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 bp Adrian Korczago 

„Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mów-
cie: Pokój domowi temu”.   Łk 10,5

Przekraczając wraz z kolejnym numerem „Goleszow-
skiego ewangelika” progi waszych domów, Drodzy Czy-
telnicy, pragnę sięgnąć do słowa Bożego i pozdrowić was 
na początku 2018 roku słowami: Pokój domowi temu.  

To biblijne pozdrowienie jest życzeniem pomyśl-
ności i to zarówno w sensie religijnym, jak i świeckim. 
a ponieważ pokój ma charakter relacyjny mam nadzieję, 
że uda nam się odczuwać pokój między sobą nawzajem, 
ale nade wszystko duchowy pokój z Bogiem. 

Pokój daje pewność, że zagrożenie minęło. w kontek-
ście naszych relacji z Bogiem, spoglądając na Chrystusa, 
dawcę pokoju, możemy odczuć uwalniające nas odciąże-
nie, usprawiedliwieni (…), pokój mamy z Bogiem (Rz 5,1). 
To Jego dar dla naszej codzienności, to także szczególne, 
eschatologiczne błogosławieństwo. Dar pokoju ściśle po-
wiązany jest z łaską. zatem stanowi wyjątkową chrześci-
jańską kompetencję: jeśli to możliwe i na ile to od was za-
leży, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie (Rz 12,18). 

a to wiąże się z aktywnością. Pokój bowiem jest wiel-
kością dynamiczną. kto pragnie pokoju musi wyruszać 
w poszukiwanie dobra dla innych, ale musi nauczyć się 
także odnajdywania go dla siebie samego. Przynagleni 
miłością Chrystusa, w sensie fizycznym, jak i emocjo-
nalnym, mamy być pokojem. 

oczywiście nie z siebie samych. Dlatego wypowiada-
jąc pozdrowienie: Pokój domowi temu, chcę byśmy pod-
dali się Chrystusowemu oddziaływaniu na nas, wiedząc, 
że pokój rządzi i włada sercami, że może rozkwitać jeśli 
zostanie prawidłowo zasadzony, uprawiany i nawodnia-
ny. a wówczas przyniesie zdrowie, dobrobyt, sprawiedli-
wość, owoce pozbawione skazy.

Dobrej lektury!
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ks. Piotr Sztwiertnia

>>>

Po 1. list apostoła Jana sięgamy najczęściej w okresie 
świątecznym, gdyż przekazuje on niezwykle ważne tre-
ści. list powstał prawdopodobnie pod koniec i w. n.e., 
a więc w momencie, gdy w kościele mija już pierwszy 
entuzjazm i związana z nim beztroska. To czas, w którym 
mniej już spektakularnych zdarzeń związanych z dzia-
łalnością apostołów – gdyż z ich grona żyje jedynie Jan. 
zbory doświadczają prześladowań oraz co chyba naj-
bardziej istotne w kontekście omawianego fragmentu 
i całego listu Jana – zaczynają pojawiać się pierwsze he-
rezje, nauki niezgodne z tym, co głosił Jezus. Powodują 
one mętlik w głowach wielu chrześcijan. apostoł Jan jest 
tego świadomy, dostrzega ten problem w wielu zborach, 
w których przebywał – i w związku z tym postanawia 
konkretnie się do tego odnieść. Próbuje wytłumaczyć 
istotę chrześcijańskiego przesłania, tak by nie pozostawić 
żadnych wątpliwości i rozprawić się z przeciwnikami.

Głównym punktem nauczania jest wieść o zbaw-
czej śmierci Jezusa, którą Jan stara się wyraźnie opisać 
i ukazać, że jest ona niezbędną podstawą i fundamentem 
prawdziwej chrześcijańskiej nauki. Dodatkowo ostrzega 
przed kłamstwem i osobami szerzącymi fałszywe poglą-
dy. Jan wyraźnie stwierdza, że heretykami są ci, który 
odrzucają prawdy zawarte w ewangelii. apostoł pisze 
swój list by dbać o dobro chrześcijan i kościoła, by za-
troszczyć się o tych, których mu powierzono, aby zapew-
nić o prawdziwości Bożych obietnic oraz przypomnieć, 
że chrześcijanie wszystko zawdzięczają Bogu, któremu 
mogą ufać. 

Jan już na samym początku listu stwierdza, że zwra-
ca się przede wszystkim do osób, które nie uległy kłam-
stwu, które wiedzą, co i kto jest prawdą. To swego ro-
dzaju dowartościowanie tych, którzy są częścią kościoła 
i są Bogu wierni. zastanawiające może więc wydawać się 
to, dlaczego Jan pisząc do ludzi, którzy wierzą ewangelii, 
ostrzega ich, że mają uważać na kłamstwa i herezje. wią-
że się z to z faktem, iż w ówczesnym świecie niezwykle 

Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłam-
stwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chry-
stusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wąt-
pliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech 
pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu 
i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał to żywot wieczny.  1 J 2,21–25

popularna jest gnoza (z gr. wiedza), która stała się jed-
nym z największych przeciwników kościoła. Gnostycy 
dochodzili do przekonania, że posiadają szczególną wie-
dzę, niedostępną dla zwykłego śmiertelnika. Twierdzili, 
że są pewne poziomy wtajemniczenia i zaawansowania, 
które należy zdobyć, by być bliżej Boga i lepiej poznać 
wszelkie Jego tajemnice. za jednego z pierwszych gno-
styków uznaje się szymona Maga, postać z Dziejów 
apostolskich, który chciał kupić od apostołów zdolność 
do uzdrawiania ludzi. Gnostycy wyrośli we wspólnocie 
chrześcijan, ta jednak po pewnym czasie okazała się dla 
nich za ciasna.

Jednym z głównych punktów sporu z gnostykami 
i innymi heretykami pierwszego wieku była natura i rola 
Jezusa. wielu gnostyków uważało, że Jezus wcale nie był 
Bożym synem i Mesjaszem, negowało Jego niepowta-
rzalną naturę prawdziwego Boga i prawdziwego czło-
wieka. Jan walcząc z tego typu interpretacjami wyraźnie 
stwierdza, że jeżeli ktoś nie uznaje Jezusa za Chrystusa 
i Bożego syna, ten jest kłamcą. Jan nie przebiera w sło-
wach, używając niezwykle sugestywnego określenia – ten 
jest antychrystem. niemniej jednak należy pewne kwe-
stie doprecyzować – antychryst nie musi być rozumiany 
jedynie w kontekście czasów ostatecznych jako ten, któ-
ry będzie głównym Bożym przeciwnikiem i będzie się 
podawał za Mesjasza. Jan tłumaczy, iż antychryst to ktoś, 
kto podaje się za Chrystusa, ale nim nie jest. Jest to ktoś, 
kto występuje przeciw Chrystusowi. Ten, kto nie uzna-
je Chrystusa za Pana i zbawiciela, neguje Jego boskość 
i zbawczą działalność – ten jest antychrystem. Ci, którzy 
odrzucają główny i centralny punkt nauczania ewangelii 
oraz kościoła, że Jezus jest Zbawicielem i swą śmiercią 
odkupił ludzi z mocy grzechu, ci są kłamcami i anty-
chrystami. Jan nawet nie wchodzi w polemikę, lecz idzie 
wręcz krok dalej w swym rozumowaniu.

stwierdza, że ten, kto poddaje w wątpliwość syna, 
zapiera się także ojca – czyli już nie występuje jedynie 
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>>> przeciw Chrystusowi, ale występuje przeciwko Bogu. 
To ewidentne nawiązanie do nauki Jezusa z ewange-
lii Jana: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; kto widział mnie, 
widział Ojca; kto zna mnie, zna Ojca. Jezus bardzo 
mocno podkreślał więź ze swoim ojcem, akcentował 
trwanie z nim w jedności. apostoł przejmuje tę myśl 
– świadectwo ewangelii o Bożym synu jasno wskazu-
je, że tylko przez Jezusa Chrystusa można zjednoczyć 
się z ojcem, że tylko przez Bożego syna możliwe jest 
zbawienie. zaprzeczenie boskości Jezusa to odrzu-
cenie Bożego przekazu. Jan wzywa więc adresatów 
swego listu do tego, by trwali w prawdzie, którą znają 
i która jest im bliska. Tym bardziej, że wiedzą, iż dzia-
łają wśród nich kłamcy, antychryści, którzy próbują 
podważyć boskość Jezusa. To, co słyszeliście od począt-
ku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, 
co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu 
i w Ojcu. Jan życzy, by chrześcijanie trwali niewzrusze-
nie w przesłaniu, które otrzymali od apostołów. wielu 
z nich zaświadczyło o prawdziwości tych wszelkich 
zdarzeń swoim życiem. 

warto, abyśmy pamiętali, że przesłanie ewangelii 
się nie zmienia. od początku jest takie samo – Bóg po-
słał swego syna na świat, by ten odkupił grzeszną ludz-
kość. Jezus został posłany, by zrobić to, czego człowiek 
zrobić nie mógł – naprawić zepsutą więź ze względu na 
grzech adama i ewy i ukazać, jak wielką miłość Bóg 
żywi do ludzi, by każdy z nas miał poczucie, że nie jest 
sam, że Bóg nie jest daleki, obcy, lecz że jest kochają-
cym, idealnym ojcem, który chce dobra swych dzieci. 
Poprzez te słowa apostoł Jan zwraca się nie tylko do 
współczesnych sobie ludzi – ale dociera także do nas, 
by utwierdzać w przekonaniu, że Chrystus naprawdę 
jest Bożym synem i zbawicielem ludzkości. 

w końcowym fragmencie tekstu kazalnego Jan 
nawiązuje także do obietnicy życia wiecznego. Jeże-
li uznaje się Jezusa za Bożego syna, jeżeli wierzy się 
Bogu – wówczas można uchwycić się jeszcze jednej 
obietnicy, iż Boży syn swoją śmiercią i zmartwych-
wstaniem przyniósł nam nadzieję wiecznego życia 
w Jego królestwie. Będzie to życie, podczas którego 
nie będziemy już musieli walczyć z kłamstwem i pod-
dawać wielu rzeczy w wątpliwość. wówczas nie bę-
dziemy już bazować na obietnicy i na oczekiwaniu 
– lecz na realnym przebywaniu w Bożej obecności. 
Doświadczymy wypełnienia wszelkich obietnic. wo-
bec tego, drodzy, niech Duch Święty wkłada w nasze 
serca wiarę, że Jezus umarł za grzechy każdego z nas, 
bo Bóg chciał uratować nas od wiecznej śmierci. 
niech wypełnienie obietnicy żywota wiecznego bę-
dzie udziałem nas wszystkich – o to się modlę i tego 
nam wszystkim życzę. 

amen. 

w 1529 roku ukazały się „Mały katechizm” i „Duży 
katechizm” Marcina lutra, pojmowane przezeń jako 
podręczniki podstawowej wiedzy koniecznej chrześcija-
ninowi do zbawienia. spory lat 20. nauczyły Reformato-
ra, że obok tradycyjnej wiedzy katechizmowej dotyczącej 
Dekalogu, wyznania wiary i modlitwy ojcze nasz ko-
nieczne jest objaśnienie dotyczące sakramentów. stąd na 
temat Chrztu i wieczerzy Pańskiej znalazły się w „Ma-
łym katechizmie” cztery pytania objaśniające kluczowe 
teksty biblijne dotyczące każdego z sakramentów, które 
zostały rozwinięte na kartach „Dużego katechizmu”.

Czym jest chrzest?
odpowiadając w pierwszym pytaniu czym jest 

Chrzest, „Mały katechizm” głosi, że to woda objęta przy-
kazaniem Bożym i połączona ze słowem Bożym – sło-
wem zbawczej obietnicy. Przykazaniem zaś jest nakaz 
chrzcielny z Mt 28,19. „Duży katechizm” rozwija tę de-
finicję odwołując się między innymi do augustyńskiej 
formuły „Gdy słowo łączy się z żywiołem, czyli natural-
ną substancją, staje się z tego sakrament”. M. luter pod-
kreśla, że Chrzest to woda połączona z Bożym przykaza-
niem i obietnicą. Dlatego jest on Bożym dziełem. z tego 
wynika jego godność i poważanie jakim winien być da-
rzony. Drugie z pytań „Małego katechizmu” wskazuje na 
pożytek Chrztu zakorzeniony w obietnicy z Mk 16,16. 
Chrzci się by człowiek był zbawiony, a więc wybawio-
ny od grzechu, śmierci, i diabła. Jest to zbawcza kąpiel 
odrodzenia w Duchu Świętym. Reformator przypomina 
tutaj, że sakrament to środek działania Ducha Święte-
go, którego zasadniczą rolą, jak wiadomo z objaśnie-
nia trzeciego artykułu wiary w „Dużym katechizmie”, 
jest budzenie wiary. Dzieje się tak, jak wyjaśnia trzecie 
z pytań, ze względu na słowo Boże dołączone w Chrzcie 
do wody. inaczej mielibyśmy do czynienia z taką samą 
wodą, jaka używana jest do gotowania. To słowo doma-
ga się wiary, która przyjmuje obietnicę. Chrzest jest bo-
wiem Bożym czynem i jak każde działanie domaga się 
wiary. stąd wystarczającą podstawą by chrzcić jest Boży 
nakaz i ustanowienie.

Chrzest i wieczerza Pańska  
– katechizmowy wykład 
Marcina lutra

Jerzy Sojka
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Chrzest dzieci
w tym miejscu rozwijającą tezy „Małego katechizmu” 

narrację „Dużego katechizmu” przerywa obszerne wtrące-
nie, w którym w skrócie M. luter przedstawia argumenty 
wymierzone w przeciwników Chrztu dzieci. Podkreśla przy 
tym, że ludzie prości winni takowych odsyłać do bardziej 
uczonych, te argumenty zaś, które tutaj sformułował są je-
dynie zarysem. wśród nich znalazł się ten odwołujący się 
do historii kościoła i mówiący o tym, że Bóg uznaje Chrzest 
dzieci, dając Ducha Świętego ochrzczonym w dzieciństwie, 
co poświadcza świadectwo ich życia (np. Jana Husa czy 
Jana Gersona). Ponadto skoro prawdą jest iii artykuł wiary: 
„wierzę w święty kościół chrześcijański…” głoszący istnie-
nie kościoła, to musi też w tym kościele istnieć właściwy 
Chrzest bo, jak zauważył M. luter we wstępie do rozważań 
w „Dużym katechizmie”, przez Chrzest jest się przyjętym 
do kościoła. Jeśli zaś Chrzest dzieci nie jest prawidłowy, to 
przez wieki kościół nie istniał.

Wiara warunkiem ważności Chrztu?
kolejnym argumentem jest to, że ważność sakramen-

tu nie zależy od wiary. warunkuje ona jego skuteczność, 
a więc czy człowiek jest zdolny skorzystać ze zbawczych 
pożytków Chrztu, ale nie to, czy w Chrzcie została w spo-
sób ważny zaoferowana człowiekowi obietnica zbawienia – 
ta bowiem wynika tylko i wyłącznie z działania Bożego. Jej 
gwarancją jest zawarte w sakramencie słowo Bożej obietni-
cy. Ten więc, kto przyjął sakrament bez wiary, powinien nie 
powtarzać Chrztu, ale uwierzyć w zawartą w nim obietnicę 
i uznać, że wcześniej traktował ją niewłaściwie. Powtarzanie 
Chrztu jest jego najgorszym zbezczeszczeniem. Udowad-
nia się w ten sposób bowiem, że przez ludzkie niewłaściwe 
używanie ważność straciły ustanowienia i obietnica Boże, 
a więc Jego działanie. M. luter wyznaje w „Dużym katechi-
zmie” swoje przekonanie, że dzieci są zdolne do wiary, ale 
nie zmienia to biegu jego argumentacji. Dla niej bowiem 
kluczowym nie jest, czy chrzczony wierzy, ale odwołanie 
się do ustanowienia Bożego i obietnicy. Tylko one są pod-
stawą dla aktu Chrztu. Uznanie, że brak wiary powoduje 
brak Chrztu jest bowiem tożsame dla niego z uznaniem, że 
Chrystus jest niczym.

Chrzest a pokuta
Całość rozważań w „Dużym katechizmie” zamyka po-

wrót do rozwinięcia iV pytania z „Małego katechizmu”, 
w którym pojawia się motyw znany już z wczesnych pism 
Reformatora. Chodzi mianowicie o zainspirowane Pawło-
wym tekstem z listu do Rzymian 6,4 ujęcie pokuty jako 
powrotu do Chrztu. Chrzest jest topieniem starego adama, 

by wynurzył się zeń nowy człowiek, zaś pokuta jest aktu-
alizacją tego w codziennym życiu chrześcijanina. stąd po-
nownie na kartach „Dużego katechizmu” M. luter odrzuca 
pochodzącą od Hieronima koncepcję pokuty jako deski 
ratunkowej po tym, jak okręt Chrztu uległ zniszczeniu 
ze względu na grzech. Chrzest jako Boże dzieło nie może 
ulec zniszczeniu z powodu grzechu. stąd więc codzienne 
odwracanie się od grzechu jest tożsame z powracaniem do 
Chrztu. Ten sakrament nie jest więc ponownie dla M. lu-
tra jedynie punktem w biografii chrześcijańskiej, który ma 
swoje miejsce u jej początku, a potem ma znaczenie jedynie 
historyczne. Chrzest jest w teologii Reformatora czymś, co 
powinno codziennie na nowo kształtować życie chrześci-
jańskie w pokucie, a więc jest czymś stale w nim obecnym.

Praktyczne wskazówki  
z „Książeczki Chrztu”

objaśnienia „Małego katechizmu” i „Dużego kate-
chizmu” nie wyczerpują wypowiedzi katechizmowych 
o Chrzcie. Trzeba bowiem pamiętać, że „Mały katechizm” 
wydawany był wraz z dodatkami, wśród których znajdo-
wała się tzw. „książeczka Chrztu”. Był to formularz litur-
giczny Chrztu mający służyć pomocą duchownym w jego 
udzielaniu. została ona przygotowana przez M. lutra 
w 1526 roku i ma swoją przedmowę, w której Reformator 
poczynił kilka istotnych uwag odnośnie Chrztu.

Przedmowa ta koncentruje się nie tyle na samym sa-
kramencie, ale zawiera praktyczne wskazówki dla tych, 
którzy mają Chrztu udzielać, a także tych, którzy swo-
je dzieci do Chrztu przynoszą. M. luter zwraca w niej 
uwagę na powagę sakramentu. wynika ona po pierwsze 
z tego, jak wspaniałe zbawcze dary są w tym rycie ofiaro-
wane chrzczonemu. Po drugie zaś z faktu, że Chrzest jest 
nie tylko zobowiązaniem na całe życie, ale również niesie 
w sobie istotne wyzwanie. Chrzczony w momencie przy-
jęcia rytu zyskuje na całe życie wroga – diabła, z którym 
będzie skazany na walkę. Diabeł będzie bowiem dążył 
do tego, by odwieść go od wiary w obietnicę zbawienia 
jaką otrzymał w Chrzcie. w odpowiedzi na to wyzwanie  
M. luter podkreśla wagę modlitw zboru zmawianych 
podczas ceremonii Chrztu. według lutrowego formularza 
liturgicznego prosi się w nich zarówno o wiarę, jak i o wy-
trwanie dla chrzczonego. koniecznym jest, by szczególnie 
rodzice chrzestni byli świadomi ich treści, dlatego powinny 
być one zmawiane w języku zrozumiałym dla wszystkich 
uczestniczących w ceremonii. sam zawarty w „książeczce 
chrztu” formularz liturgiczny zawiera oprócz Chrztu tak-
że formuły egzorcyzmów, pozbawione jednak właściwych 
dla tradycji późnośredniowiecznej działań symbolicznych 
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(jak na przykład użycie soli); z tych ostatnich w liturgii 
chrzcielnej ostały się jedynie ubranie ochrzczonemu białej 
koszuli chrzcielnej oraz zapalenia świecy chrzcielnej. Mo-
dlitwy skupiają się na prośbie o wiarę i wytrwanie chrzczo-
nego. sięgają przy tym do takich starotestamentowych ob-
razów jak potop i arka noego. Chrzest przyrównany jest 
w nich do przyjęcia do bezpiecznej arki chrześcijaństwa, 
co połączone jest z prośbą o to, by ta podróż życia zakoń-
czyła się dla chrzczonego bezpiecznie i na pokładzie owej 
arki dotarł on do spełnienia swojego zbawienia. Chrzest 
udzielany jest w imię Trójjedynego Boga po odrzuceniu 
szatana i wyznaniu wiary, które w imieniu chrzczonego 
składają rodzice chrzestni.

Wieczerza Pańska w „Małym katechizmie”
schemat omówienia wieczerzy Pańskiej w „Małym 

katechizmie” jest podobny do tego, który zastosowano 
przy Chrzcie. zanim jednak przyjrzymy się jak w czte-
rech pytaniach M. luter objaśnia słowa ustanowienia sa-
kramentu, których formułę oparł na wszystkich czterech 
relacjach o ustanowieniu wieczerzy Pańskiej obecnych 
w nowym Testamencie (ewangelie: Mateusza 26,26–29; 
Marka 14,22–25; Łukasza 22,15–20; oraz Pawłowy 1 list 
koryntian 11,23–26), należy przypomnieć, że inaczej niż 
w przypadku Chrztu znajomość słów ustanowienia i ich 
objaśnienia jest wymagana od tych, którzy przystępują 
do wieczerzy Pańskiej. 

Przesłuchania katechizmowe
widać to już we wstępie do „Małego katechizmu”, 

zgodnie z którym odmowa uczenia się treści katechi-
zmowych jest podstawą dla wykluczenia z wieczerzy 
Pańskiej. w praktyce reformacyjnej istniało tzw. przesłu-
chanie z katechizmu, kiedy to przy okazji przystępowania 
do spowiedzi najczęściej raz do roku odpytywano chrze-
ścijan ze znajomości katechizmu. Pozytywne zdanie tego 
testu pozwalało przystąpić do sakramentu ołtarza.

Czym jest Sakrament Ołtarza?
w odpowiedzi na pierwsze z pytań: czym jest sa-

krament ołtarza M. luter podkreśla, że to prawdziwe 
ciało i krew Chrystusa pod chlebem i winem ofiarowa-
ne chrześcijanom do spożywania. Tak głoszą bowiem 
słowa ustanowienia: „To jest ciało moje”, „To jest krew 
moja”. Dlatego też ze względu na brzmienie tych słów 
wszyscy przystępujący do sakramentu otrzymują ciało 
i krew Chrystusa. wierzący ku pożytkowi, niewierzący 
na sąd, gdyż, podobnie jak w przypadku Chrztu, ludzka 
wiara bądź jej brak nie warunkuje działania słowa Boże-

go. ono wykonuje swoją pracę niezależnie od niej. zno-
wu zatem sakrament powstaje, zgodnie z przywołaną 
już definicją augustyna z Hippony, z połączenia słowa 
Bożego i elementów, w tym przypadku chleba i wina. To 
zaś, że chleb i wino są ciałem i krwią Chrystusa, gwaran-
tuje sam Bóg swoim Majestatem.

M. luter odrzuca też wszelką spekulację na temat moż-
liwych znaczeń słowa „jest” we frazach „to jest ciało moje” 
czy „to jest krew moja”. Punktem wyjścia do interpretacji 
sakramentu jest proste, dosłowne rozumienia słów, gdyż 
są one słowem Bożym, które jest zdolne zmieniać rze-
czywistość. To, że sakrament zależy od działania Bożego 
w Jego słowie powoduje nie tylko to, że jest on niezależny 
od osobistej wiary przystępujących, ale także to, że jest on 
niezależny od świętości osoby, która go udziela. Bowiem 
o działaniu sakramentu nie decydują takie czy inne walo-
ry szafarza, ale słowo Boże w nim zawarte.

Pożytki płynące z przyjmowania  
Sakramentu Ołtarza

słowo Boże, zawarte w słowach ustanowienia, gwa-
rantuje także pożytki jakie płyną z przyjmowania sakra-
mentów. są to, jak czytamy w odpowiedzi na drugie pyta-
nie „Małego katechizmu”: odpuszczenie grzechów, życie 
i zbawienie. wieczerza Pańska jest pomocą dla chrześcijan 
w ich codziennym zmaganiu się z pokusami ciała, świata 
i diabła, a także wyposażeniem na ostatnią drogę przez 
granicę śmierci. Takie ujęcie stanowi też w „Dużym kate-
chizmie” argument za jak najczęstszym przystępowaniem 
do tego sakramentu, do czego jeszcze wrócimy.

istotę sakramentu stanowi słowo Boże. To ono gwa-
rantuje obecność w sakramencie ciała i krwi Chrystu-
sa, a wraz z nimi zbawczych pożytków. Dlatego też, jak 
czytamy w odpowiedzi na trzecie z pytań „Małego ka-
techizmu”, dla ich przyjęcia konieczna jest wiara. Tylko 
wierząc słowu Bożej obietnicy można otrzymać pożytki 
w niej obiecane. z tym też związana jest odpowiedź na 
czwarte z pytań „Małego katechizmu”, w którym wyraź-
nie powiedziane jest, że jedynym warunkiem i właściwym 
przygotowaniem do wieczerzy Pańskiej jest wiara. M. lu-
ter docenia takie praktyki jak post, modlitwa, czy innego 
rodzaju zewnętrzne przygotowanie, ale nie uważa ich za 
konieczne. Podkreślenie wiary jako wyłącznego wymo-
gu przystąpienia do sakramentu nie kłóci się z wcześniej 
wskazanym wymaganiem by znać treści katechizmowe. 
skupione są one bowiem na treści Bożej obietnicy, a zna-
jomość nauczania katechizmowego jest tożsama ze znajo-
mością obietnicy, która domaga się wiary.
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Zalecenie częstego przystępowania  
do Wieczerzy Pańskiej

na tych rozważaniach o wierze kończy się objaśnie-
nie w „Małym katechizmie”. istotnym jednak jest, że 
„Duży katechizm” uzupełnia je jeszcze o bardzo obszer-
ny fragment poświęcony zachęceniu do jak najczęstsze-
go korzystania z sakramentu ołtarza. M. luter odrzuca 
zarzut jakoby uwolnienie spod tyranii papiestwa mogło 
być usprawiedliwieniem dla lekceważenia sakramentu. 
Dla Reformatora ten, kto dłuższy czas powstrzymuje się 
od przystępowania do sakramentu nie jest chrześcijani-
nem. w przedmowie do „Małego katechizmu” to wska-
zanie przybiera zalecenie by brać udział w sakramencie 
raz bądź cztery razy do roku. Trzeba jednak pamiętać, 
że było ono kierowane do ludzi, którzy niejednokrotnie 
przez wiele lat nie przystępowali do sakramentu, gdyż 
obawiali się, że nie są do tego dostatecznie przygotowa-
ni. zaś praktyka sprawowania wieczerzy Pańskiej jedy-
nie cztery razy do roku pochodzi nie z wittenbergi, ale 
z zurychu Ulryka zwingliego. we wszystkich wittenber-
skich porządkach nabożeństwa wieczerza Pańska była 
jednym z dwóch, obok kazania, najważniejszych ele-
mentów coniedzielnego nabożeństwa głównego.

M. luter sprzeciwia się jednak przymuszaniu do 
przystępowania do wieczerzy Pańskiej poprzez formuło-
wanie jakichś praw czy reguł na temat tego, kiedy nale-
żałoby do niej przystępować. Byłoby to postępowaniem 
wbrew wolności chrześcijańskiej i przymuszeniem do 
wiary. Jednocześnie jasno podkreśla konsekwencje zanie-
chania uczestnictwa w wieczerzy Pańskiej i to, że wolność 
w przystępowaniu do sakramentu nie oznacza wolności 
jego lekceważenia. By pomóc chrześcijanom w podjęciu 
właściwej decyzji odnośnie ich uczestnictwa w tym sakra-

mencie, M. luter formułuje też całą listę argumentów na 
rzecz jak najczęstszego korzystania z niego.

Pierwszym z nich jest nakaz Chrystusa: „To czyńcie 
na pamiątkę moją”. Przystępowanie do sakramentu ołta-
rza jest więc wyrazem posłuszeństwa nakazowi Chrystusa. 
Po drugie przestrzega, że lekceważenie sakramentu u tych, 
którzy doń nie przystępują, będzie się pogłębiać. w tym 
kontekście wskazuje także, że nie należy przejmować się 
swoją niegodnością z powodu grzeszności. sakrament jest 
bowiem lekiem dla grzeszników. Trzeba jednak pamię-
tać by nie dopuszczać do sakramentu tych, którzy całym 
swoim życiem świadczą o tym, że nie są chrześcijanami. 
Po trzecie, wskazuje na obietnicę zbawienia, która jest za-
warta w sakramencie, a która jest potrzebna każdemu czło-
wiekowi. wymówką nie może być też tutaj nieodczuwanie 
potrzeby przystępowania do sakramentu. M. luter przy-
równuje taki stan do choroby, która bezobjawowo niszczy 
człowieka. w takiej sytuacji trzeba szukać lekarstwa, jakim 
jest wieczerza Pańska, nie na podstawie własnych odczuć, 
a diagnozy własnej grzeszności, którą czerpiemy z Pisma 
Świętego, a także z tego, że żyjemy w świecie, w którym je-
steśmy narażeni na różnorodne pokusy i ataki diabelskie.

na zakończenie warto także dodać jak M. luter łą-
czył ze sobą oba sakramenty. Chrzest nie tylko rozpo-
czyna życie chrześcijańskie, ale powinien się aktualizo-
wać codziennie w życiu chrześcijan w pokucie. na tej 
drodze codziennego powracania do Chrztu posileniem 
jest wieczerza Pańska – pokarm duszy nowego czło-
wieka. Chrzest dla M. lutra to więc sakrament całego 
życia chrześcijańskiego, zaś wieczerza Pańska ma swoje 
szczególne znaczenie w tym, że jest również posileniem 
na ostatnią drogą przez granicę śmierci.

Muzyka i śpiew
Muzyka i śpiew stały się jednym z ważniejszych 

elementów ewangelickiej duchowości i tożsamości. od 
początków pomagały człowiekowi w wyrażaniu emocji, 
reagowaniu na rzeczywistość i komunikowaniu waż-
nych dla niego treści. Uporządkowany świat dźwięków, 
zarówno tworzonych przez różne instrumenty, jak i za 
pomocą głosu, stał się również trwałym elementem ży-
cia religijnego. w kościele ewangelickim, a szczególnie 

ks. Adam Malina

Hasła hymnologiczne

luterańskim, duża rola muzyki w życiu duchowym – 
osobistym i zbiorowym – związana jest z przekonaniami 
Marcina lutra co do wartości muzyki. Reformator znał 
jej teoretyczne podstawy oraz umiał z nich praktycznie 
korzystać. Uważał, że to właśnie muzyka najlepiej wyra-
ża emocje, radości i pragnienia człowieka. Jego zdaniem 
muzyka pochodziła od Boga i była jednym z najwięk-
szych jego darów dla człowieka. w hierarchii ważności 
muzyka występowała u niego zaraz po teologii. 
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Muzyka dla lutra była siłą dającą radość, uzdra-
wiającą emocje, przyczyniając się do eliminowania zła 
z życia człowieka. ideałem dla lutra były tu ptaki, które 
śpiewały Bogu jako Jego stworzenia, a czyniły to nie-
ustannie, w dzień i w nocy. Dając muzyce i śpiewaniu tak 
ważne miejsce, Reformator uczynił z nich nieodłączny 
składnik ewangelickiej duchowości. a łącząc z treściami, 
które miały przekazywać, nadał im pedagogiczne zna-
czenie, tworząc z nich uniwersalne narzędzia w służbie 
kościoła w przekazywaniu ewangelii i szerzeniu refor-
matorskich idei.

kościół ewangelicki od samego początku wykorzy-
stał istniejące formy obecności muzyki w nabożeństwie 
i dodał nowe zastosowania. Duchowny miał śpiewać 
większość elementów liturgicznych, zbór zaś wyrażał 
siebie w odpowiedziach na wezwania liturga oraz przede 
wszystkim w śpiewie pieśni. w ten sposób został aktyw-
nie zaangażowany w przebieg nabożeństwa, a muzyka 
i śpiew na trwałe zagościły w ewangelickim nabożeń-
stwie i wykroczyły także poza jego obszar. Tym samym 
stały się częścią szeroko rozumianej duchowości i po-
bożności, realizowanej także w wymiarze domowo–ro-
dzinnym. 

Dla lutra każdy chrześcijanin, czyli ten, kto wierzy 
w Chrystusa, „powinien o tym radośnie i z mocą śpie-
wać, i mówić, aby inni również to usłyszeli i doszli do tego 
w sercu”. Dlatego słowo Chrystusowe powinno być „czy-
tane, śpiewane, głoszone, pisane i poetycko opracowywa-
ne. wszędzie tam, gdzie może to być pomocne i korzyst-
ne, powinno się z ochotą tak czynić również poprzez bicie 
wszystkich dzwonów i granie na wszelkich piszczałkach, 
głosząc ewangelię za pomocą tego, co tworzy dźwięk”.

Pieśń kościelna
Muzyka i śpiew swój podstawowy wyraz w życiu ko-

ścioła ewangelickiego odnajdują w postaci pieśni kościel-
nej. Tak przyjęło się określać religijny utwór z pogranicza 
poezji i muzyki, posiadający co do treści chrześcijański 
charakter i wyrażający taką też duchowość. Pieśń ko-
ścielna powinna charakteryzować się metryczną formą 
z odpowiednią liczbą sylab w wierszu oraz zwrotkową 
budową. Utwory takie z zasady przeznaczone są do śpie-
wu grupowego, a ich melodia powinna być w miarę pro-
sta i umożliwiać wielokrotne powtarzanie. na określanie 
takich utworów używa się również innych terminów, np. 
hymn czy chorał, które wskazują na różne aspekty tego 
samego pojęcia.  

Utwory słowno–muzyczne, znajdując swoje miej-
sce w oficjalnych zbiorach przeznaczonych do użytku 
kościelnego (śpiewnik), stawały się wówczas oficjalnie 

pieśniami kościelnymi. Jednak życie kościoła, który jest 
żywą społecznością i ma ciągle tworzyć „nową pieśń dla 
Pana”, powodowało, iż repertuar śpiewany podczas na-
bożeństwa i używany przy innych okazjach zmieniał się 
z upływem czasu. każda pieśń, jeśli znajdzie swoje miej-
sce w życiu kościoła i będzie dostosowana do wspólnego 
zaśpiewania w kościele, może wejść do jego repertuaru 
muzycznego. Takie pragmatyczne podejście umożliwia 
z jednej strony zachowanie historycznego dziedzictwa 
„śpiewającego kościoła”, a z drugiej pozwala na włącza-
nie do repertuaru nowej twórczości pieśniarskiej. waż-
nym kryterium wyboru, które nie może być pominięte 
przy tej czynności, jest także poprawność teologiczna 
treści zawartej w pieśniach, ich poprawność językowa 
i odpowiednia wartość muzyczna. niezwykle ważna jest 
przy tym sama treść śpiewanych utworów, która powin-
na być w zgodzie z luterańską tożsamością wyznaniową, 
czerpiąc przy tym z bogactwa śpiewów całego kościoła 
Powszechnego.  

Pieśni, które używane są w kościele ewangelickim, 
pochodzą z różnych epok historycznych. znajdziemy tu 
hymny sięgające korzeniami czasów starożytnych, utwory 
powstałe w średniowieczu i przejęte przez zreformowany 
kościół. Dużą rolę odgrywają pieśni czasów Reformacji, 
a spośród nich te, których autorem jest Marcin luter, au-
tor m.in. hymnu kościoła – „warownym grodem”. ważną 
rolę wciąż spełniają pieśni powstałe w okresie kontrrefor-
macji i konfliktów religijnych, pieśni czasów ortodoksji 
i pietyzmu, a także współczesne utwory.

Pieśni kościelne mają być świadectwem wiary i za-
chęcać do jej praktycznego wyznawania. Powinny być 
również formą dziękczynienia, poprzez którą uwielbia-
my Boga. wyrażają też nasze doświadczenia i emocje, 
potęgując naszą radość, ale i niosąc pocieszenie w trud-
nych chwilach.

Śpiewnik kościelny
Jednym z znaków rozpoznawczych kościoła ewange-

lickiego jest śpiewnik kościelny. w czasach Reformacji, 
która wykorzystała możliwości wynalezionego wcześniej 
druku, śpiewnik stał się podstawowym narzędziem roz-
szerzania idei reformacyjnych w europie. zgromadzone 
w śpiewnikach pieśni, śpiewane w języku narodowym, 
zawierały treści, które kształtowały życie kościoła i toż-
samość jego wyznawców. w ten sposób śpiewnik stał się 
swoistego rodzaju wyznacznikiem ewangelickiej tożsa-
mości i typowym ewangelickim „miejscem pamięci”, do 
którego odwołują się kolejne pokolenia. 

Typowy śpiewnik zawiera dziś przeważnie kilkaset 
pieśni kościelnych z podstawowym zapisem nutowym 
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oraz część liturgiczną, umożliwiającą aktywny udział 
w nabożeństwie. Uzupełnieniem tych treści są różnego 
rodzaju modlitwy okolicznościowe i teksty wyjaśniające 
oraz kształtujące tożsamość wyznaniową korzystających 
ze śpiewnika. Dawniej rola ta była spełniana na przykład 
przez Mały katechizm Marcina lutra, którym uzupeł-
niano zbiory pieśni.

Pierwszym ewangelickim śpiewnikiem był tak zwa-
ny „achtliederbuch”, zgodnie ze swoją nazwą składający 
się z ośmiu pieśni, wydany na przełomie 1523/24 roku 
w norymberdze. kolejne śpiewniki znacząco powięk-
szały repertuar przeznaczony do śpiewania, uzupełnia-
jąc go o dodatkowe elementy, pomagające kształtować 
życie wiary. z ważnych dla tożsamości ewangelickiej 
zbiorów pieśni używanych na Śląsku Cieszyńskim nale-
ży wymienić śpiewnik „Cithara sanctorum” ks. Jerzego 
Trzanowskiego z 1636 r. oraz „kancyonał czyli śpiewnik 
dla chrześcian ewangelickich” ks. Jerzego Heczki z 1865 

r. obecnie używany Śpiewnik ewangelicki został wydany 
w 2002 roku i zawiera 955 pieśni.

Śpiewnik jako wydawnictwo liczące kilkaset stron 
wymaga odpowiedniego uporządkowania prezento-
wanych treści. obecnie w śpiewnikach na początku 
umieszcza się zazwyczaj pieśni związane z rokiem ko-
ścielnym – od pieśni adwentowych do pieśni na koniec 
roku kościelnego. Drugi dział tworzą pieśni stworzone 
do użycia w poszczególnych częściach różnego rodzaju 
nabożeństw. ostatni dział zawiera pieśni związane z róż-
nymi aspektami życia chrześcijanina. najnowszy śpiew-
nik kościelny grupuje je wokół podstawowych haseł – 
wiara, miłość, nadzieja.

oprócz śpiewników uniwersalnych, których zada-
niem jest także integracja osób z nich korzystających, 
tworzone są również śpiewniki przeznaczone dla okre-
ślonego kręgu odbiorców (np. młodzież) lub konkretne-
go przeznaczenia nabożeństwowego (np. pogrzeb). 

koniec roku jubileuszowego jest dobrą okazją do 
zastanowienia się, jak wyglądały święta Bożego naro-
dzenia w domu lutrów. okazuje się bowiem, że wiele 
znanych nam bożonarodzeniowych zwyczajów i pieśni 
zrodziło się właśnie w wittenberskim domu Marcina 
lutra. w 1535 roku luter napisał dla swych dzieci zna-
ną kolędę „Vom Himmel hoch da komm ich her” (Jam 
z niebios zszedł) zapoczątkowując tym samym zwyczaj 
kolędowania w rodzinnym gronie. 

w naszej wyobraźni mocno zakorzeniony jest obraz 
grającego na lutni Marcina lutra w otoczeniu gromad-
ki dzieci skupionych wokół przystrojonej choinki. Ten 
miedzioryt, będący dziełem Carla augusta schwerdge-
burtha (1785–1878), jest świadectwem późniejszej epoki 
– powstał w 1843 roku, ponad 300 lat po napisaniu przez 
lutra wspomnianej kolędy. widoczna na obrazie bożo-
narodzeniowa choinka pojawiła się w domach chrze-
ścijan dopiero na początku XVii stulecia, a więc ponad 
pół wieku po śmierci lutra. Co ciekawe, początkowo 
choinki stawiali w swych domach głównie ewangelicy, 
w domach katolickich elementem świątecznego wystro-
ju była natomiast bożonarodzeniowa szopka. katoliccy 
polemiści wykorzystywali nawet tę różnicę świątecznych 
zwyczajów jako podstawę do określenia luteranizmu 

Łukasz Barański

Boże narodzenie u lutrów

mianem „choinkowej religii”. Dopiero u progu XiX stu-
lecia przystrojone drzewko stało się elementem wspólnej 
chrześcijańskiej tradycji bożonarodzeniowej. 

Święta Bożego narodzenia były zawsze wydarze-
niem ważnym w domu lutrów. zasługą Reformatora 
jest przypomnienie, że centralną postacią tego święta 
jest sam Chrystus. By mocno zakorzenić ów teologiczny 
przekaz w świadomości oczekujących na świąteczne pre-
zenty dzieci, luter zapoczątkował tradycję Dzieciątka Je-
zus (Christkind), które zamiast św. Mikołaja obdarowu-
je dzieci podarkami. Co więcej, to właśnie Chrystus jest 
najważniejszym prezentem Bożym dla człowieka. kon-
sekwencją takiego stanowiska i odrzucenia kultu świę-
tych było również zanegowanie zwyczaju przynoszenia 
prezentów przez św. Mikołaja. konsekwentnie, zamiast 
6 grudnia, dniem otrzymywania prezentów stał się dzień 
pamiątki narodzenia Jezusa – 25 grudnia. Tego dnia 
dzieci dostawały owoce, orzechy bądź cukrowe głowy. 

w spuściźnie Marcina lutra zachowało się wiele ka-
zań i wypowiedzi dotyczących Bożego narodzenia. Jed-
nym z nich jest kazanie bożonarodzeniowe z 1538 roku. 
luter zwraca w nim uwagę, że „Boże narodzenie jest dla 
nas wszystkich, jest prezentem dla nas!” i dalej zwraca się 
do ubogich i wykluczonych mówiąc, że najważniejszym 
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powodem do radości jest niezwykły prezent, który Bóg 
dał człowiekowi, mianowicie swego syna, który stał się 
człowiekiem. Reformator przekonuje: „bądźcie wdzięcz-
ni za to święto. Mamy powód do radości”. 

Po zakończeniu uroczystego nabożeństwa luter, jak 
co roku, wracał do domu w Czarnym klasztorze by tam 
spędzić resztę świąt w rodzinnym gronie. Jak wyglądały 
te święta? Co było na stole, jak wyglądały świąteczne de-
koracje i czy w ogóle były?

luter praktykował zwyczaj organizowania żywej 
szopki z ludźmi i zwierzętami. Po uroczystym nabo-
żeństwie zapraszał do siebie wszystkich odtwórców ról 
w bożonarodzeniowej inscenizacji. Ciężar świątecz-
nych przygotowań spoczywał oczywiście na katarzy-
nie. energiczna i dobrze zorganizowana pani domu za-
czynała przygotowania do świąt już w listopadzie. Pod 
topór szły zwierzęta hodowlane, zaczynano produkcję 
przetworów. Trzeba było zgromadzić pożywienie nie 
tylko dla najbliższej rodziny, ale również dla niezliczo-
nej gromady krewnych, przyjaciół, studentów i innych 
gości. w przygotowaniach pomagała katarzynie służba 
domowa. zwieńczeniem tych kilkutygodniowych prac 
była oczywiście bożonarodzeniowa wieczerza, ale już 
przez cały okres adwentu korzystano z przygotowywa-
nych postnych wypieków. Świąteczne menu składało 
się co najmniej z trzech dań. na przystawkę podawano 
zimne galaretki, obowiązkowo na stole pojawić się mu-
siała również zupa, a także coś słodkiego – m.in. suszone 
owoce i pierniki. Do wypieków katarzyna używała mio-
du z własnej pasieki. Jeśli był potrzebny cukier bądź inne 
przyprawy, trzeba było udać się po nie do apteki malarza 
lucasa Cranacha. Bożona-
rodzeniowe pierniki służyły 
również za prezent, którym 
obdarowywano przyjaciół 
i gości. katarzyna słynęła 
również z pieczonej gęsi, na-
dziewanej jabłkami i orze-
chami. na stole pojawiały 
się również ryby, a nawet 
dziczyzna, którą lutrowie 
dostawali od księcia. z ksią-
żęcej spiżarni pochodziły 
również bardzo drogie przy-
prawy, takie jak pieprz, imbir 
i goździki, a także włoskie 
wina. w całej wittenberdze 
słynne było również piwo 
warzone przez katarzy-
nę w Czarnym klasztorze. 

z okazji świąt w domowym browarze katarzyny warzo-
no specjalną, mocniejszą odmianę tego piwa. 

odtwarzając przebieg Świąt Bożego narodzenia 
w domu lutrów trudno jest odpowiedzieć na wszystkie 
rodzące się pytania. zapewne nie dowiemy się, czy Mar-
cin pomagał żonie w świątecznych przygotowaniach. 
Ówczesny model życia rodzinnego, a także zaangażo-
wanie lutra w życie kościoła każą przypuszczać, że tej 
pomocy mógł żonie udzielać w niewielkim stopniu. 
Doceniał jednak trud jaki wkładała w prowadzenie do-
mowego gospodarstwa i często dawał temu wyraz w ko-
respondencji. z listów do żony wyłania się obraz męża, 
który tęskni i jest wdzięczny za chwile spędzone razem. 
zwroty typu: „mojej ukochanej pani domu całuję rącz-
ki i padam do nóżek”, bądź „moja serdeczna ukochana 
pani domu” nie były tylko grzecznościowymi frazami.

wniosek, że Marcin nie angażował się w życie do-
mowe w okresie świątecznym byłby jednak niesprawie-
dliwy. Uwielbiający grać na lutni i komponujący kolędy 
pan domu troszczył się o muzyczną oprawę świąt. Po 
pracowitym okresie adwentu, dwóch bożonarodzenio-
wych nabożeństwach, świąteczny wieczór był dla niego 
czasem odpoczynku i radości. Tego świątecznego poko-
ju życzył również wittenberskim parafianom, zachęcając 
ich do przeżywania radosnej nowiny w skupieniu i spo-
koju. obrazowo przekonywał słuchaczy, że „podobnie 
jak słońce jest dobrze widoczne i mocno cię ogrzewa, 
gdy odbija się w tafli spokojnej wody, natomiast w rwą-
cym nurcie spienionej wody nie można go zobaczyć, tak 
i ty idź tam, gdzie będziesz spokojny. Tam wówczas uj-
rzysz cuda nad cudami”.
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Jesienno–zimowa aura często pobudza do wspomi-
nania przyjemnych chwil. Takim ciepło wspominanym 
czasem był wyjazd Chóru Mieszanego z Goleszowa do 
stolicy Dolnego Śląska – wrocławia. 

wyruszyliśmy wczesnym rankiem 5 sierpnia 2017 
roku, by po kilku godzinach zameldować się przy kom-
pleksie zoo (znanego przed laty z programów tele-
wizyjnych państwa Gucwińskich), gdzie czekał na nas 
przewodnik i współwyznawca arkadiusz Felkle, członek 
parafii opatrzności Bożej. zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
„afrykarium” – nowej, najnowocześniejszej części całe-
go kompleksu zoo. Podziwialiśmy przepływające obok 
nas, a często i nad nami egzotyczne morskie stworzenia: 
rekiny, płaszczki czy inne bajecznie kolorowe ryby, żyją-
ce w zupełnie innych morzach niż nasz Bałtyk, adriatyk 
czy Morze Śródziemne. Podczas podglądania pływają-
cych ryb, pingwinów oraz krokodyli wydawało się nam, 
jakbyśmy nurkowali w morskich głębinach. szczegól-
nie ciekawą była możliwość obserwacji podwodnych 
ewolucji pływających ogromnych hipopotamów, które 
zanurzając się w wodzie sprawiają wrażenie bardzo lek-
kich, żyjących stale pod wodą stworzeń. „afrykarium” 
cieszyło się dużą popularnością, mimo, iż wiele zwierząt 
schroniło się ze względu na upał w cieniu drzew. 

Po wizycie w zoo mogliśmy w drodze do „ogrodu 
japońskiego” podziwiać potężne multimedialne fontanny 
w bezpośrednim sąsiedztwie Hali stulecia. woda tryska-
jąca z blisko 300 dysz tworzy ciekawe obrazy ilustrowane 
muzyką. Podziwiany przez nas ogród japoński powstał 
w latach 1909–1913 specjalnie na wystawę ogrodniczą 
w 1913 roku będącą częścią wystawy stulecia. Pomimo 
upału cała grupa odbyła z przewodnikiem długi spacer 
po pełnym zabytków ostrowie Tumskim, najstarszej czę-
ści wrocławia, gdzie można podziwiać wspaniałe zabyt-
ki –  katedrę św. Jana Chrzciciela z prawie 100 metrową 
wieżą, kościół Świętego krzyża czy niewielki kościół św. 
Marcina. Ciekawą atrakcją turystyczną jest prowadzący 
do ostrowa Tumskiego stalowy Most Tumski (zwany też 
Mostem zakochanych z racji zawieszanych przez liczne 
pary kłódek). 

Celem naszej wyprawy była parafia ewangelicka 
opatrzności Bożej, gdzie proboszczem jest pochodzący 
ze skoczowa ks. Marcin orawski. Jeszcze dziś po kilku 

Jan Czudek

wspomnienie lata
miesiącach przed oczami przesuwają się obrazy pięknie 
odrestaurowanej „kamienicy pod aniołami”, którą pa-
rafia zarządza. Była to nasza baza w czasie tego wyjaz-
du. Miejsce to można polecić wszystkim, którzy zechcą 
zwiedzać centrum wrocławia. Udział w niedzielnym 
nabożeństwie połączony był tradycyjnie z wykonaniem 
kilku pieśni. Chór mieszany wykonał m.in. „Bądź Panu 
cześć”, „o usłysz mój głos”, „Ujmij moją dłoń”, „Mo-
dlitwę” z opery wolny strzelec, „Przez dobrą moc”. Po 
zakończeniu nabożeństwa mogliśmy spotkać się z miej-
scowymi parafianami przy kawie, herbacie i smacznych 
wypiekach. następnie w pobliskim Muzeum Miejskim 
oglądaliśmy wystawę poświęconą 500–leciu Reformacji. 
Po obiedzie wyruszyliśmy na jeszcze jedną wycieczkę po 
mieście, której głównym punktem było Muzeum Uni-
wersytetu wrocławskiego z przepiękną aulą leopoldi-
na. w pamięci utkwiła nam panorama wrocławia rozta-
czająca się z tarasu widokowego na dachu Uniwersytetu 
z wieżowcem sky Tower w tle. w drodze powrotnej jesz-
cze raz mogliśmy zatrzymać się na chwilę na rynku oraz 
Placu solnym.

Można się przy takich wspomnieniach rozmarzyć 
i myśleć, że dobry nasz Pan Bóg, który prowadził nas 
w czasie całego wyjazdu do wrocławia pozwoli rodzinie 
chórowej i w nadchodzącym roku znów gdzieś razem 
wyruszyć. 
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10 września 2017 roku filiał w lesznej Górnej świę-
tował 12. rocznicę poświęcenia kościoła Świętej Trójcy. 

Podczas uroczystego nabożeństwa słowo Boże zwia-
stował ks. sebastian olencki z wołczyna, który w pobu-
dzający wyobraźnię sposób 
przyrównywał leszniański 
kościół do rozłożystego drze-
wa gorczycznego, które daje 
schronienie osobom chro-
niącym się w jego gałęziach. 
kaznodzieja wzywał do 
wdzięczności za dowody Bo-
żej wierności, a także zachę-
cał, by czuć się odpowiedzial-
nym za kościół i parafię.

Podczas nabożeństwa 
śpiewem służył chór żeński 
z lesznej pod dyrekcją Jo-
lanty Pecold. 

ks. Piotr Sztwiertnia

Pamiątka poświęcenia kościoła w lesznej Górnej

w tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania uroczystego nabożeństwa, 
uczestniczyli w porządkowaniu kościoła i pomogli przy-
gotować poczęstunek.

w ostatnią niedzielę wrze-
śnia w naszej parafii odbywa się 
pamiątka poświęcenia kościoła 
w kozakowicach. 24 września 
2017 roku kozakowicki kościół 
obchodził swoje 82. „urodziny”.

z tej okazji okolicznościowe 
kazanie wygłosił ks. Łukasz Gaś 
z parafii w Cieszynie, filiał Baża-
nowice. nabożeństwo ubogacił 
swoim śpiewem chór z Bażanowic 
pod dyrekcją diakon Joanny siko-
ry. Po kilkumiesięcznej przerwie 
zaśpiewał również chór kozako-
wicki. Do tej uroczystości przygo-
towała go anna stanieczek.

ks. Łukasz Stachelek

Pamiątka poświęcenia kościoła w kozakowicach
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Jesteśmy wdzięczni 
Bogu za to miejsce oraz 
ludzi tworzących filiał 
kozakowice i chcemy się 
modlić, by Bóg nadal bło-
gosławił i pobudzał ludz-
kie serca do wiary, aby 
ewangelicy nadal mogli się 
tam spotykać na nabożeń-
stwach.

Chór męski „Cantus” wraz z osobami towarzyszącymi 
w niedzielny deszczowy poranek 17 września 2017 roku 
odwiedził filiały parafii w lasowicach wielkich – olesno 
i zawadzkie. zaproszenie wystosował ks. Ryszard Pieron, 
proboszcz parafii w lasowicach wielkich.

Chórzyści najpierw uczestniczyli w nabożeństwie 
w oleśnie, podczas którego zaśpiewali pod dyrekcją 
anny stanieczek kilka pieśni m.in. „ojcze z niebios”, 
„zbawco jednak ciebie mam”, „słuchaj Duch Święty”, 
„Uwielbiam moc miłości świętą”, „o Duchu Świę-

Jan Czudek

Chór męski w diasporze

ty. nabożeństwo miało uroczysty charakter – było 
połączone z Dziękczynnym Świętem Żniw. wizyta 
w oleśnie zakończyła się spotkaniem z miejscowymi 
parafianami przy kawie, herbacie i smacznych wypie-
kach. Pozwoliło to poruszyć wiele ciekawych tematów 
związanych z życiem parafii oraz tego filiału. ksiądz 
Ryszard opowiedział także o początkach swojej służ-
by i pracy w goleszowskiej parafii. Gospodarze bardzo 
cieszyli się z wizyty gości i ubogacenia nabożeństwa 
pieśniami chóru. 
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Po obiedzie i prawie godzinnym przejeździe chórzyści 
dotarli do miejscowości zawadzkie, dokąd oprócz miejsco-
wych parafian przybyli współwyznawcy z kolejnego filiału 
– Fosowskie. w czasie tego nabożeństwa, również połączo-
nego z Dziękczynnym Świętem Żniw, chórzyści jeszcze raz 
zaśpiewali ten samym repertuar. Jako współtworzący kolej-
ne nabożeństwo mogli choć trochę poznać charakter służby 
w diasporze, gdzie duchowni oprócz prowadzenia kilku na-
bożeństw muszą pokonywać całkiem spore odległości mię-
dzy filiałami. wizyta w zawadzkiem zakończyła się również 
spotkaniem z parafianami.

Mimo trudów dnia i padającego deszczu uczestnicy wy-
jazdu cieszyli się ze swojego udziału w tej służbie dla współ-
wyznawców w diasporze, gdzie wiernych na nabożeństwach 
nie ma tak wielu jak na Śląsku Cieszyńskim. 

w niedzielne popołu-
dnie 1 października 2017 
roku odbyło się kolejne na-
bożeństwo komunijne dla 
starszych i chorych członków 
naszej parafii. Tradycyjnie po 
nabożeństwie seniorzy zosta-
li zaproszeni na poczęstunek 
do sali parafialnej.

Podczas spotkania ks. 
Piotr sztwiertnia, który od 
września jest nowym wika-
riuszem parafii, przedstawił 
siebie i swoją małżonkę Boże-
nę. z kolei ks. Łukasz stache-
lek podzielił się wrażeniami 
z rajdu złombol, czyli wy-
prawy do Hiszpanii reforma-
cyjnym wartburgiem. swoją 
opowieść ilustrował pięknymi 
zdjęciami z trasy rajdu.

Podobnie i 17 grudnia 
2017 roku zorganizowano 
adwentowe nabożeństwo ko-
munijne dla seniorów parafii, 
po którym w sali parafialnej 
odbyło się spotkanie przy 
suto zastawionych stołach. 

Halina Sztwiertnia

nabożeństwa dla seniorów
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Podczas spotkania uczestnicy 
mogli wspólnie pokolędować 
oraz wysłuchać świątecznego 
opowiadania przygotowanego 
przez ks. Piotra sztwiertnię. 

nabożeństwa dla star-
szych i chorych wpisały się 
na stałe w parafialny kalen-
darz. oprócz komunii, na 
którą czekają seniorzy, jest 
to także okazja do spotkań 
i rozmów ze współwyznaw-
cami oraz do bliższego po-
znania tego, co aktualnie 
dzieje się w parafii.
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Do konfirmacji w maju 2018 roku przygotowuje się 
grupa 21 młodych osób. spotykają się regularnie w piąt-
kowe popołudnia na naukach konfirmacyjnych podczas 
których mogą poznawać naszą parafię oraz poznawać 
podstawy ewangelickich zasad wiary.

Jednak piątek 13 października 2017 roku wyglądał 
inaczej niż dotychczasowe spotkania. zamiast w sali pa-
rafialnej spotkaliśmy się w autobusie, by pojechać do Bo-
cheńca koło kielc. Grupa 17 osób ruszyła w drogę razem 
z ks. Piotrem sztwiertnią i ks. Łukaszem stachelkiem. 
Resztę miejsc w autobusie zajęli konfirmanci z cieszyń-
skiej parafii wraz z duszpasterzami ks. Marcinem Pod-
żorskim i ks. Łukaszem Gasiem. wspólnie tworzyliśmy 
70–osobową grupę.

Późnym wieczorem dojechaliśmy do ośrodka wcza-
sowego „Ptaszyniec”. Po kolacji mieliśmy zajęcia integra-
cyjne oraz pierwszy z trzech tematów w ramach projektu 
„wierzę, więc jestem”.

w sobotę po śniadaniu i porannej modlitwie wyru-
szyliśmy do Centrum nauki leonardo da Vinci. niestety 
wyprawa się nie udała z powodu awarii autobusu (pod-
czas zawracania zawiesił się tyłem na skarpie). Po długich 
manewrach i z pomocą życzliwych ludzi udało się ruszyć 

ks. Łukasz Stachelek

wyjazd konfirmantów do Bocheńca

dalej. niestety nie zdąży-
liśmy już do Centrum, ale 
za to zwiedziliśmy zamek 
w Chęcinach. Po powro-
cie młodzież rywalizowa-
ła ze sobą w piłkę nożną 
i siatkówkę.

Przed kolejnym te-
matem projektu „wierzę, 
więc jestem” konfirmanci 
konkurowali w budowa-
niu jak najwyższej wieży 
przy użyciu 100 słomek. 
najwyższa „budowla” 
miała około metra wy-
sokości. Po kolacji zrealizowaliśmy ostatni z tematów, 
w trakcie którego młodzież opracowywała projekty dia-
konijne, które chciałaby zrealizować.

w niedzielę rano mogliśmy przeżywać wspólnie 
nabożeństwo ze specjalnie przygotowaną na ten wy-
jazd liturgią. Po jego zakończeniu wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną, by w niedzielne popołudnie dotrzeć do 
Goleszowa.
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Parafia ewangelicka w Cisownicy była gospodarzem 
pierwszej części Jesiennego zjazdu Chórów Diecezji Cie-
szyńskiej w sobotę 21 października 2017 roku. w tym 
wydarzeniu wzięły udział również chóry z naszej parafii: 
Chór mieszany, Chór męski „Cantus” oraz Chór żeński 
z lesznej Górnej. w ramach koncertu wystąpiły także 
chóry z Dzięgielowa, Jaworza, Ustronia oraz gospodarzy 
z Cisownicy. w koncercie uczestniczyła delegacja part-
nerskiego okręgu kościelnego an der agger z niemiec, 
której towarzyszył biskup diecezji ks. adrian korczago. 
Podczas poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy 
chórzyści z różnych zespołów mogli ze sobą porozma-
wiać odnawiając stare lub nawiązując nowe znajomości. 

Druga część jesiennego zjazdu odbyła się w czasie 
niedzielnego nabożeństwa w Drogomyślu, podczas któ-
rej wystąpiły chóry z Bażanowic, Cieszyna, Dębowca, 
wisły, Chór Misyjny z Cieszyna oraz Chór „nadzieja” 
z Drogomyśla.

Jan Czudek

Jesienny zjazd Chórów
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z 27 na 28 października 2017 roku starsza młodzież 
naszej parafii wzięła udział w wyjazdowym spotkaniu 
Młodzieży 18+ do Brennej. Był to czas poświęcony na 
analizę dwóch pierwszych przykazań. zastanawiano 
się, co one znaczą i jak powinno się je interpretować we 
współczesnym świecie.

Była to także okazja, by lepiej się poznać podczas 
wspólnych rozmów przy kominku i grze w planszówki. 
spotkanie to sprawiło wszystkim wiele radości, umoż-
liwiło oderwanie się od codziennych spraw i spędzenie 
czasu w miłym towarzystwie, dobrze się bawiąc.

Katarzyna Gaweł

wyjazd Młodzieży 18+

Dokładnie w 500. rocznicę wystąpienia ks. Marcina 
lutra, którego symbolem jest 95 tez przeciwko odpustom, 
31 października 2017 roku w kościele w Goleszowie odby-
ło się uroczyste nabożeństwo reformacyjne. Tradycyjnie 
zostało ono połączone z błogosławieństwem pierwszo-
klasistów oraz prezentacją tegorocznych konfirmantów. 
w trakcie nabożeństwa śpiewał także chór mieszany.

ks. Piotr Sztwiernia

nabożeństwo reformacyjne

Podczas dialogicznego kazania ks. Łukasza stachelka 
z ks. Piotrem sztwiertnią (wcielającego się w rolę Mar-
cina lutra) uczestnicy nabożeństwa mogli przypomnieć 
sobie najważniejsze treści reformacyjne i zastanowić 
się, czy dziś są one jeszcze istotne i ważne dla goleszow-
skich ewangelików oraz czy rzeczywiście świętowaliśmy 
i świętujemy proces 500 lat Reformacji kościoła. 
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obchody jubileuszu 500 lat Reformacji w naszej pa-
rafii nie skończyły się z dniem 31 października. Przeży-
waliśmy również reformacyjny listopad, a w nim szereg 
ciekawych spotkań.

3 listopada 2017 roku dr Łukasz Barański podczas 
rozmowy z ks. Piotrem sztwiertnią zaprezentował za-
gadnienie „Praktyczny wymiar reformacji – luter o ży-
ciu codziennym”. Poznaliśmy lutra nie tylko jako refor-
matora, ale również jako męża i ojca. Przybliżona została 
także sylwetka jego żony katarzyny, prawdziwej bizne-
swoman tamtych czasów, a także miasto wittenberga, 
która z małej mieściny przekształciła się w prężny ośro-
dek reformacyjny.

10 listopada odbyło się kolejne spotkanie z dr. Łuka-
szem Barańskim, tym razem poświęcone Reformacji na 
Śląsku Cieszyńskim. Poznaliśmy uwarunkowania histo-
ryczne i społeczne, które doprowadziły do przyjęcia lute-
ranizmu w księstwie Cieszyńskim oraz walkę ewangeli-
ków o przetrwanie w ciężkich czasach kontrreformacji.

Czy dziedzictwo naszych przodków przekazujemy 
następnym pokoleniom? na to pytanie każdy musi sam 
odpowiedzieć.

Halina Sztwiertnia

Reformacyjny listopad
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w 19. Turnieju Piłki nożnej Halowej  
im. ks. andrzeja Hauptmana, wzięły udział trzy 
drużyny z naszej parafii, w kategoriach: kobie-
ty, mężczyźni seniorzy oraz mężczyźni junio-
rzy. w sumie startowały 24 drużyny: 4 żeńskie,  
13 seniorskich i 7 juniorskich. w tym roku po raz 
pierwszy odbył się oficjalnie turniej dla kobiet.

organizatorzy, czyli Parafie ewangelic-
ko–augsburskie: w zabrzu i Gliwicach oraz 
MosiR zabrze przygotowali dla uczestników 
niespodziankę. Chwilę przed rozgrywkami od-
był się pokaz trików piłkarskich prezentowany 
przez Dawida krzyżowskiego (Mistrz Polski we 
Freestyle Footboll, Ćwierćfinalista Mistrzostw 
Świata w Brazylii 2015 oraz Rosji 2012). 

nasi zawodnicy z dużym zaangażowaniem 
i dzielnie walczyli w kolejnych meczach. szcze-
gólnie dumni jesteśmy z naszej żeńskiej drużyny, 
która zdobyła pierwsze miejsce. 

Bardzo emocjonującym momentem był 
również półfinał mężczyzn, kiedy to w rzutach 
karnych rozstrzygał się wynik meczu Goleszów–
Mikołów. niestety dla nas, tym razem Mikołów 
okazał się być lepszy. niemniej, drużyna panów 
zdobyła czwarte miejsce. 

serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym 
reprezentantom licząc na kolejne zwycięstwa. 
a okazja do walki będzie już niedługo, ponieważ 
w maju odbędzie się w Tychach iii olimpiada 
Młodzieży ewangelickiej. zapraszamy do starto-
wania i reprezentowania naszej Parafii.

ks. Łukasz Stachelek

zwycięstwo w Turnieju Piłki nożnej 
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w goleszowskim kościele 5 listopada 2017 roku licznie 
zgromadzeni słuchacze wzięli udział w koncercie reforma-
cyjnym w wykonaniu orkiestry kameralnej aRTis pod 
dyrekcją Jean–Claude’a Hauptmanna, wokalistów aRTis, 
wyższobramskiego Chóru kameralnego z Cieszyna pod 
dyrekcją Piotra sikory oraz solistki Miriam Matyji. kon-
cert wpisał się w cykl „Reformacyjny listopad”, w ramach 
którego odbyły się jeszcze dwa spotkania z dr. Łukaszem 
Barańskim, współautorem książek „Reformacja”.

w programie koncertu nie zabrakło utworów in-
strumentalnych takich kompozytorów jak: Jan sebastian 
Bach, Pietro Mascagni, Jan sztwiertnia czy znany w Go-
leszowie Józef Podola. Partie solowe w tej części koncertu 
wykonywały Daria Branny na flecie oraz weronika wał-
ga na skrzypcach. Bardzo mocne wrażenie na wszystkich 
wywarło wspólne wykonanie z publicznością pieśni Jana 
kubisza „ojcowski dom”. nie zabrakło znanych pieśni 
jak „za rękę weź mnie Panie (solo Piotr sikora – śpiew 

Jan Czudek

koncert reformacyjny

i Julia Mitas – skrzypce), „imię Jezus”, „na skale kościół 
stoi” czy „Jezu przekrasny (Jezu mój krasny)” –  wszyst-
kie w opracowaniach Jean–Claude’a Hauptmanna. Pieśni 
wpisujące się w nurt ewangelizacyjny wykonała Miriam 
Matyja. Były to „Pasterzu mój”, „To jest cudowna wieść”, 
„Gdy twe brzemię ciężkie” i „Powiedz chcę”. 
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Dopełnieniem reformacyjnej tematyki były frag-
menty „Drogowskazów chrześcijanina” autorstwa ks. 
Marcina lutra czytane przez wszystkich duchownych 
naszej parafii. ostatnimi punktami koncertu były pie-
śni „Halellujah” leonarda Cohena, „africa kyrie” oraz 
hymn naszego kościoła „warownym grodem”.  

Dla ks. Marcina lutra muzyka miała wyjątkowe 
znaczenie. Reformator dawał muzyce miejsce zaraz po 

teologii, traktując ją jako dar Boży. Marcin luter zmie-
nił kościelne życie muzyczne dając możliwość udziału 
w nabożeństwie wszystkim, którzy mogli śpiewać, po-
nadto wprowadził śpiew w ojczystym języku. sam był 
autorem słów do ponad 30 pieśni, a do blisko 20 napisał 
melodię. według zachowanych zapisów Reformator czę-
sto grał na lutni i śpiewał. 

ks. Piotr Sztwiertnia

Rekolekcje parafialne „Tęsknota za domem ojca”

w związku z kończącym się ro-
kiem kościelnym w dniach 24-26 li-
stopada w goleszowskiej parafii zorga-
nizowano rekolekcje pt. „Tęsknota za 
domem ojca”, które poprowadził ks. 
Piotr sztwiertnia.

Uczestnicy rekolekcji otrzymali 
wiele impulsów do refleksji. w pią-
tek podczas omawiania zagadnienia 
„Gdzie jest mój dom?” zastanawiali się 
nad rolą domu w swoim życiu i tym, 
czy zdarza im się tęsknić za tym, co 
Bóg szykuje dla swych wiernych sług. 
w sobotę pracowali nad zagadnie-
niem „niebo – dom ojca” i zapozna-
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wali się z nauką starego i nowego 
Testamentu dotyczącą wieczności 
oraz życia w Bożym królestwie. 
w niedzielę podczas nabożeństwa 
kończącego rekolekcje w oparciu 
o historie wybranych apostołów, 
którzy otrzymali konkretne zada-
nia do wypełnienia zebrani uświa-
damiali sobie, że podążając za ich 
przykładem póki żyją tu na ziemi 
są powołani do świadczenia o Je-
zusie Chrystusie, do wyruszania 
w drogę wyznawania swej wiary 
i zaszczepiania w innych tęsknoty 
za domem ojca. 

w sobotę 25 listopada 2017 roku w Goleszowie od-
był się iii Diecezjalny Turniej Gier Planszowych.

w zawodach zorganizowanych przez Diecezjal-
nego Duszpasterza Młodzieży oraz Parafię ewangelic-
ko–augsburską w Goleszowie uczestniczyło ponad 30 
osób z 6 parafii. kilkugodzinna, zacięta rywalizacja do-
starczyła wielu emocji i pozwoliła lepiej poznać się mło-
dym ludziom. zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

w klasyfikacji drużynowej nasi parafianie zajęli iii 
miejsce, ustępując parafii z Cieszyna i skoczowa. warto 
podkreślić, że w kategorii „gry zręcznościowe” najlepsza 
okazała się Jolanta Hanus. 

ks. Piotr Sztwiertnia

iii Diecezjalny Turniej Gier Planszowych
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w ostatnią niedzielę roku kościelnego 26 listopada 
2017 roku członkowie chóru męskiego wraz z towarzy-
szącymi osobami wybrali się do parafii ewangelickiej 
w wiśle–Czarnem. w czasie nabożeństwa chórzyści 
zaśpiewali kilka pieśni nawiązujących do tematyki nie-
dzieli wieczności: „słuchaj ludzki śpiew ulata”, „Przyjdź 
Twe królestwo”, „Blisko przy sercu Twym”. 

Po nabożeństwie i kilku chwilach spędzonych z miej-
scowymi parafianami, racząc się bardzo smacznymi wy-
piekami, wyruszyliśmy wraz z miejscowym proboszczem 

Jan Czudek

„Cantus” w wiśle–Czarnem

ks. Markiem Michalikiem na kolejne nabożeństwo, tym 
razem do kaplicy przy zameczku Prezydenta RP na za-
dnim Groniu. Tam również wykonaliśmy wspomniane 
pieśni. zanim to jednak nastąpiło przed wejściem na teren 
zameczku wszyscy musieli poddać się rutynowej kontroli. 
Po nabożeństwie udaliśmy się na gęsinę lub inne smaczne 
dania obiadowe „U Heli”,  jadłodajni usytuowanej na po-
czątku serpentyn prowadzących na salmopol. Po obiedzie 
powróciliśmy zadowoleni do Goleszowa z naszej wypra-
wy, mimo już późno jesiennej aury. 

adwentowe spotkanie dzieci

każdego roku organizujemy spotkanie adwento-
we dla wszystkich dzieci z naszej parafii i tak też było 
10.12.2017 roku.

na spotkanie w niedzielę o godzinie 9.00 w sali para-
fialnej przybyło 115 dzieci w różnym wieku. Tym razem 
gościliśmy panią anię olek z mężem ks. olkiem.

Temat „czas” był  przedstawiony w bardzo atrakcyj-
ny sposób od początków stworzenia, poprzez proroctwa 
z księgi izajasza, następnie ewangelie, apostołów,  po na-
sze czasy. Pomoce wizualne były piękne, bo to postacie 
zrobione przez p.anię w ogromnych rozmiarach, z su-
per materiałów. Czas przedstawiła za pomocą sznurka, 
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na którym zawieszała różne pomoce. na tej osi każdy 
mógł znaleźć swój początek i pytanie co ty i ja robię z tym 
czasem, który dał nam  Pan Bóg na tej ziemi. Czy wyko-
rzystuję go na poznawanie Boga, czytanie słowa Bożego, 
modlitwę, pracę, naukę, czy raczej spędzam go w sposób 

niewłaściwy. zachęcała dzieci do życia z Bogiem każdego 
dnia i o każdym czasie. Dzieci były aktywizowane i z dys-
cypliną nie było problemu. Był też śpiew, nauka nowej 
pieśni i modlitwa, a na koniec wszystkie dzieci otrzymały 
kalendarze adwentowe książkowe i czekoladowe.
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w niedzielę 10 grudnia 2017 roku w kościele ewan-
gelickim w Goleszowie odbył się i koncert Charytatyw-
ny ,,Dźwięki z serca płynące”. inicjatorem i organizato-
rem tego wydarzenia było stowarzyszenie Muzyczne 
aRTis. Muzycy orkiestry kameralnej aRTis pod ba-
tutą Jean–Claude’a Hauptmanna zagrali i zaśpiewali dla 
zośki Binek oraz Tomka Cichego. To dwójka mieszkań-
ców Goleszowa, która potrzebuje wsparcia finansowego 
w codziennym zmaganiu z chorobą i niepełnosprawno-
ścią. a kim są dla bliskich, znajomych, przyjaciół?

Zosia
nie może przestać płakać, kiedy czyta prawdziwą 

historię Poldka, starego, ślepego psa, którego właścicie-
le wyrzucili, bo nie pasował do pachnącego świętami 
domu. kocha wszystkie zwierzęta. Jest w stanie opie-
kować się poturbowaną muchą lub pszczołą. Już od li-
stopada ma przygotowane prezenty, które pod choinką 
znajdą domowe czworonogi. Urodziła się z chorobą ge-

Anita Binekk, Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS

„Dźwięki z serca płynące” – i koncert Charytatywny 
stowarzyszenia Muzycznego aRTis

netyczną o dziwnie brzmiącej nazwie fenyloketonuria. 
Jest to nieprawidłowa przemiana aminokwasów–feny-
loalaniny, która gromadząc się w organizmie doprowa-
dza do uszkodzeń mózgu, a nawet ciężkiego upośle-
dzenia umysłowego. nie ma na nią lekarstwa. Można 
jedynie zapobiegać jej skutkom stosując odpowiednią, 
rygorystyczną i bardzo kosztowną dietę. zośka nie 
może jeść prawie wszystkiego co znajduje się na sto-
le zdrowego człowieka. Jedynie miód, owoce i niektó-
re warzywa są dozwolone. wszystkie produkty, które 
spożywa to tzw. zastępniki, bardzo drogie i nierefun-
dowane w żaden sposób. wspomnianą dietę zośka bę-
dzie musiała utrzymywać przez całe życie, bo tylko ona 
zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie.

Tomek
„never give up” – nigdy się nie poddawaj. Takie 

zdanie widnieje na ścianie jednej z sal rehabilitacyjnych 
i pasuje do Tomka. stara się realizować marzenia: kon-
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cert Perfectu, T.love, anity lipnickiej, 
kajakowy spływ krutynią, Bieszczady, 
Morskie oko, kasprowy wierch, zimowy 
zjazd nartostradą ze skolnitego, bo cieka-
wość świata przed wypadkiem i po wy-
padku pozostała taka sama. Tysiące już 
chyba godzin rehabilitacji, wysiłku i bólu, 
walki o najmniejszy ruch. „Codzienna 
rehabilitacja nie jest dla Tomka kwestią 
wyboru, jest to konieczność, z którą musi 
się mierzyć każdego dnia” – mówi jego 
wieloletni rehabilitant Dawid Czepczor. 
„Jedynie takie działanie zapewni utrzy-
manie sprawności w takim stopniu, aby 
nie dochodziło do trwałych i nieodwra-
calnych zmian w obrębie układu kostno–
mięśniowego, a jednocześnie poprzez 
odpowiednie bodźcowanie ośrodkowego 
układu nerwowego zapobiegać narasta-
niu wzmożonego napięcia mięśniowego”. 

zarówno stała dieta zośki, jak i dłu-
goletnia rehabilitacja Tomka są bardzo 
kosztowne. Dlatego głównym punktem 
niedzielnego koncertu była kwesta, któ-
ra w tym przedświątecznym czasie mia-
ła szczególną wymowę. Udało się zebrać  
13 722,00 zł. za wszystkie datki, które zna-
lazły się w koszykach wolontariuszy, skła-
damy gorące podziękowania. Dziękujemy 
również za zainteresowanie oraz życzli-
wość skierowaną w stronę zośki i Tomka.

Dziękujemy wszystkim tym, dzięki 
którym ten koncert mógł się odbyć – or-
kiestrze kameralnej aRTis pod batutą 
Jean–Claude’a Hauptmanna oraz so-
listom, którymi byli: Marta Cienciała, 
Marta szarzec, elżbieta zwias, Marysia 
Binek, zosia Binek, Piotruś szarzec, Pa-
weł Cienciała, Piotr sikora, Filip Haupt-
mann (śpiew), Julia Mitas (skrzypce), 
Bartosz Rakowski (skrzypce), Marek 
ludwik (obój), alina Mazur (prowadze-
nie). Dziękujemy za pomoc ani i Danu-
si z wisły, kamilii Pońc, Martynie Pońc, 
wiktorii Górniak, nikoli Górniak, zuzi 
Bujok, Michałowi sztwiertni, krzysz-
tofowi szklorzowi, zbigniewowi szklo-
rzowi, pracownikom parafii ewangelic-
kiej w Goleszowie oraz Centrum Misji 
i ewangelizacji z Dzięgielowa.
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12 grudnia 2017 roku podczas kolejnego podwie-
czorku dla pań mogłyśmy gościć wśród nas panią Bo-
gusławę król z wisły–Malinki. od wielu lat prowa-
dzi ona wraz z mężem studio nagrań Deorecordings, 
a od 9 lat jest zaangażowana na internetowej platformie  
www.szukajacboga.pl. 

w ten szczególny czas adwentowego wyczekiwa-
nia Pana Jezusa mogłyśmy zastanowić się nad tematem 
„Boże, pożycz mi swój uśmiech”. w rozwiązywaniu pro-
blemów, które dotykają każdej z nas, powinnyśmy szukać 
pomocy wysoko w górze. Metaforycznym przykładem 
może być samolot, który wzbijając się wysoko ponad 
ciemne chmury „dosięga” słońca. w różnych życiowych 
sytuacjach wierzymy, że Pan Bóg poradzi sobie z naszym 
problemem, zadajemy Mu pytania i oczekujemy szybkiej 
reakcji. Tymczasem ludzie, którzy zrobili dużo dla tego 
świata, to ci, którzy najwięcej myślą o przyszłym świe-
cie będąc tu na ziemi. To jest ten uśmiech, który Bóg 
nam daruje, myśl o nadziei na Bożą bliskość. Prowadzą-
ca wskazała, że nie tylko czas adwentu to oczekiwanie, 
ale cały czas mamy być gotowi na jego przyjście, mając 

Ewa Procner

Podwieczorek dla pań

obietnice zawarte w słowie Bożym m.in. w 1 liście Pio-
tra 1,3–6 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miło-
sierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej (…), którzy 
mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie 
(…) weselcie się z tego mimo, że teraz na krótko gdy trze-
ba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami”.

Żyjemy w świecie pełnym zdrady, terroru, zniechę-
cenia, depresji, dlatego każdy z nas potrzebuje nadziei. 
Jednak gdy pokładamy ją tylko w ludziach (nawet tych 
kochanych) czy w pracy, karierze, rzeczach material-
nych, gdy stają się one bożkami – wówczas wpadamy 
w pułapkę niespełnionych oczekiwań. Potrzebujemy 
spojrzenia na ziemskie plany z „góry”, z Bożej perspekty-
wy. Jako chrześcijanki często bywamy nieszczęśliwe, gdy 
nie odczuwamy wdzięczności, ufności przeżywając życie, 
jakie Pan dla nas zaplanował. Przykładem może być Joni 
eareckson Tada, która dopóki nie zrozumiała, że nawet 
wózek inwalidzki może być sposobem do dzielenia się 
nadzieją pokładaną w Bogu, była nieszczęśliwą kobietą. 
Bóg w swoim słowie obiecuje, że nikogo nie pozostawi 
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w trudnościach, ale przez wszystkie przeprowadzi. Mówi 
o tym Psalm 73: „Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz 
mnie według rady swojej (…) lecz moim szczęściem być 
blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją”. 
Gdy przeżywamy dzień, w którym trudno wykrzesać 
z siebie szczery uśmiech dla drugiej osoby, poprośmy 
„Panie Boże, pożycz mi swego uśmiechu” i wtedy bę-
dziemy gotowe do wytłumaczenia się z naszej nadziei.

wiele przemyśleń pozostało po wysłuchaniu wykła-
du, a czas został nam umilony również poprzez pyszny 
poczęstunek, wspólny śpiew i rozmowy. Do zobaczenia 
na wiosennym podwieczorku. zapraszamy już dziś. 



32 Goleszowski Ewangelik

w środę 13 grudnia 2017 roku odbyła się kolejna ko-
lacja dla mężczyzn pod tytułem: „Początki bywają trud-
ne”. w sali parafialnej zebrało się około 60 panów i jed-
na pani – dyrygentka chóru męskiego „Cantus”. Chór 
wykonał na początku kilka pieśni specjalnie dobranych 
na ten adwentowy wieczór, a zakończył pieśnią „Córko 
syjońska”, do wykonania której włączyli się wszyscy ze-
brani. Przy tej okazji chórzyści zaapelowali do zgroma-
dzonych, by zasilili szeregi chóru męskiego. 

Po smacznej kolacji mogliśmy wysłuchać wykładu ks. 
Marka Michalika z wisły–Czarnego dotyczącego postaci 
abrahama. Biblijny bohater jeszcze jako abram, syn Tera-
cha, wraz z całą rodziną wyruszył z Ur do ziemi kanaan. 
w czasie wędrówki dotarli do Haranu i postanowili tam 
zamieszkać. wówczas Pan Bóg powiedział abramowi, by 

kolacja dla mężczyzn

opuścił ojca i wyruszył do ziemi, którą mu wskaże oraz 
złożył obietnicę, że rozmnoży jego potomstwo. z pewno-
ścią był to bardzo trudny początek, ale ufność i wierność 
Bożej obietnicy pozwoliły wyruszyć w nieznane. wykła-
dowca zwrócił uwagę na to, że mimo iż bohater tej historii 
podejmował też złe decyzje (w czasie pobytu w egipcie 
przedstawił swoją żonę jako siostrę, co sprawiło, że tra-
fiła do pałacu faraona, który z tego powodu wyświadczał 
abramowi wiele dobrodziejstw) Pan Bóg był mu zawsze 
wierny. Tak samo i my, współcześni ludzie, wystawieni na 
podejmowanie wielu często błędnych decyzji i działań po-
winniśmy zawsze z ufnością w Bożą opiekę rozpoczynać 
każdy swój dzień i każde działanie. 

Po końcowej modlitwie można było jeszcze spędzić 
czas na rozmowach i kosztowaniu wypieków.
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16 grudnia 2017 roku gru-
pa ok. 40 goleszowskich para-
fian wzięła udział w wycieczce 
parafialnej do Muzeum „Gór-
nośląski Park etnograficzny 
w Chorzowie” oraz do Muzeum 
Śląskiego w katowicach. wy-
prawa dotyczyła kilku inicjatyw 
podjętych w ramach jubileuszu 
500 lat Reformacji. 

w roku 2017 do skansenu 
działającego w Parku Śląskim 
w Chorzowie przeniesiono 
drewniany kościół ewangelicki 
z Bytomia–Bobrka. Uczestni-
cy wycieczki mieli możliwość 
odwiedzenia budynku z prze-
wodnikiem. Ponadto zwiedzili 
tzw. „chałupę” państwa stanieczków z Goleszowa, która 
również znajduje się na terenie Muzeum jako eksponat 
dostępny dla zwiedzających. 

ks. Piotr Sztwiertnia

wycieczka parafialna do Chorzowa i katowic

w dalszej części wycieczki goleszowianie dotarli do 
Muzeum Śląskiego w katowicach, gdzie zorganizowano 
wystawę „wszystko osiąga się przez nadzieję. kulturowe 
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dziedzictwo Reformacji 
na Śląsku”. Podzielona na 
5 obszarów tematycznych 
wystawa powstała dzięki 
wielu cennym zbiorom 
pochodzącym z ewange-
lickich domów i parafii – 
w tym także z Goleszowa 
– udostępnionych muze-
alnikom na czas zorgani-
zowania wystawy.

na zakończenie 
pobytu w katowicach 
uczestnicy odwiedzili ko-
ściół ewangelicki zmar-
twychwstania Pańskiego 
oraz jarmark świąteczny 
działający na katowickim 
rynku. 
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Jak co roku tradycyjnie w naszej parafii w okresie 
świątecznym odbyły się Gwiazdki dla dzieci – 26 grud-
nia 2017 roku podczas nabożeństw w Goleszowie, kisie-
lowie, kozakowicach i lesznej Górnej i 7 stycznia 2018 
roku w Godziszowie. Ponadto 7 stycznia 2018 roku dzie-
ci z lesznej Górnej odwiedziły ze swoim programem pa-
rafian w lesznej Dolnej w Czechach.

Podczas Gwiazdek dzieci zaprezentowały świątecz-
ny program dotyczący przyjścia Jezusa – emmanuela 
na ten świat i wypełnienia się w nim Bożych obietnic. 
najmłodsi zwracali uwagę zebranym na prawdziwy 
sens i istotę Świąt Bożego narodzenia, która nierzadko 
umyka dorosłym w związku z wieloma świątecznymi 
przygotowaniami oraz kupowaniem prezentów. Dzieci 
podkreślały, by Święta nie były pozbawione solenizan-
ta, bo to przecież Jezus jest największym prezentem, jaki 
ludzkość otrzymała od Boga.

Gwiazdki dla dzieci

Bożonarodzeniowe przesłanie wybrzmiało także 
w wyśpiewanych kolędach oraz piosenkach szkółko-
wych. 
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w czwartek 28 grudnia 2017 roku odbyła 
się pierwsza część koncertu „Dzieci Śpiewają 
kolędy” w cieszyńskim Teatrze im. adama 
Mickiewicza. obok licznych chórów dzie-
cięcych działających w diecezji cieszyńskiej 
wystąpił również chór dziecięcy Promyki 
z Goleszowa. Dzieci zaśpiewały trzy kolędy: 
„Do szopy”, „Gdy pierwsza Gwiazda”, „wigi-
lijna noc”. 

Dla starszych Promyków był to kolejny 
występ na scenie Teatru, zaś dla najmłod-
szych przedszkolaków debiut. Pozytywnych 
emocji nie brakowało. i tym razem, przy 
gromkich brawach widowni wszyscy wyko-
nawcy odczuli wagę tego wydarzenia.

diak. Karina Chwastek–Kamieniorz

Promyki w teatrze
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5 stycznia w sali parafialnej 
zorganizowano tradycyjne spo-
tkanie świąteczno–noworoczne 
współpracowników i wolontariu-
szy parafii w Goleszowie. Był to 
czas wspólnego kolędowania oraz 
częstowania się przygotowanymi 
smakołykami, nie zabrakło także 
świątecznej refleksji. 

Ponadto uczestnicy zostali po-
dzieleni na 7 grup, w których ry-
walizowali w kilku konkurencjach 
przygotowanych przez rodzinę kor-
czago: m.in. rozpoznawanie kolęd 
i piosenek świątecznych na podsta-
wie krótkich muzycznych fragmen-
tów oraz kolędowe kalambury. Mu-
sieli także podać dalszy ciąg słów 
kolędy i wskazać, z jakiego utworu 
pochodzi dane zdanie. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, o zwycięstwie 
decydowały niewielkie szczegóły.

spotkanie było także okazją do 
podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym za ich trud i po-
święcenie na rzecz parafii. 

ks. Piotr Sztwiertnia

spotkanie współpracowników i wolontariuszy parafii
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13 stycznia w goleszowskim kościele odbył się trady-
cyjny wieczór kolęd, w którym wzięły udział wszystkie 
parafialne chóry i zespoły, a także zaproszeni goście – 
zespół „lunatyp” z Drogomyśla.

Jako pierwszy wystąpił chór dziecięcy „Promyki” pod 
dyrekcją diakon kariny Chwastek-kamieniorz, śpiewa-
jąc kolędy „Do szopy hej pasterze” oraz „Gdy pierwsza 
gwiazda”. następnie zaprezentował się chór młodzieżo-
wy „sola Fide” pod dyrekcją Małgorzaty konarzewskiej. 
wykonał on dwa utwory – „wśród nocnej ciszy” oraz 
amerykańską piosenkę świąteczną „Mario, czy ty wiesz”. 

Chór męski „Cantus” prowadzony przez annę sta-
nieczek wykonał utwór „ach ubogi żłobie” oraz wią-
zankę kolęd „o błogosławiony” i „Tryumfy króla nie-
bieskiego”. następnie wystąpili chórzyści z kozakowic 
pod dyrekcją Haliny Molin-Pinkas z pieśniami „Dzisiaj 
w grocie Dawida” oraz „lulajże Jezuniu”. 

ks. Piotr Sztwiertnia

wieczór kolęd

kolejnym punktem programu był występ gości – 
„lunatyp”. zespół prowadzony przez Dagmarę Dordę 
i Jakuba walusia wykonał kilka kolęd oraz utworów na-
wiązujących do zimowego, śnieżnego czasu spędzanego 
z rodziną. Jazzowy, kameralny klimat pieśni ujął słucha-
czy, którzy nagrodzili zespół gromkimi brawami. 

w dalszej części koncertu przed zebranymi wystąpił 
chór żeński z lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pe-
cold. wykonał on kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” oraz 
„Przy białym obrusie”. nie zabrakło także zespołu wokal-
no-instrumentalnego „Hosanna” prowadzonego przez 
Janusza Fobera, który zaprezentował utwory „w żłobie 
leży” oraz „nadziei blask”. 

na zakończenie orkiestra parafialna pod batutą Je-
an-Claude’a Hauptmanna zagrała utwór „Christmas”, 
by następnie wraz z chórem mieszanym dyrygowanym 
przez annę stanieczek wykonać utwory „zaśnij dzieci-
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no” oraz wiązankę kolęd „Bóg 
się rodzi”, „wśród nocnej ci-
szy”, „Przybieżeli do Betlejem”, 
„lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” i „w żło-
bie leży”. ostatnim akcentem 
koncertu był wspólny śpiew 
kolędy „Cicha noc”.

wieczór kolęd prowadzili 
ks. Łukasz stachelek i ks. Piotr 
sztwiertnia, którzy między 
występami poszczególnych 
chórów i zespołów dzielili się 
swoimi refleksjami na temat 
różnych motywów występują-
cych w śpiewanych kolędach 
– m.in. oddawanego przez pa-
sterzy i mędrców pokłonu, bie-
gu do betlejemskiej stajenki. 
wspomnieli także o niezwy-
kłych kontrastach występują-
cych w bożonarodzeniowych 
pieśniach takich jak cisza i ha-
łas oraz bogactwo i ubóstwo.  
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Media i otaczający świat usiłują wtłoczyć nas w at-
mosferę Świąt Bożego narodzenia już od początku listo-
pada. niestety działania te mają podłoże czysto komer-
cyjne. z nadchodzącymi świętami nieodzownie kojarzy 
się nam choinka. osiągając połowę swojego życia (zakła-
dając oczywiście nader optymistyczny wariant) często 
sięgam pamięcią wstecz. Patrząc na moje dzieci czeka-
jące na nadchodzący godowy czas przypominam sobie 
minione chwile i święta, których kilkadziesiąt „edycji” 
przeżyłem. szczególne miejsce zajmuje we wspomnie-
niach choinka – strojona koniecznie w wigilię. atmos-
fera lekkiej nerwowości czy lampki będą działały, wy-
bieranie odpowiednich bombek i wieszanie cukierków 
(niezmiernie trudny i bezwzględny sprawdzian siły woli 
kilkuletniego dziecka) przywołują dziś uśmiech na usta 
i uczucie nostalgii. Można sobie zadać pytanie – skąd 
wziął się zwyczaj znany na całym świecie? spróbujmy na 
nie odpowiedzieć.

Geneza obecności choinki w naszych domach jest 
bardzo zawiła i skomplikowana. wiele jest w niej niedo-
mówień, przypuszczeń i zawiłości. wielu autorów twier-
dzi, iż zwyczaj strojenia bożonarodzeniowego drzewka 
nawiązuje do pogańskich czasów. istotnie, wraz z rozsze-
rzaniem się chrześcijaństwa wiele dawnych wierzeń ada-
ptowano do nowej rzeczywistości. Ciekawie pochodzenie 
świątecznej choinki opisał w 1897 roku amerykański pi-
sarz Henry van Dyke. nawiązał on do czasów chrystiani-
zacji dzisiejszych północnych niemiec przez mnicha Bo-
nifacego. Historyczny jest fakt ścięcia jednego ze świętych 
dębów w 723 roku. Padający potężny dąb miał rzekomo 
zniszczyć rosnące wokół niego inne drzewa. ocalała je-
dynie mała jodełka. „Ta mała jodełka jest potężniejsza od 
waszego dębu. i jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest 
Bóg dający nam wieczne życie. niech ona przypomina 
wam Chrystusa” – miał powiedzieć misjonarz.

zwyczaj zdobienia choinki, który znamy do dziś, wy-
wodzi się z alzacji. Tam wstawiano do domów drzewka 
i ustrajano je ozdobami z papieru i jabłkami nawiązu-
jącymi prawdopodobnie do drzewa w rajskim ogro-
dzie. zwyczaj ten rozpowszechnił się w XVi wiecznych 
w niemczech. niejako chwytem marketingowym była 
informacja, iż zwyczaj ten gorąco popiera Marcin luter. 
zdania co do tego faktu są obecnie mocno podzielone, 

Tomasz Beczała

Bożonarodzeniowa choinka

lecz nie wiadomo czy intencje obalających ten miły dla 
nas akcent są zawsze szczere i jasne. na pewno pogląd 
o „lutrowej choince” ugruntował rysunek Carla augu-
sta schwerdgeburtha z 1843 roku przedstawiający Refor-
matora wraz z rodziną przy bożonarodzeniowym stole 
w towarzystwie – a jakże – świątecznego drzewka. 

niezależnie od poglądu czy Marcin luter popie-
rał obecność choinki w swoim domu czy też nie znał 
tego obyczaju, obecność tego symbolicznego drzewka 
zawdzięczamy na ziemiach polskich niemieckim ko-
lonistom z XiX wieku. Bardzo licznie byli wśród nich 
reprezentowani właśnie luteranie. zwyczaj ten rozpo-
wszechnił się przede wszystkim w miastach. Świąteczna 
choinka pod chłopskie strzechy zawędrowała dopiero 
w latach międzywojennych XX wieku. zastąpiła wcze-
śniejszą podłaźniczkę, w tym wypadku gałązkę drzewa 
iglastego wieszaną pod sufitem.

Dziś nadal w naszych domach stroimy jodły, świerki 
czy sosny. Podobno o gustach się nie dyskutuje – w tym 
wypadku każda rodzina ma swój priorytet. nie braku-
je również zwolenników drzewka ze sztucznych two-
rzyw wykorzystywanego przez wiele lat. niezależnie 
od wyglądu naszej choinki, ona sama podobnie jak my 
wszyscy jest niepowtarzalna. ale mimo różnorodności 
symbolizuje jedno ważne dla nas wszystkich wydarzenie 
– narodzenie Pańskie. spojrzyjmy na nasze drzewko tak 
jak patrzył na nie jeden z wielkich luterańskich teologów 
XX wieku – oscar Cullmann. widział on w rozświetlo-
nej świecami jodle symbol światłości przybywającej na 
świat a nie tylko urokliwy dodatek zimowego wystroju 
naszych domów. 

w ostatnich latach strojenie świątecznego drzewka 
nabrało innego wymiaru. w otaczającej nas rzeczywi-
stości, przy galopującym wręcz czasie, strojenie choinki 
to okazja by wspólnie, całą rodziną spędzić ze sobą kilka 
chwil. oby był to czas wspólnej pracy, a także radości 
i uśmiechu – tak potrzebnej na co dzień. 
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Jedne z ulubionych książek naszej córki to seria 
opowiadań o łemikach, drewnianych ludzikach wy-
struganych przez rzeźbiarza eliego, autorstwa Maxa 
lucado. książki z bardzo dobrym przesłaniem nie tyl-
ko dla dzieci – serdecznie polecam. skupiają się one na 
relacji jednostki ze swoim stwórcą, podkreślają prawdę 
o tym, że Pan każdego z nas stworzył wyjątkową i nie-
powtarzalną osobą. Uczą, że każdy z nas jest cenny 
i ważny nie dzięki swoim osiągnięciom, ale dlatego, że 
został zaplanowany i stworzony przez Boga. To prawda 
bliska memu sercu, którą bardzo chcę przekazać moim 
dzieciom.

Jako rodzice próbujemy patrząc na nasze dzieci 
dostrzec ich indywidualne cechy, szanować ich od-
mienność, kochać ich i cenić nie za coś, lecz po pro-
stu dlatego, że są stworzone na obraz i podobieństwo 
Boga. i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie burzyło 
tego porównywanie. staram się jak ognia wystrzegać 
porównywania z innymi dziećmi. stwierdzenia typu 
„Hania już potrafi, a ty...”, „dlaczego nie zrobisz tego tak 
jak inni” „wszyscy dostali dobre oceny, dlaczego ty nie” 
itp. są u nas zakazane. zamiast tego wolimy powiedzieć 
„Jestem z ciebie dumny”, „brawo, ciężko pracowałeś 
i osiągnąłeś swój cel”, „jeśli chcesz, poćwiczymy to ra-
zem, wierzę, że sobie poradzisz jak poćwiczysz”, „nie 
wyszło tak jak chciałaś, nic się nie stało, trudno spró-
bujesz jeszcze raz, i tak cię kocham” itp. lecz mimo, że 
tak bardzo pilnowałam się, by nie porównywać moich 
dzieci do innych, złapałam się ostatnio na czymś jesz-
cze gorszym, porównując ich do siebie nawzajem. nie 
mówiłam do dzieci „twoja siostra/brat robi to lepiej”, 
nic z tych rzeczy. obserwując rozwój młodszego syna, 
automatycznie porównywałam go jednak ze starszą 
siostrą, np.„noemi w tym wieku już...”, „noemi w tym 
wieku jeszcze nie...”. Miało to charakter stricte orien-
tacyjny, by ustalić na jakim etapie rozwoju znajduje 
się syn, najłatwiej było mi to zdiagnozować przypomi-
nając sobie rozwój starszej pociechy, niemniej jednak 
w mojej głowie porównywałam ich ze sobą, a przecież 
to dwie zupełnie różne osoby. Mają prawo rozwijać się 

w różnym tempie, wykazywać różne zainteresowania 
i charaktery. oczywiście nie bez powodu mamy nauko-
wo opracowane orientacyjne etapy rozwoju człowieka, 
z którymi rozwój naszych dzieci powinien być zbieżny. 
odchylenia od statystycznej normy należy skonsulto-
wać ze specjalistą, to oczywiste. Jednak pewne różni-
ce są normalne i zależą od indywidualnych cech i wa-
runków dziecka. każdy rozwija się w swoim tempie 
i na swój unikalny sposób, najpierw opanowując jedne 
umiejętności, a potem inne. ich kolejność może być 
różna i nie ma w tym nic złego.

Porównania natomiast, to straszna zmora naszych 
umysłów. wciąż, nawet bezwiednie, porównujemy się 
z innymi, a to do niczego dobrego nie prowadzi, potra-
fi jednak znacząco zaburzyć samoocenę i powodować 
chorobliwy wyścig szczurów. zawsze bowiem, prędzej 
czy później, znajdzie się ktoś, kto potrafi coś zrobić le-
piej, szybciej. Jeśli uzależniamy ocenę dziecka od tego 
czy jest w czymś najlepsze, jak wypada na tle grupy, to 
negatywnie wpływa to na jego samoocenę i poczucie 
bezpieczeństwa. Przekazujemy bowiem informacje, 
że nie liczy się osoba, lecz jej wyniki, osiągnięcia, że 
jest się kimś, jeśli się wygrywa pierwsze miejsca lub 
dużo posiada. Promujemy niezdrową rywalizację, bo 
trzeba być najlepszym, mieć najwięcej by coś znaczyć, 
a przecież to nie prawda. Chciałabym by moje dzieci 
cieszyły się z tego jak stworzył je Pan, by nie popadały 
w kompleksy z powodu porównywania się z  innymi. 
Chcę im pokazać, że nie muszą być najlepsze, ważne 
by się starały, przykładały do wszystkiego co robią, by 
mogły przed ojcem w niebie z czystym sumieniem po-
wiedzieć zrobiłam/łem wszystko najlepiej jak potrafi-
łam/łem. Chcę by były sobą, świadome swoich moc-
nych i słabszych stron. By wiedziały, że każdego Pan 
obdarzył talentami, ale nie każdego tymi samymi. To 
dobrze, że jesteśmy różni, bo dzięki temu możemy słu-
żyć sobie nawzajem, pomagać i wspierać innych tym 
co potrafimy najlepiej. Dziękuję Bogu, że cudownie 
nas stworzył, każdego innym i każdego wyjątkowym. 
Cieszmy się tym i nie porównujmy.

Dorota Stachelek

Moje błędy wychowawcze – porównywanie
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w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji podję-
to się wielu ciekawych przedsięwzięć w całym naszym 
kościele. wydano wiele publikacji, zorganizowano licz-
ne spotkania, konferencje, nabożeństwa oraz koncerty. 
w wielu tych przedsięwzięciach braliśmy czynny udział 
jako organizatorzy lub widzowie. Bardzo ciekawą i nie-
zwykle doniosłą inicjatywą było przygotowanie koncer-
tów i nagranie płyty z pieśniami ewangelickimi przez 
orkiestrę i chór zPiT „Śląsk”. Tego niezwykle trudnego, 
pracochłonnego zadania podjął się od kilku lat współ-
pracujący z tym zespołem Jean–Claude Hauptmann. 

Jak zaczęła się ta muzyczna droga i skąd pomysł, 
by taki koncert przygotować?

Jakiś czas temu prowadziłem chór i orkiestrę zPiT 
„Śląsk” w koncertach zatytułowanych „santo subito” 
i wtedy wpadła mi do głowy myśl, że można by było 
przygotować taki koncert z pieśniami ewangelickimi. 
Było to działanie Boże, bo w tym samym czasie zwró-
cił się do mnie ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii 
w Świętochłowicach, z taką samą propozycją i zaofe-
rował pomoc. Pomysł koncertu z okazji jubileuszu 500 
lat Reformacji bardzo się nam spodobał. zapukaliśmy 
najpierw do drzwi dyrektora zespołu 
zbigniewa Cierniaka, który był nam 
niezwykle przychylny i przypomniał 
postać stanisława Hadyny, ewangeli-
ka, założyciela zespołu „Śląsk”. nikt nie 
miał wątpliwości, że taki koncert należy 
przygotować.

Jak wyglądały przygotowania do 
koncertów i nagrania płyty?

najpierw trzeba było dobrać reper-
tuar, zaproponowałem kantatę stanisła-
wa Hadyny „za rękę weź mnie Panie”, 
bardzo spodobała się chórzystom i or-
kiestrze. Mimo, iż nie znali tej kompo-
zycji, to przez szacunek dla byłego dyry-
genta zaraz przystąpili do pracy nad nią. 

wywiad z Jean–Claude’m Hauptmannem – laureatem srebrnej  
Cieszynianki, dyrygentem chóru i orkiestry zespołu Pieśni i Tańca 
(zPiT) „Śląsk”, założycielem orkiestry kameralnej aRTis 
oraz współzałożycielem stowarzyszenia Muzycznego aRTis

Anna Sikora

Pieśń „z głębokiej nędzy”, która również zapadła w serca 
chórzystów, zaproponował biskup diecezji ks. adrian 
korczago. wielu utworów szukałem sam z pomocą żony 
i teściowej, inspirowałem się także pieśniami Chóru 
wyższobramskiego i tak pojawiły się: „Toruj Jezu sam”, 
„Jezu przekrasny”, „imię Jezus”, „na skale kościół stoi”, 
„wierzyć mnie Panie ucz” czy „królu mój, królu chwały”. 
To utwory melodyjne i osadzone mocno w ewangelic-
kiej tradycji. opracowanie naszych pieśni z kancjonału 
na chór i orkiestrę było trudne i wymagało wielu godzin, 
tygodni i miesięcy pracy nad harmonią i dostosowaniem 
melodii do poszczególnych instrumentów orkiestry 
symfonicznej.

Ile w sumie wykonaliście koncertów i które zapa-
dły szczególnie mocno w pamięci?

od maja 2012 roku zespół „Śląsk” koncertował 
z programem „solus Christus” w niemal całej Polsce, 
odwiedził wrocław, katowice, Toruń, Piłę, koszalin, 
Pszczynę i oczywiście wszystkie miasta diecezji cieszyń-
skiej. złożyło się to na liczbę ponad 20 występów, każ-
dy był dla wykonawców wielkim przeżyciem. Myślę, że 
na długo w naszej pamięci zostaną koncerty w Cieszy-
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Spotkania modlitewne 
Goleszów, poniedziałki godz. 20.30

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

Spotkania młodzieżowe
sobota godz. 17.00
MŁoDzieŻ 18+   2 sobota miesiąca godz. 18,00

Próby chórów
Chór mieszany Goleszów, poniedziałek godz. 18.00
kozakowice, czwartek godz.19.30
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 G., 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. 9.30
Goleszów – Równia godz. 9.00

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek, godz. 8.30–17.00
wtorek, godz. 8.30–14.00
Środa, czwartek godz. 8.30–13.00
Piątek, godz. 8.30–15.00

Duchowni Parafii 
proboszcz bp Adrian Korczago 

tel. 605 788 520

wikariusz ks. Piotr Sztwiertnia 
tel. 503 185 288

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz 
tel. 609 801 990

Spotkania parafialne

nie w wypełnionym po brzegi kościele Jezusowym, czy 
w Goleszowie – bo „wśród swoich”, a także w kościołach 
w Jaworze, Świdnicy i legnicy ze względu na ich ogrom 
i niezwykle oryginalny wystrój. najbardziej prestiżowe 
wykonania ewangelickich pieśni miały miejsce we wro-
cławiu w narodowym Forum Muzyki i w katowicach 
w budynku nosPR.

Czy miniony rok spełnił oczekiwania muzyka i dy-
rygenta?

Ten rok był trudny, ale zarazem pełen dobrych emo-
cji, ciekawych doświadczeń i bardzo miłych oraz wzru-
szających momentów. Jestem dumny z tego, że udało się 
zorganizować tyle pięknych koncertów ewangelickich 
pieśni, że słuchali ich nie tylko ewangelicy. Myślę, iż by-
liśmy godnymi ambasadorami luterańskiej muzycznej 
tradycji. Cieszę się również z tego, że zPiT „Śląsk” otrzy-
mał prestiżową nagrodę „Śląski szmaragd” za działal-
ność ekumeniczną, za koncerty i płytę „solus Christus”, 
przyznawaną wybitnym przedstawicielom Śląska przez 
Diecezję katowicką kościoła ewangelicko–augsbur-
skiego. Była w tym też i moja zasługa. 

Jakie są plany działalności Stowarzyszenia Mu-
zycznego ARTIS oraz Orkiestry Kameralnej ARTIS 
na najbliższy rok?

Rok 2018 rozpoczniemy w cieszyńskim teatrze kon-
certem noworocznym zatytułowanym „w rytmie wal-
ca”. Jeśli się uda, powtórzymy ten sam koncert w Go-
leszowie już w lutym. na 9 czerwca zaplanowaliśmy 
koncert poświęcony piosenkom zbigniewa wodeckiego 
– „opowiadaj mi tak”. natomiast w październiku chce-
my zorganizować Galę Muzyki Filmowej. oba koncerty 
odbędą się w Teatrze im. a. Mickiewicza w Cieszynie. 
Pod koniec roku, prawdopodobnie w grudniu, planuje-
my ii koncert Charytatywny, który będzie miał miejsce 
w kościele ewangelickim w Goleszowie. Mamy również 
zaproszenia do Ustronia, wisły i Częstochowy. znając 
życie, pojawią się jeszcze inne pomysły, ale niech pozo-
staną one niespodzianką zarówno dla nas, jak i naszych 
wiernych słuchaczy. 
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Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Jakub Mateusz Przybyła, s. Mateusza i sabiny zd. Grzybek – Goleszów
adam Pszczółka, s. Jerzego i katarzyny zd. styrcz – kozakowice Górne
emilia Greń, c. adama i Marzeny zd. Cieślar – kisielów
Łucja Maria Badura, c. Daniela i katarzyny zd. szołtysek – kozakowice Górne
emilia Przyborowska, c. Łukasza i Bogusławy zd. Pasterny – kozakowice Dolne
Maksymilian krzysztof Mędrek, s. krzysztofa i sary Żmija – Goleszów
igor sikora, s. Jakuba i Doroty zd. strządała – Goleszów
zbigniew karol Hauduch, s. krzysztofa i anety zd. Broda – kozakowice Dolne
Michał Filip sztwiertnia, s. Mariana i Magdaleny zd. Mrozek – leszna Górna
Michalina emilia sikora, c. Dawida i sylwi zd. Czudek – Goleszów
leon Filip Badura, s. Roberta i ilony zd. wacławczyk

Grzegorz nicieja – anna Gaweł
Łukasz Polewka – Dżesika Hojdysz
Jakub Cupek – sylwia Pasterny
adrian Jonkisz – anna Różycka
Maciej Pawełek – Magdalena Rapicka

śp. olivier sobel – Godziszów
śp. anna suchanek zd. Bujok l. 90 – Goleszów
śp. Helena zawisza zd. kryś l. 82 – Goleszów
śp. Marta kubala l. 68   – Goleszów
śp. zdzisław kowalczyk l. 65 – Goleszów
śp. anna kral zd. szarzec l. 72 – Goleszów
śp. Jan lanc l. 61 – Goleszów
śp. anna woźnik zd. Janik l. 93  – leszna Górna
śp. Jan stanieczek l. 69  – Goleszów
śp. Gertruda klajmon zd. Messner l. 91  – Goleszów
śp. andrzej Czyż l. 81 – Goleszów
śp. eugeniusz Uryga l. 66  – Goleszów
śp. emilia Mrózek zd. Bujok l. 93 – Goleszów
śp. Maria lapczyk zd. sztefka l. 90 – Goleszów
sp. stanisław Pinkas l. 57 – Godziszów
śp. anna Hławiczka zd. szczepanek  l. 59 – leszna Górna
śp. aleksandra nieboras zd. Dytko  l.59 – Goleszów
śp. Rudolf nieboras l. 65 – Goleszów
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PLAN NABOŻEŃSTW       styczeń – kwiecień 2018

Goleszów Kozakowice Godziszów Kisielów Leszna Górna

06.01.2018
Święto Epifanii

10.00

07.01.2018 
1. po Epifanii

9.00 
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15

14.01.2018
2. po Epifanii

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15

21.01.2018
ostatnia po Epifanii

9.00
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15

28.01.2018
3. przed Postem

     9.00 

04.02.2018 
2. przed Postem

9.00 
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15

11.02.2018
niedziela Przedpostna

9.00
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15 

14.02.2018
Dzień pokuty i modlitwy

17.00 

18.02.2018 
1. pasyjna

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

23.02.2018
Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

17.00 

25.02.2018 
2. pasyjna

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

2.03.2018
Światowy Dzień Modlitwy

17.00

04.03.2018 
3. pasyjna

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

09.03.2018
Ewangelizacja pasyjna

17.00

10.03.2018
Ewangelizacja pasyjna

17.00

11.03.2018
4. pasyjna, Ewangelizacja pasyjna

9.00 

16.03.2018
Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

17.00 

18.03.2018 
5. pasyjna

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

23.03.2018
Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

17.00 

25.03.2018 
niedziela Palmowa

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

29.03.2018
wielki czwartek

17.00 16.00 17.30 

30.03.2018 
wielki Piątek

9.00 
17.00 

11.00 11.15 

Zgromadzenie Parafialne
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01.04.2018 
wielkanoc

5.00
10.00

02.04.2018
Poniedziałek wielkanocny

9.00 
po nab.

8.00 9.30 11.00 11.15

08.04.2018
1. po wielkanocy

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15

15.04.2018
2. po wielkanocy

9.00 
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

22.04.2018
3. po wielkanocy

9.00
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15

29.04.2018
4. po wielkanocy

9.00
po nab.

8.00 11.15

Ewangelizacja pasyjna
W dniach 9–11.03.2018  

zapraszamy na ewangelizację pasyjną,  
którą poprowadzi dr hab. Piotr Lorek z Wrocławia. 
W piątek i sobotę początek spotkania o godz. 17:00 

w sali parafialnej, w niedzielę ewangelizacja 
odbywa się w ramach nabożeństwa. 

Przyjdź i zaproś znajomych!

Wędrówka przez Biblię
Spotkania poświęcone księdze Objawienia św. Jana 

prowadzone przez ks. Adama Podżorskiego  
ze Skoczowa.

        Terminy spotkań: 16.01.2018 g. 18:00
   20.02.2018 g. 18:00
   20.03.2018 g. 18:00
   17.04.2018 g. 18:00

Serdecznie  zapraszamy!

W sobotę 10 lutego br o godz. 17,00   
wszystkich miłośników walca 

(wiedeńskiego, angielskiego, francuskiego), 
muzyki klasycznej i filmowej zapraszamy  

na koncert

„W rytmie walca”, 
który odbędzie się w kościele w Goleszowie.. 

Wykonawcami będą Orkiestra Kameralna Artis 
pod batutą Jean–Claude Hauptmanna  

oraz Oliwia Ohl–Szulik (sopran) i Piotr Sikora 
(tenor). W programie m.in. utwory E. Griega, 
P. Czajkowskiego, J. Straussa, E. Waldteufla,  

E. Kalmana, G. Gershwina, W. Kilara…..
Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie 

Muzyczne ARTIS.
W S T Ę P  W O L N Y

Zimowisko chóru dziecięcego  
„Promyki”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków chóru  
dziecięcego „Promyki” do udziału w zimowisku  

w dniach 5–8.02.2018 roku w Istebnej.
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Jakub Cupek –sylwia Pasterny

Grzegorz Nicieja – Anna Gaweł
ślub: 16.09.2017 r.

Jakub Cupek – Sylwia Pasterny 
ślub: 22.09.2017 r.

Łukasz Polewka – Dżesika Hojdysz 
ślub: 30.09.2017 r.

Adrian Jonkisz – Anna Różycka 
ślub: 06.01.2018 r.

Mark Lumley – Wioleta Krupa 
ślub: 24.08.2017 r.

Jakub Mateusz Przybyła
chrzest: 17.09.2017 r.

Adam Pszczółka 
chrzest: 17.09.2017 r.

Zbigniew Karol Hauduch, chrzest: 26.11.2017 r.

Emilia Greń 
chrzest: 17.09.2017 r.

Michalina Emilia Sikora 
chrzest: 26.12.2017 r.

Igor Sikora, chrzest: 19.01.2019 r.



Prom
yki w

 teatrze




