnie w szaty 
zbawienia, przyodział mnie w szaty 
sprawiedliwości”. 

Przygotowany program był nie-
zwykle ciekawy; widzieliśmy na twa-
rzach dzieci wiele różnych emocji. 
Były na tyle zainteresowane, że nie 
mieliśmy problemu z dyscypliną. 

Uczestnicy cierpliwie czekali na 
niespodzianki – kalendarze adwento-
we w wersji czekoladowej i papiero-
wej.  

Mamy nadzieję, że prace plastycz-
ne zaproponowane w kalendarzach zo-
staną przez dzieci wykonane, a zawarte 
w nich teksty przeczytane. liczymy na 
to, ze dzieci otrzymają  odpowiednią 
zachętę od rodziców, czy dziadków, by 
w ten sposób przygotować się na uro-
dziny Pana Jezusa. 

Co do tego, że czekoladki zosta-
ną zjedzone nie mamy najmniejszych 
wątpliwości.  
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1 grudnia 2019 roku w 1. niedzielę adwentu odby-
ły się spotkania dla starszych i chorych parafian. nabo-
żeństwo poprowadził ks. Piotr sztwiertnia, zachęcając 
uczestników spotkania do obudzenia się z duchowego 
snu i mądrego wykorzysta-
nia czasu adwentu na pro-
stowanie często wyboistych, 
skomplikowanych relacji 
rodzinnych i sąsiedzkich. 
wskazywał, jak istotne jest 
przyoblekanie się w Pana 
Jezusa, czyli naśladowanie 
Jego sposobu postępowania 
w codziennym życiu. 

w dalszej części spo-
tkania ks. Bogusław sebe-
sta przedstawił zebranym 
zarys historii adwentu  
w funkcjonowaniu kościo-
ła, omówił kilka tradycji ad-
wentowych – niektóre były 
znane uczestnikom – np. 
wieniec adwentowy, pewne 

ks. Piotr Sztwiertnia

spotkania dla starszych i chorych parafian

okazały się całkowitą nowością – np. adwent trwający 
7 tygodni związany ze ścisłym postem. Diakon karina 
Chwastek-kamieniorz przeczytała opowiadanie adwen-
towe, zaśpiewano również kilka pieśni. 
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Tomasz Beczała

kwiotki kwitnóm w grudniu. Łuwierzycie? Jo wi-
dzioł fiołka wónnego przi farze szczfortego grudnia. 
Pamiyntóm bo Barbary było. My lutry miana raczyj nie 
łobchodzymy ale łod rana trómbili ło tym w radiu to 
mi to w głowie zostało. Tyn fiołek to je taki dziki bra-
tek, jyno że miyjszy, na kierchowie się go nie sadzi jyny 
se rośnie tak półdziko na trowniku. i wszystko by to 
dobre było, ale łón powinien na wiosne kwitnónć a nie 
terozki. zadziwołech się, zrobiłech zdjynci i uznołech, 
że pore zdań ło nim do „ewangelika” napiszym, gor że 
przi zimie jakosi z tymi przyrodniczymi tematami mi 
sie nie piere.

Już isto każdy, kiery się przez łokno dziwo wiy, że 
cosik z tóm przirodóm je nie tak. kiesi hańdownij jak 
my byli klukami to ło tym czasie śniyg przeważnie już 
leżoł. Dzisio łopate przed wilijóm ni ma co kupować, 
lepi doczkać na jakóm promocje do lutego. Bedzie 
łacniejszo a śniyg i tak je potym na wielkanoc. zmiy-
nio się nóm ta pogoda. i snoci my wszyscy sóm kapke 
winni. ałtami  jeźdżymy zamiast chodzić pieszo (mój 
kamrat prawił szłapcugiym), do centralnego ciepiy-
my byle co, tak że wieczór na Goleszowie ni ma czym 
dychać. Taki długi ciepło też ni ma dobre, bo fiołka 
mogymi łosmolić ale już na przikład taki łowocowe 
drzewa już ni. a łónym przi takim cieple sie już ścigo 
do kwitniynio. a potym zaś na rok nie bedzie łowo-
cu, wszystko bedzie wymarznióne. Przez lato też ni 
ma leko. abo trzi tydnie nie padze, abo zas je deszcz 
i zaroz na straży piskajóm, że ludzi topi. Taki dziwy 
się robióm jakich isto kiesi nie było. Podlywać trzeja 
a w studni roz, dwa i dno widać. ni ma leko.

Co sie to porobiło?

kapke się tym staróm. Jo tam raczyj jakisich wiynk-
szych zmian nie dożyjym ale co z naszymi dzieckami? 
starejmy sie tej przirodzie jakosi pómóc. każdy tak jako 
poradzi. To je tak jako z łofiaróm. każdy ciepnie jakisik 
grosz ale jak za tydziyń farorz prawi wiela tego było to 
już jakisi pinióndz to je.

Żeby my się tak nie frasowali, przeca radować się 
chcymy to jeszcze kapke ło tym dzikim bratku. Tyn fio-
łek to je też zielina. suszy się go całego i robi sniego sy-
ropy na łodkrzipowani. Jyny trzeja dać pozór bo jak się 
tego za moc weźnie to może nóm być szpatnie abo i jako 
laksyrka może sie przytrefić. kiesi też snoci paniczki na 
wiosne do polywki liści tego fiołka dowały ale isto z biydy 
to było a nie z wydziwianio. no i w kóńcu sadziły go po 
łogródkach bo pieknie kwitnie i jeszcze pieknij wónio.

Tako to szumno zielina łu nas przi farze kwitnie. Po-
dziwejcie sie kole swoich chałp bo łóna rada na trow-
nikach rośnie. ale dejcie pozór na pogode bo jak dali 
taki dziwy bedóm to w lutym bedzie trzeja się chytać za 
sadzyni ziymnioków. Jyny po tym bydymy musieli moc 
rzykać, coby nie pomarzły w maju.
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w tym numerze Goleszowskiego ewangelika chcemy 
przybliżyć naszym czytelnikom kolejną postać związaną 
z ważną działalnością na niwie pracy chórowej w naszej 
parafii. Pani Jolanta Pecold kieruje chórem z wielkim za-
angażowaniem i w swoją prace wkłada całe serce, dlate-
go życzymy jej i wszystkim chórzystkom z lesznej dużo 
sił i chęci do dalszej pracy.

1.Czy mogłaby pani przedstawić okoliczności, w ja-
kich doszło do powstania Żeńskiego Chóru w Lesznej?

Chór Żeński w lesznej Górnej powstał w 2012 roku 
dzięki naszej Diakon karinie Chwastek kamieniorz 
i kilku osobom z lesznej, którym śpiewanie zawsze było 
bliskie sercu. Mieliśmy marzenie, aby w naszej małej 
ewangelickiej społeczności filialnej powstał chór, który 
będzie brał udział w nabożeństwach w naszym pięk-
nym kościele. Do pierwszych ustaleń doszło przy okazji 
tradycyjnego spotkania dla pań, gdzie szybko postano-
wiono, że osobą, która mogłaby podjąć się prowadzenia 
chóru jest nieżyjąca już anna Bicz. niestety z uwagi na 
niedostatek męskich ochotników pozostaliśmy przy for-
mule chóru żeńskiego.

2. Praca dyrygentki chóru kościelnego, na pewno  
jest zajęciem przynoszącym  radość i satysfakcję, ale 
pewnie wiąże się też z trudnościami, jeżeli  tak to jakie-
go rodzaju?

Muzyka i śpiew były obecne od dziecka w moim 
życiu. Chór prowadzę od 31 lipca 2013 roku, jest on 
źródłem nieustającej radości, ale też trosk. nie jestem 
w żadnym znaczeniu tego słowa muzykiem profesjonal-
nym, nie posiadam też formalnego wykształcenia mu-
zycznego dlatego staram się wiele pracy wkładać w po-
prawę swojego warsztatu, aby sprostać stojącym przed 
nami wyzwaniom. 

Pewną trudnością jest dla mnie dobór repertuaru.
większość opracowań pieśni jest przeznaczona  dla chó-
ru mieszanego, czterogłosowego. w tym miejscu wielkie 
podziękowania kieruję do pana Józefa Podoli z Trzyńca, 
który na naszą prośbę opracował nam kilka pieśni na 
chór żeński, oraz do innych, życzliwych nam osób.

Rozmowa z dyrygentką Chóru Żeńskiego 
z lesznej panią Jolantą Pecold

3. Proszę o kilka zdań na temat specyfiki Żeńskiego 
Chóru z Lesznej, kim są jego członkinie i jakie macie 
plany i pomysły na jego funkcjonowanie?

Częściowo odpowiedziałam już chyba na to pytanie. 
w tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na społecz-
ność jaką tworzą chórzystki. winna jestem wielkie słowa 
uznania i podziękowania dla tych Pań, które dojeżdżają 
na próby i występy spoza naszej parafii godząc swoje za-
angażowanie z różnymi obowiązkami rodzinnymi i za-
wodowymi. 

wśród naszych chórzystek są też osoby, które po-
siadają formalne wykształcenie muzyczne, są one dla 
mnie wielkim wsparciem. oczywiście lesznianki będąc 
trzonem naszego chóru dbają o stronę techniczną naszej 
działalności organizując np. niezapomniane imprezy in-
tegracyjne.

z uwagi na „kameralny”  charakter naszego chóru 
chciałybyśmy koncentrować się na śpiewaniu w naszym 
lokalnym kościele i w innych małych kościółkach – nasz 
chór chyba nie brzmi za dobrze w dużych wnętrzach, po 
prostu się gubi.

Chciałabym także, aby nas przybywało a nie ubywa-
ło, mam tu na myśli naszą nieodżałowaną prezes chóru 
śp. Joannę Cuber.

Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że 
w Lesznej znajdą się mężczyźni, którzy zasilą szeregi 
chóru, by śpiewać wspólnie na Bożą chwałę, tego Wam 
życzę u progu Nowego Roku.

Anna Sikora
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Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

krzysztof Marek wisełka s. Dariusza i natalii zd. Copija – Goleszów
kamil Tomasz Gajdzica s. Tomasza i Magdaleny zd. Raszka – Goleszów
Julia Gibiec c. Mariusza i eweliny Herman – Goleszów
artur Cis s. Grzegorza i katarzyny zd. Bojda – Goleszów
agata Łabudek c. Piotra i Justyny Polok – kozakowice D.
zuzanna Cieślar c. Marka i anny sikora – Goleszów
Julia statkiewicz c. krzysztofa i kamili Chmiel – Goleszów
Jakub karasiński s. Przemysława i Magdaleny zd. Pieczonka – Goleszów
Maksymilian kłoda s. Jana i karoliny zd. Dragon – Goleszów
nikodem Budziński s. Marcina i Patrycji Pinkas – Goleszów
Joanna krystyna Broda c. andrzeja i Haliny zd. waligóra – kozakowice D.

Dariusz wisełka – natalia Copija
Marek sitek – agnieszka Copija

Śp. Grzegorz Joniec l. 77 – Goleszów
sp. Marta starzyk zd. Cichy l. 95 – Godziszów
Śp. anna Dziadek zd. Czapla – l. 80 – Goleszów
Śp. Joanna Cuber zd. lorek l. 53 – Goleszów
Śp. Helena Roik zd. krzywoń l. 86 – Goleszów
Śp. zofia Hławiczka zd. Gajdacz l. 84 – Goleszów
Śp. Ryszard Pisarski l. 64 – Goleszów
sp. Jan Broda l. 67 – Goleszów
Śp. Jan wisełka l. 80 – Goleszów
Śp. Helena Habarta zd. Pasterny l. 76 – Goleszów
Śp. anna Czyż zd. niemiec l. 71 – Goleszów
Śp. Jerzy sztwiertnia l. 67 – Goleszów

Jerzy Sztwiertnia (1952-2019)
arcybiskup Hélder Câmara powiedział: „otwórz 

się na wielkie niespodzianki, które krzyżują twoje pla-
ny, niweczą twoje marzenia bądź zmieniają kierunek 
dnia, może nawet życia. To nie są przypadki. niech 
niebiańskiemu ojcu będzie wolno kształtować prze-
bieg twoich dni według Jego planów”. Trzeba sporo 
wiary, by wypowiedzieć takie słowa i poddać się jego 
działaniu. 

nasza parafia, a szczególnie najbliżsi pana Jurka 
sztwiertni 27 listopada, nagle, zostali skonfrontowani 
z bolesną, a zarazem przykrą niespodzianką odejścia 
naszego „kościelnego”. zapisałem to słowo w cudzy-
słowie, bowiem formalnie nie był kościelnym, ale jego 
zaangażowanie u boku swej małżonki Urszuli na rzecz 
goleszowskiej parafii było tak znaczące, że pozostanie 
w naszej pamięci jako nasz kościelny. 

zawsze dziarskim krokiem maszerował w kierunku 
zadań, które sam wyznaczał, lub które były mu stawia-
ne. Miał za sobą wiele trudnych życiowych doświad-

czeń. Musiał pożegnać 
dwóch swoich synów, wal-
czyć o życie trzeciego. nie 
był jednak zgorzkniałym 
człowiekiem. Jego ogrom-
ną radością i dumą obok 
trójki dzieci były wnuczę-
ta. Był człowiekiem goto-
wym do niesienia pomocy 
drugiemu. wielu właśnie 
takim go zapamiętało. Po-
święcił setki godzin, by-
śmy podczas chrztów, ślubów, pogrzebów, nabożeństw 
niedzielnych i świątecznych, spotkań parafialnych, 
koncertów mogli w goleszowskim kościele przeżywać 
spotkanie z Bogiem nie martwiąc się o zewnętrzne 
przygotowania. Jesteśmy mu za tę służbę wdzięczni!

Łącząc się z zasmuconą rodziną próbujemy w  wie-
rze zmierzać do tego, co przed nami, co przygotował 
dla swych wybrańców miłujący nas Bóg.                    

bp Adrian Korczago
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Duchowni  
Parafii 

proboszcz bp Adrian Korczago   tel. 605 788 520
wikariusz ks. Piotr Sztwiertnia   tel. 503 185 288
wikariusz ks. Bogusław Sebesta   tel. 505 029 283
diakon Karina Chwastek–Kamieniorz  tel. 609 801 990

Spotkania modlitewne 
Goleszów, poniedziałki godz. 20.00

Domowe Godziny biblijne 
u pp. waniów, wtorek godz. 18.00

Spotkania młodzieżowe
piątek, godz. 18.00
2. sobota miesiąca godz. 19.00 MŁoDzieŻ 18+ 

Próby chórów
Chór mieszany Goleszów, poniedziałek godz. 18.00
Chór 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 parafialny „sola Fide”, środa godz. 19.00

Spotkanie pań
Goleszów, wtorek (koło robótek) godz. 14.00 
Godziszów, 3. czwartek miesiąca godz. 15.00
leszna Górna, 4. czwartek miesiąca godz. 16.00

Szkółki niedzielne
Goleszów godz. 9.00
kozakowice godz. 8.00
Godziszów godz. 9.30
kisielów godz. 10.45
leszna godz. 11.15
Goleszów – Równia godz. 9.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

PONIEDZIAŁEK  8.30–17.00
WTOREK   8.30–14.00
ŚRODA   8.30–13.00
CZWARTEK  NIECZYNNA
PIĄTEK   8.30–15.00
SOBOTA    NIECZYNNA
NIEDZIELA  przed i po nabożeństwie



Goleszów Kozakowice Godziszów Kisielów Leszna Górna
31.12.2019
zakończenie roku

17.00 16.00 16.00

1.01.2020
nowy rok

10.00 

5.01.2020
2. niedziela po nar. Pańskim

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15

6.01.2020
Święto Epifanii 

   10.00 
kolędowy poranek

12.01.2020
1. po Epifanii

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

19.01.2020
2. po Epifanii

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15

23.01.2020
nabożeństwo ekumeniczne

17.00

26.01.2020
3. po Epifanii

     9.00 
zgromadzenie Parafialne

02.02.2020
ostatnia po Epifanii

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

09.02.2020
3. przed Postem

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

16.02.2020
2. przed Postem

9.00 
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15 

23.02.2020
Przedpostna – Estomihi

9.00 8.00 11.15

26.02.2020
Dzień pokuty i modlitwy

17.00 

01.03.2020
1. pasyjna – invocavit

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

06.03.2020
Światowy Dzień Modlitwy

17.00 

08.03.2020
2. pasyjna – reminiscere

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

13.03.2020
Tyg. nabożeństwo pasyjne

17.00 

15.03.2020
3. pasyjna – oculi

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

20.03.2020
Tyg. nabożeństwo pasyjne

17.00 

22.03.2020
4. pasyjna – laetare

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 K

27.03.2020
Tyg. nabożeństwo pasyjne

17.00 

29.03.2020
5. pasyjna – Judica 

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

03.04.2020
Ewangelizacja pasyjna

17.00 

04.04.2020
Ewangelizacja pasyjna

17.00

05.04.2020
niedziela Palmowa

      9.00      Ewangelizacja pasyjna
   15.00        nab. dla starszych i chorych parafian

09.04.2020
wielki czwartek

17.00 16.00 17.30

10.04.2020
wielki Piątek

9.00  
17.00  

11.00  11.15  

12.04.2020
wielkanoc

5.00
10.00

13.04.2020
Poniedziałek wielkanocny

9.00
po nab.

8.00 9.30 11.00 11.15 



Emilia Greń 
chrzest: 17.09.2019 r.

Joanna Krystyna Broda  
chrzest: 1.12.2019 r.

Jakub Karasiński 
chrzest: 17.11.2019 r.

Zuzanna Cieślar
chrzest: 17.11.2019 r.

Artur Cis 
chrzest: 3.11.2019 r.

Kamil Tomasz Gajdzica 
chrzest: 20.10.2019 r.

Julia Gibiec 
chrzest: 20.10.2019 r.

Agata Łabudek 
chrzest: 17.11.2019 r.

Krzysztof Marek Wisełka 
chrzest: 12.10.2019 r.

Maksymilian Kłoda  
chrzest: 17.11.2019 r.

Julia Statkiewicz 
chrzest: 17.11.2019 r.
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