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Wiara jest pewnością tego, 
czego się spodziewamy, 
przeświadczeniem o tym, 
czego nie widzimy.       
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SPIS TREŚCI

Roman Brandstaetter

o, daj nam, Panie, 
natchnienie do wiary

o, daj nam, Panie, natchnienie do wiary,

albowiem wiara jest trudną twórczością,

która wymaga czujności sumienia,

ognia, pokory i woli, bez której

nie ma modlitwy ani nie ma skruchy

i świadomości popełnionych grzechów.

Bo wiara w Ciebie powinna być tworzywem,

w którym się człowiek cały wypowiada

Jak malarz w barwie, jak poeta w słowie,

Jak kompozytor w układaniu dźwięków.

każdy z nas musi tę wiarę kształtować 

według wymogów swojej twórczej woli, 

według potrzeby swojej osobowości.

i ten wysiłek nawet nie wystarczy, 

Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, 

Musimy zostać artystami wiary

i nieustannie tę wiarę zdobywać,

i wciąż od nowa zdobywać jej głębię,

Jak zdobywa się nowe słowo w wierszu,

Jak zdobywa się nowy dźwięk w muzyce

i nowe barwy na płótnie obrazu.

każda rutyna i każda maniera

są śmiercią wiary i śmiercią sumienia.

o, daj nam, Panie, natchnienie do wiary!
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ks. Bogusław Sebesta

wiosna, lato, kwiaty kwitną, trawa się zieleni, słońce 
świeci, nawet letnie burze, które będą przed nami wydają 
się utęsknione. zapach zroszonej deszczem ziemi i azotu 
oraz ciepła wilgoć unosząca się w powietrzu woń świeżo 
koszonej trawy, albo kwitnących czereśni, to wszystko 
budzi w nas raczej dobre wspomnienia i wydaje się, że 
jest powszechnym dobrym skojarzeniem wiosny i lata, 
chwili, kiedy życie w przyrodzie jest u szczytu swoich sił. 
wrze już ten tygiel przyrody i kotłuje się rozpierany ży-
ciową energią. kwiay kwitną, drzewa będą owocowały, 
a nam także sił jakby przybywao w tym czasie. Mamy 
jednak przed sobą równie ważne wydarzenia kościelne. 
Dobrze żeby i w nas na swój sposób duchowo zawrzało. 
wniebowstąpienie, konfirmacja, zesłanie Ducha Świę-
tego, Święto Trójcy Świętej, to dobry moment żeby zasta-
nowić się nad wiarą i swoim wyznaniem.

Bardzo często patrzymy na kościół, parafię i z jednej 
strony posługujemy się hasłami „wspólnota”, „społecz-
ność” itp., z drugiej nieraz przyglądając się naszej spo-
łeczności bywamy nieusatysfakcjonowani. a to czegoś 
nam brakuje, albo jest zbyt nudno. innym może prze-
szkadzać jakaś nadmierna swoboda lub zmiany. Przede 
wszystkim kościół/Parafia to jednak miejsce składania 
świadectwa wiary, swojego wyznania. a jeśli mowa o wy-
znaniu tozazwyczaj chyba myślimy o budynku kościoła, 
nabożeństwie i płynących swobodnym strumieniem sło-
wach wyznania: „wierzę w jedynego Boga, ojca wszech-
mogącego...”. Czy tak wyglądało to zawsze? Czy to o takie 
wyznawanie chodzi? skąd się to w ogóle wzięło?  

 w pierwotnej społeczności kościoła oczywiście 
używano wyznania wiary. zazwyczaj były jednak one 
wyznaniami chrzcielnymi, które w skróconej formie 
miały podsumowywać to, w co wierzy ochrzczony. Peł-

Dz 2,42–47

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszyst-
kich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. 
Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości 
i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęsz-
czali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, 
chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, 
którzy mieli być zbawieni”.

niły one także funkcję katechetyczną, bo były zacząt-
kiem do pogłębienia wiedzy na temat istotnych prawd 
wiary, takich jak „stworzenie świata przez ojca”, „zba-
wienie w śmierci i zmartwychwstaniu syna”, „poświę-
cenie w Duchu”, młodzi mogą je nawet sobie skojarzyć 
ze ściągami pomagającymi nie zapomnieć niczego. wy-
znania chroniły także społeczność przed zagrożeniami 
wewnętrznymi, czyli herezjami, które mąciły w głowach 
i oddalały od wiary oraz zewnętrznymi zagrożeniami 
pozwalając wzajemnie poznać się chrześcijanom w trak-
cie ich potajemnych spotkań. w czasach prześladowań 
pierwszych chrześcijan w trakcie nabożeństwa następo-
wał przepiękny moment, uścisk dłoni osoby obok (który 
zachował się w kościele Rzymskokatolickim jako znak 
pokoju) i głębokie spojrzenie prosto w oczy towarzysza. 
Tak złączeni w uścisku i wzrokiem połączeni składali so-
bie nawzajem wyznania wiary. ilekroć myślę o tej chwili 
aż dreszcz mnie po plecach przechodzi, bo to musiało być 
niezwykłe przeżycie. ale jeśli widzieli w tej chwili, że ktoś 
nie potrafi wyznać swojej wiary, było to ostrzeżenie „może 
jest to szpieg, albo jeden z „wrogów”, należało więc nie tyle 
„pozbyć się” problemu, co raczej opuścić dotychczasowe 
miejsce spotkań i przenieść się w kolejne. 

spojrzenie w oczy, możliwość dostrzeżenia zaanga-
żowania w wypowiadane słowa (rysujący się na twarzy 
uśmiech, przejęcie, albo błysk w oczach szklących się 
od wzruszenia Bożą łaską), było też posileniem dla tych 
którzy wątpili lub których obawa o utratę życia niemal-
że odciągała od pójścia za Chrystusem. a jak my dzisiaj 
widzimy naszą wiarę? Czy oprócz posiadania wątpliwo-
ści względem naszej społeczności potrafimy dostrzec jak 
wiele może zdziałać nasze świadectwo i jesteśmy chętni 
do zaangażowania się? słowa o społeczności nie powin-
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ny być tylko pustymi frazesami. spoglądając na życie 
zboru w Jerozolimie z perspektywy czytanego fragmen-
tu Dziejów apostolskich, nie widzimy ludzi tylko wypo-
wiadających puste słowa, ale żyjących słowem Bożym na 
co dzień. ludzi, pośród których wiara żyła, wręcz wrza-
ła od ich zapału do zaangażowania, dając życie wierze 
innych. ich zapał przypomina dynamicznie rozwijające 
się życie obserwowane przez nas w przyrodzie – niczym 
niepochamowany żywioł. 

kiedy czytaliście słowa o zapachu trawy i burzy, czy 
nie czuliście ich zapachu i poruszenia w sercu? Czy nie 
czuliście przyjemności? a czy czytając o społeczności 
i wyznawaniu wiary, twoje serce się jakoś porusza i masz 
zapał do czegoś więcej niż tylko do mechanicznego re-
cytowania słów „wierzę w Boga...” podczas niedzielnego 
nabożeństwa? Pytam, bo słowa mogą być tylko fraze-
sami, albo nieść w sobie treść. Jeśli sam chcesz czuć się 
w parafii i kościele jak w domu, uwierz w słowa, które 
wypowiadasz i wprowadź je w życie. a jeśli sam potrze-
bujesz wzmocnienia, szukaj go tam gdzie pierwsi chrze-

w chrześcijaństwie zachodnim modlitwa najczę-
ściej rozumiana jest jako rozmowa człowieka z Bogiem. 
sięgając do starego Testamentu, w poszukiwaniu zna-
czenia modlitwy, możemy zauważyć, że jej prawzorem 
była rozmowa człowieka z Bogiem, np. z adamem, 
abrahamem czy Mojżeszem. najpiękniejszy przykład 
starotestamentowej modlitwy stanowią psalmy, które 
są wykorzystywane w kulcie żydowskim jako modlitwy 
rozpoczynające różne ceremonie. w nowym Testamen-
cie wielkim nauczycielem modlitwy staje się sam Je-
zus Chrystus. w modlitwie wyraża się ścisła więź syna 
Bożego z ojcem, ale to właśnie również w modlitwie 
zbawiciel wstawia się za innymi ludźmi. Jezus jest na-
uczycielem modlitwy. Pozostawił on chrześcijanom swą 
wzorcową modlitwę ojcze nasz, która już we wczesnym 
okresie istnienia kościoła stała się podstawową modli-

ścijanie się wzmacniali: modląc się, czytając słowo Boże, 
łamiąc chleb z wierzącymi w komunii ale także dzieląc 
się nim z potrzebującymi (pomagając innym). nawet 
samemu mając słabą wiarę, a przełamując chleb z uboż-
szym od siebie (lub pomagając mu w inny sposób) mo-
żesz spojrzeć w jego oczy i wyznać zapytany o motyw 
„wierzę w Boga... To on daje co mi potrzeba żebym mógł 
się z tobą podzielić. nie robię tego w nadziei zysku, ale 
z miłości, bo sam miłość Bożą znalazłem”. zapewniam, 
że widząc wiarę rodzącą się w sercu drugiego człowieka 
sam swoją wiarę możesz wzmocnić. i tak, każdy może 
zwiastować ewangelię, nie tylko słowem, ale angażując 
się w życie naszej społeczności. wiedz też, że każdy może 
przyczynić się do rozwoju naszej społeczności swoimi 
słowami. Bo jak wiemy słowo głoszone z przekonaniem 
o tym że Jezus Chrystus jest Panem, Bogiem i zbawi-
cielem, przysłużyło się do nawrócenia trzech tysięcy na 
początku historii kościoła. oby i nasze wyznanie było 
żywe i czynnie działające, przysługując się do pomnaża-
nia i wzmacniania naszej społeczności. amen!

twą chrześcijan, zmawianą przez wiernych nawet trzy 
razy w ciągu jednego dnia. 

Dla Marcina lutra modlitwa była aktem otwarcia 
się na Boga, Jego przeżywania i poznawania. w Małym 
i Dużym katechizmie Marcin luter przedstawił i objaśnił 
treść najważniejszej modlitwy w życiu każdego chrze-
ścijanina – Modlitwy Pańskiej. aby każdy dzień życia 
chrześcijanina zaczynał i kończył się rozmową z Bogiem, 
umieścił również w Małym katechizmie dodatek poświę-
cony nauce modlitwy porannej i wieczornej. 

Rola modlitwy, zdaniem Reformatora, jest olbrzy-
mia. obok słowa Bożego gwarantuje ona istnienie 
i trwanie chrześcijaństwa. w swym kazaniu na niedzielę 
Rogate, 10 maja 1534 r., luter pisał: „te dwie rzeczy bo-
wiem muszą utrzymywać chrześcijaństwo na ziemi: sło-
wo Boże i modlitwa chrześcijan. Podobnie jak kościół 

      Modlitwa

Łukasz Barański
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chrześcijański jest podtrzymywany przez słowo Boże 
i urząd zwiastowania, tak samo jest on podtrzymywany 
przez modlitwę każdego chrześcijanina”. Jednak aby mię-
dzy Bogiem a człowiekiem zaistniała prawdziwa relacja 
modlitewna potrzebna jest wiara. Jeden z najważniej-
szych ewangelickich teologów XX wieku emil Brunner 
podkreślał, że związek wiary i modlitwy jest tak ścisły, 
że „wiara nie jest niczym innym tylko modlitwą. w tym 
momencie, kiedy wierzymy, właściwie już się modlimy, 
a gdy wiara ustaje, zamiera również modlitwa”.

w nabożeństwie modlitwa stanowi nieodzowny 
sposób komunikacji wiernych z Bogiem, najwłaściwszą 
obok pieśni formę odpowiedzi człowieka na skierowane 
do niego Boże słowo. oprócz wymiaru spotkania i roz-

mowy z Bogiem modlitwa ma również znaczenie tera-
peutyczne dla człowieka, który ją zmawia. Dzięki nazwa-
niu i wypowiedzeniu swych problemów chrześcijanin 
rozpoczyna proces diagnozowania swej sytuacji przed 
Bogiem. w postawie modlitewnej, również w milczeniu, 
człowiek przezwycięża swe lęki i zaczyna słuchać samego 
siebie. Dlatego w kościele modlitwa stanowi jedną z naj-
ważniejszych form duszpasterskiego oddziaływania. 

Do najważniejszych form modlitwy, oprócz prośby 
i dziękczynienia, zaliczyć trzeba również prośbę wsta-
wienniczą i uwielbienie. Te cztery podstawowe formy 
modlitwy należy jeszcze uzupełnić o kluczowe dla lu-
trowej pobożności modlitwy pokutne i spowiednie. 

      Medytacja
w pobożności średniowiecznej podobną rolę do 

modlitwy pełniła medytacja. Również dla Marcina lu-
tra modlitwa była zewnętrzną (ustną), medytacja zaś 
wewnętrzną (w sercu) formą rozmowy człowieka z Bo-
giem. Ten podział nigdy nie był jednak ścisły, medytacja 
była bowiem definiowana przez wittenberczyka również 
jako zewnętrzne wypowiadanie, czytanie i powtarzanie 
zapisanego w księdze słowa, „z pilną uwagą i namysłem 
nad tym, co Duch Święty miał w nim na myśli”. Jeżeli 
modlitwa najczęściej jest zmawiana „z pamięci”, to me-
dytacja wiąże się z czytaniem (cichym, bądź na głos) lub 
słuchaniem czytanego słowa Bożego.

ważnym elementem medytacji jest kształtowanie du-
chowej wrażliwości czytelnika, otwartości na działanie 
słowa Bożego w człowieku. Postawa medytacyjna jest po-

stawą pełnego pokory i pilnego wsłuchiwania się w tekst 
i zrozumienia jego treści. specyfikę medytacji określa lu-
ter sformułowaniem „ruminare in corde”, co dosłownie 
oznacza „przeżuwanie w sercu”. Medytacja jest bowiem 
w reformacyjnym ujęciu nie tylko procesem myślowym, 
lecz również daje się opisać jako „powolne, dokładne 
i głębokie rozważanie” słowa Bożego, w którym działa 
Duch Święty, uzdalniając medytującego do właściwego 
rozumienia tekstu. To właśnie w trakcie medytacji miało 
miejsce sławne „reformacyjne odkrycie” Marcina lutra. 
Całość tego procesu można streścić jako spotkanie czło-
wieka z Bogiem w i poprzez słowo Boże, pod wpływem 
którego życie człowieka ulega radykalnej zmianie. zmianę 
tę sam luter określa emocjonalnie nowym narodzeniem, 
w którym jest już zalążek przyszłego zbawienia.
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Ubiegły rok był rokiem świętowania 500 lat Refor-
macji, w którym jako społeczność ewangelicka w Polsce 
staraliśmy się przypomnieć wielowymiarowe znaczenie 
tego ruchu odnowy kościoła dla powstania nowożytnych 
europejskich państw, rozwoju ich języków narodowych 
i kultury. obecny rok, 2018, ma inny, również szczegól-
ny dla nas wymiar. sto lat temu Polska odzyskała nie-
podległość po trwającym 123 lata okresie zaborów. Choć 
księstwo cieszyńskie odpadło od Polski dużo wcześniej, 
bo jeszcze w okresie średniowiecza, to jednak zamiesz-
kująca je ludność, w dużej mierze dzięki Reformacji XVi 
wieku, zachowała łączność z polską kulturą, z językiem 
polskim obecnym na kartach przywożonych  z Rzeczpo-
spolitej ewangelickich Biblii, postylli i śpiewników. 

Gdy po trwającym sto lat okresie kontrreforma-
cji, w trakcie którego habsburscy władcy nakazywali 
zamykanie ewangelickich kościołów i konfiskatę ksią-
żek, w wyniku sprzyjających zmian rozpoczęto w 1709 
roku w Cieszynie budowę kościoła łaski i przykościelnej 
szkoły, wielka część ludu ewangelickiego wciąż modli-
ła się w języku polskim. niebagatelną rolę w budzeniu 
poczucia przynależności cieszyńskich ewangelików do 
narodu polskiego odgrywało w XiX wieku cieszyńskie 
gimnazjum ewangelickie, z którego wyszli tacy „budzi-
ciele polskości”, jak: Paweł stalmach, andrzej Cinciała, 
andrzej kotula, Jan Śliwka czy wreszcie autor tak długo 
wyczekiwanego ewangelickiego śpiewnika w języku pol-
skim – Jerzy Bogusław Heczko. 

Jako ewangelicy i mieszkańcy ziemi cieszyńskiej 
chcemy aktywnie włączyć się w tegoroczne obchody 
100–lecia niepodległej. Rocznica ta jest bowiem dla nas 
również okazją, by pokazać szczególną rolę, jaką ode-
grali tutejsi ewangelicy w procesie budzenia się polskiej 
świadomości narodowej wśród mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego, a także w walce o przyłączenie tego regio-
nu do odrodzonego państwa polskiego. Jest to wreszcie 
również okazja, by pokazać wkład naszej ewangelickiej 
społeczności w budowę nowej Polski w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

w ramach programu przygotowywanego przez die-
cezjalny zespół ds. obchodów jubileuszu 100–lecia odzy-

ewangelicy niepodległej – nasz udział w obchodach  
jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Łukasz Barański

skania niepodległości przez Polskę zaplanowano różne 
wydarzenia, ujęte w poniższym terminarzu. na stronie 
Diecezji Cieszyńskiej (cieszynska.luteranie.pl) powstała 
specjalna zakładka „100 lat” w której również można na 
bieżąco śledzić planowane wydarzenia i czytać relacje 
z tych, które już się odbyły. Już w maju w czterech mia-
stach naszego regionu (Cieszynie, wiśle, Ustroniu i Biel-
sku–Białej) będzie można zobaczyć wystawę plenerową 
Ewangelicy Niepodległej, która w zwięzły sposób, z wy-
korzystaniem archiwalnych zdjęć, zaprezentuje wkład 
cieszyńskich ewangelików w dzieło odzyskiwania nie-
podległości i budowy Polski w wielu różnych obszarach 
– społecznym, gospodarczym, politycznym i kultural-
nym. Również na łamach „zwiastuna ewangelickiego” 
zaczęły ukazywać się artykuły, w których w przystępny 
sposób znani badacze i pasjonaci najnowszej historii 

Ks. Jerzy Bogusław Heczko (1825–1907)
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Polski przybliżą czytelnikom różne aspekty działalności 
niepodległościowej i państwowotwórczej ewangelików 
w odrodzonej Polsce. wszystkie te wydarzenia i publi-
kacje będą opatrzone specjalnie na tę okoliczność zapro-
jektowanym logo Ewangelicy Niepodległej, które sym-
bolicznie nawiązuje do zamocowanej na drzewcu flagi 
polskiej.

Goleszowski ewangelik również będzie relacjonował 
jubileuszowe wydarzenia, przypominał postacie niepod-
ległościowych działaczy z naszego regionu. w związku 
z tym redakcja Goleszowskiego ewangelika zwraca się 
z gorącą prośbą do wszystkich goleszowskich parafian 
o udostępnienie pamiątek rodzinnych z tamtego okre-
su, które przypominają o tych trudnych dziejach na-
szej parafii. Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, bądź inne 
pamiątki, zachęcamy do przyniesienia ich na parafię, 
gdzie posłużą one do przygotowania naszej okoliczno-
ściowej wystawy, którą będzie można zobaczyć w okre-
sie listopadowych obchodów. Chcielibyśmy również 
zaprezentować te zdjęcia na łamach jesiennego numeru 
Goleszowskiego ewangelika. wszystkie przyniesione 
pamiątki zostaną oczywiście po zakończeniu obchodów 
zwrócone właścicielom.

Strona tytułowa pierwszego wydania Kancjonału czyli 
śpiewnika dla chrześcijan ewangelickich, ks. J. Heczki z 1865 r. 

(zdjęcia udostępnione przez Muzeum Protestantyzmu 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Cieszynie)

Terminarz związany z obchodami rocznicy w Diecezji Cieszyńskiej.
Termin Miejsce Wydarzenie

Maj–listopad 2018 Cieszyn, Wisła, Ustroń, 
Bielsko–Biała

Wystawa plenerowa pt. Ewangelicy Niepodległej 

15–16 czerwca 2018 Wisła Czarne Sztafeta rowerowa 100
5 września 2018 Ligotka Kameralna Konferencja poświęcona działalności ks. Karola Kulisza
14–16 września 2018 Wisła XXII Forum Ewangelickie. Temat: Ewangelicy Niepodległej. 

Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania 
Październik 2018 Cieszyn Przedstawienie sztuki w oparciu o utwór Jana Łyska pt. Śpiący 

rycerze w wykonaniu uczniów LOTE i Gimnazjum TE
28 października 2018, 
godz. 17.00

Cieszyn, Kościół 
Jezusowy

Uroczyste nabożeństwo związane z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę i przyłączeniem parafii Śląska 
Cieszyńskiego do Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce

11 listopada 2018 Parafie Diecezji 
Cieszyńskiej

Uroczyste nabożeństwa w dniu Święta Niepodległości

24 listopada 2018 Uroczysty Synod Diecezji Cieszyńskiej
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Na piaszczyste rozstaje wjeżdżała czarna kareta, od-
świętnie ubrany Wymowian siedział na koźle, wypuco-
wane konie szły lekkim kłusem, czarny wóz ryzykownie 
kolebał się na wybojach. Śmierć zawsze, codziennie, po-
wiedzmy raz w tygodniu przechadzała się po górach, ale 
teraz jej znaki były nieubłagane. Teraz już było definityw-
nie wiadomo, że ktoś leżący jeszcze w domu, w otwartej 
trumnie, już nie zostanie z woli Pańskiej wskrzeszony.

Ten fragment „Bezpowrotnie utraconej leworęczno-
ści” Jerzego Pilcha jest świadectwem rzeczywistości rów-
nież bezpowrotnie minionej – pogrzebów domowych, 
organizowanych z użyciem konnego karawanu.

Wóz tak piękny, że aż chce się umierać
Jednym z najstarszych na ziemi cieszyńskiej zakła-

dów pogrzebowych była powstała pod koniec XiX wieku 
w Cieszynie „Concordia”. kilka lat później, w roku 1901 
zakład ten został przejęty przez dotychczasowego pra-
cownika – Georga skudrzyka. Concordia dysponowała 
w tym okresie dwoma wyprodukowanymi w wiedniu 
karawanami. Drewniane karawany były bogato zdobio-
ne dekoracjami rzeźbiarskimi, na szybach znajdowały 
się ornamenty przedstawiające śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa. karawan był 
zaprzężony w parę czarnych koni. 
Po bokach wozu, ze zgaszonymi 
pochodniami szkli tzw. fakulanci 
(z niem. Fackelträger – niosący po-
chodnie). swą bogatą ofertę zakład 
skudrzyków reklamował często 
w lokalnej prasie, ale również w ka-
lendarzu ewangelickim, którego 
liczni odbiorcy pochodzili z Cie-
szyna i okolic. z reklamy zamiesz-
czonej w kalendarzu na rok 1937 
dowiadujemy się, że zakład „poleca 
się do urządzania pogrzebów, eks-
humacyj i przewiezień w Cieszynie 
i poza Cieszynem” oraz, że posiada 
„najpiękniejsze i najmodniejsze ka-
rawany, wielki skład trumien meta-
lowych i drewnianych” i inne licznie 
wymienione akcesoria, a wszystko 

to „po najtańszych cenach”. zachwalany przez właściciela 
wóz pogrzebowy znajduje się dzisiaj w zbiorach Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. Raz w roku, w Pamiątkę Umarłych, 
karawan jest eksponowany na cieszyńskim cmentarzu ko-
munalnym. Czarny i majestatyczny, w zestawieniu z funk-
cjonującym za bramą cmentarza krzykliwym jarmarkiem 
współczesnego przemysłu funeralnego, oswaja z myślą 
o śmierci, a wizję ostatniej podróży wręcz uwzniośla.

wzorem zwyczajów miejskich, również w okolicz-
nych wsiach zaczęto z czasem korzystać z usług zakła-
dów karawaniarskich. Cieszyńska Concordia nie była 
w stanie zaspokoić rosnących wśród wielu rodzin po-
trzeb godnego żegnania zmarłych. z czasem więc w od-
dalonych od Cieszyna miejscowościach zaczęły poja-
wiać się tego typu, choć mniej wystawne i nie tak bogato 
wyposażone, zakłady pogrzebowe. Dysponowały zwykle 
jednym, znacznie skromniejszym wozem niż cieszyń-
ska Concordia. Dla wielu z nich nazwa cieszyńskiego 
przedsiębiorstwa stała się zwyczajowym określeniem. 
Potwierdzeniem niech będą słowa Jerzego Pilcha, który 
o genezie nazwy wiślańskiego zakładu pisał: najpewniej 
określenie Konkordia jest od nazwy przedwojennego za-
kładu pogrzebowego w Cieszynie.

Goleszowska „konkordia”

Zabytkowy karawan firmy Skudrzyków „Concordia” na cmentarzu  
komunalnym w Cieszynie

Łukasz Barański
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Ceremonia domowa
zanim jednak czarnym zaprzęgiem konnym zmar-

ły wyruszał w swą ostatnia ziemską wędrówkę, w jego 
domu odbywały się również już dziś zapomniane cere-
monie. zmarłemu do złożonych rąk wkładano śpiewnik 
kościelny, do kieszeni zaś ewangelicka przezorność na-
kazywała włożyć okulary – jeśli za życia były potrzeb-
ne – oraz chusteczkę. w dniu śmierci często do domu 
zmarłego schodziła się rodzina, by odśpiewać nad 
trumną kilka pieśni żałobnych. zwyczajowo, od mo-
mentu śmierci do pogrzebu powinny upłynąć trzy dni. 
z jednej strony miało to wykluczyć niebezpieczeństwo 
grzebania osób, które nie zmarły, lecz jedynie popadły 
w letarg. Po drugie, zwyczaj ten odpowiadał też dawnym 
wierzeniom, zgodnie z którymi dusza zmarłego jeszcze 
przez trzy dni po śmierci zamieszkuje swój dawny dom. 
w tym czasie domownicy starali się zachowywać cicho, 
okna w pokoju gdzie leżała otwarta trumna ze zmarłym 
były zasłonięte, a po bokach trumny ustawiano cztery 
świece. Dawniej były to świece woskowe, w latach powo-
jennych stopniowo wypierane przez świece elektryczne, 
które były na wyposażeniu zakładu pogrzebowego. 

Trwające aż trzy dni doświadczenie śmierci było dla 
domowników zmarłego czasem szczególnym. Codzien-
ność ustępowała pod naporem wieczności, wszelkie 

przejawy witalności: głośny śmiech, żarty bądź kłótnie 
a nawet pośpiech były absolutnie wykluczone. Trwał 
stan zawieszenia, kruchej równowagi między wyciszo-
nym profanum, a zapowiedzią sacrum. symbolicznie, 
wyrazem tej równowagi była otwarta trumna ze zmar-
łym. Już nie przynależącym do tego świata, ale jeszcze 
od niego nie całkiem oddzielonym. Dzisiaj jest to już 
doświadczenie zamierzchłe, prawie zapomniane, a dla 
wielu młodszych zupełnie nieznane. Jego wspomnienie 
odnajdziemy w prozie Jerzego Pilcha: Łąka otwartych 
trumien. Księża pastorzy w czarnych togach przemawia-
jący nad tymi trumnami. Otwarte trumny, które potem ci, 
co zostali do tego przeznaczeni, brali na ramiona i nieśli 
z domu do kościoła i potem z kościoła na cmentarz, czy-
niąc tragarskie zmiany „pod brzegiem” albo „na oazie”.

Wyprowadzenie zwłok
Rodzina zgłaszała zgon gospodarzowi karawa-

nu. Po spisaniu adresu, karawan przyjeżdżał godzinę 
wcześniej. Przychodził ksiądz i następowało tzw. wy-
prowadzenie zwłok z domu. Trumnę ze zmarłym wy-
noszono zawsze skierowaną „nogami do przodu”. ele-
mentem ostatniego pożegnania zmarłego z domem 
był zwyczaj trzykrotnego uderzania trumną o ostatni 
próg, czemu towarzyszyły wypowiadane przez do-
mowników trzykrotnie słowa pożegnania: „z Bogiem”. 

Pogrzeb Jana Nogowczyka, przedwcześnie zmarłego młodego skoczka narciarskiego z Wisły. Wisła, rok 1959.  
(zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości pani Danuty Szczypki)
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Często wyniesioną z domu trumnę kładziono jesz-
cze na czterech taboretach i rozpoczynała się wówczas 
krótka ceremonia pożegnalna. Przybyły na miejsce  
ksiądz zmawiał modlitwę, a następnie wraz ze zgro-
madzonymi żałobnikami śpiewał kilka zwrotek pieśni 
żałobnej. Po wypowiedzeniu ostatniego „z Bogiem” 
tzw. „noszacze”, których było sześciu, wkładali trumnę 
na karawan i kondukt ruszał w kierunku kościoła. Do-
tarłszy na miejsce, tragarze wnosili trumnę do kościoła 
i ustawiali na katafalku przed ołtarzem. Po nabożeństwie 
umieszczali trumnę z powrotem na karawanie, by za 
chwilę wraz z żałobnikami wyruszyć na cmentarz. sza-
cunek dla śmierci oraz pewien etos zawodowy wyma-
gał, by trumnę nieść na ramionach, powoli i z godnością 
odmierzając równymi krokami ostatnie metry ziemskiej 
wędrówki zmarłego.

Kondukt
Choć z dawnych pogrzebów zachowało się w do-

mach wiele zdjęć, to jednak często jeszcze wyraźniejsze 
są wspomnienia biorących w nich udział osób. Jedną 
z nich jest pan karol alkier z Goleszowa, który pracował 
jako „noszacz” od 1971 roku. zakład w którym praco-
wał, zwany dawniej również „kasą pośmiertną”, mieścił 
się przy ulicy lotniczej, w wynajętym garażu. aby do 
niego wjechać, trzeba było odkręcić z dachu karawanu 
umocowanego tam „aniołka”. w budynku pracownicy 
przebierali się w swe stroje. sześć osób wraz z woźnicą, 

które obsługiwały każdy pogrzeb, dostawało zwykle za 
swą posługę po 50 złotych. To symboliczne wynagrodze-
nie każe sytuować działanie ówczesnych zakładów po-
grzebowych raczej w sferze działalności społecznej, nie 
gospodarczej. 

wśród wielu zapamiętanych przez pana alkie-
ra obrazów zachował się i taki: pogrzeb odbywał się 
w lesznej Górnej, spod Czantorii, z ostatniego, najwy-
żej położonego domu. konie tak wysoko nie dojechały, 
karawan musiał zostać w położonym kilkaset metrów 
niżej gospodarstwie. Do domu zmarłego pracowni-
cy zakładu pogrzebowego wraz księdzem i orkiestrą 
musieli dojść pieszo. Po odprawieniu ceremonii po-
żegnalnej przed domem tragarze podnieśli trumnę na 
ramiona i znieśli ją na dół do karawanu i dopiero tam 
uformował się kondukt. na jego czele szedł chłopak 
niosący krzyż, zaraz obok tzw. „śpiewak”, który intono-
wał pieśni pogrzebowe, do których dołączali się pozo-
stali uczestnicy konduktu. Czasami dodatkową oprawę 
muzyczną konduktu tworzyła idąca przed karawanem 
orkiestra dęta, która grała żałobne marsze. Bezpośred-
nio przed karawanem szedł ksiądz, za wozem podąża-
ła rodzina zmarłego i pozostali pogrzebnicy. nie szli 
w milczeniu, lecz jak zapamiętał Jerzy Pilch: śpiewali, 
ale w przerwach pomiędzy pieśniami mówili do siebie, 
ich żałoba i stateczność zdawała się pierzchać. Zbliżał 
się cmentarz, najmniej straszna część pogrzebu. Zbliżało 
się prawdziwe i naznaczone harmonią ukojenie. 

Pogrzeb Jana Nogowczyka. 
Na zdjęciu widoczny wiślański karawan pogrzebowy. Na czele konduktu idą wiślańscy księża: Adolf Frank i Karol Samiec.
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kolejny obraz utrwalony w pamięci wspomnianego 
organizatora tamtych ceremonii: w trakcie jednego z tych 
trudnych „górskich” pogrzebów padł mocno wysłużony 
koń, więc woźnica musiał sprowadzić nowego, koniecz-
nie czarnego. spełniające kryteria zwierzę sprowadzono 
do Goleszowa aż z wisły. Debiut w nowej roli nie był 
jednak udany. Gdy jeden z idących na przedzie muzyków 
głośno uderzył w bęben, nie nawykły do takich dźwię-
ków wiślański koń stanął nagle dęba. na szczęście dla 
idącego przed nim księdza, jeden z przezornych tragarzy 
trzymał konia za uzdę i natychmiast zdołał go uspokoić. 
Do ostatnich metrów jednak duchowny z niepokojem 
oglądał się za siebie, nie mając pewności, czy sytuacja 
aby się nie powtórzy. 

zupełnie inny charakter miały pogrzeby partyjnych 
dygnitarzy. Jak wspomina karol alkier, w takim przypadku 
trzeba było odkręcić z karawanu aniołka, a z trumny zdjąć 
krzyż. w domu zmarłego nie zmawiano modlitw, nie śpie-
wano też żałobnych pieśni. Przybyli do domu zmarłego 
partyjni towarzysze wygłaszali tylko krótkie przemówienie 
i karawan z trumną udawał się prosto na cmentarz komu-
nalny. Tam odbywał się pogrzeb świecki prowadzony przez 
urzędnika stanu cywilnego z Bielska, który wygłaszał oko-
licznościową mowę. na życzenie rodziny mógł zakończyć 
swe przemówienie krótką modlitwą. 

Goleszowski zakład pogrzebowy obsługiwał je-
denaście sołectw gminy Goleszów. w notesie pana  
alkiera skrupulatnie zapisane na kolejnych kartach daty, 
imiona, nazwiska i miejscowości dokumentują rzeszę 
przodków, którzy „w przebłogim zamilkli śnie”. Te liczby 
robią wrażenie: trzy i pół tysiąca osób odprowadzonych 
na ziemię cmentarną w ciągu niemal trzydziestu lat. na 
początku lat osiemdziesiątych nastąpił technologiczny 
przełom – karawany konne  były stopniowo zastępowa-
ne samochodami. Jednymi z pierwszych mechanicznych 
karawanów, były popularne „nyski”. niedługo później 
nastały czasy brutalnej walki o rynek usług pogrzebo-
wych, pojawiły się wyspecjalizowane firmy. zniknęły 
podcieszyńskie „konkordie”, swe zeszyty zamknęli tra-
garze – społecznicy. Dziś, z różnych względów, coraz 
częściej ludzie umierają w szpitalach i hospicjach, coraz 
rzadziej we własnych domach. opieka nad człowiekiem 
w ostatnich godzinach jego życia została zinstytucjona-
lizowana. ostatnie pożegnanie z rodziną, choć wciąż 
możliwe, coraz rzadziej ma miejsce w domu. Dom stra-
cił już również funkcję stacji pośredniej miedzy światem 
doczesnym a wiecznością, a jego domownicy utracili 
– często bardzo kłopotliwą i traumatyczną – ale jednak 
sposobność obcowania i oswajania się ze śmiercią i prze-
mijaniem. 

Pogrzeb ks. Ottona Kubaczki. Goleszów, wrzesień 1959 roku. Na zdjęciu widoczny karawan goleszowskiego zakładu pogrzebowego. 
(zdjęcie z archiwum Parafii Ewangelickiej w Goleszowie)
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Pogrzeb Marii Pustówki z domu Bruk. Na zdjęciu widoczny goleszowski karawan pogrzebowy. Goleszów, 27.08.1966 r. 
(zdjęcia  udostępnione dzięki uprzejmości pana Janusza Gabrysia)       



14 Goleszowski Ewangelik

25 stycznia 2018 roku w kościele ewangelickim w Go-
leszowie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne 
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dla 
Diecezji Cieszyńskiej kościoła ewangelicko–augsbur-
skiego w RP oraz Diecezji Bielsko–Żywieckiej kościoła 
Rzymskokatolickiego.

ks. Piotr Sztwiertnia 

Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Uczestników nabożeństwa powitali bp adrian  
korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej i proboszcz 
parafii ewangelickiej w Goleszowie oraz ks. prałat adam 
Drożdż, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Gole-
szowie. w nabożeństwie udział wzięli m.in. bp Roman 

Pindel, zwierzchnik Diecezji 
Bielsko–Żywieckiej, który wy-
głosił homilię dotyczącą exo-
dusu ludu izraelskiego z niewoli 
egipskiej, bp Janusz Jagucki, bp 
Paweł anweiler, ks. prof. Józef 
Budniak, wikariusz generalny 
Diecezji Bielsko–Żywieckiej  
ks. Marek studenski, duchowni 
obu kościołów oraz wójt gmi-
ny Goleszów krzysztof Glajcar  
i jego zastępca Grażyna  
Porębska–Jochacy.

każdy uczestnik nabo-
żeństwa wchodząc do kościo-
ła musiał przejść przez bramę 
z wiszącymi łańcuchami. Było 
to symboliczne nawiązanie do 
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tematyki zniewolenia i wol-
ności tegorocznego Tygo-
dnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, którą zapro-
ponowali chrześcijanie na 
karaibach. Łańcuchy były 
sukcesywnie zrzucane na 
podłogę podczas trwania 
nabożeństwa i zostały zastą-
pione łańcuchem ludzkich 
rąk podczas Modlitwy Pań-
skiej oraz wspólnego śpie-
wu ostatniej zwrotki kolędy 
„Bóg się rodzi”. Był to wyraz 
chęci okazywania sobie wza-
jemnej miłości, którą Chry-
stus wlewa w serca swych 
wybranych.

w liturgii czynnie uczestniczyli członkowie gole-
szowskich parafii – ewangelickiej i rzymskokatolickiej – 
czytając teksty biblijne, śpiewając psalm responsoryjny 
oraz podczas modlitw wstawienniczych. Podczas nabo-

żeństwa śpiewem usłużyły chóry goleszowskich parafii 
– rzymskokatolicki pod dyr. ewy wigezzi–skałki oraz 
mieszany i męski „Cantus” pod dyr. anny stanieczek 
z parafii ewangelickiej.
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w niedzielę 4 lutego 2018 roku ks. Łukasz stache-
lek, wikariusz naszej parafii w latach 2013–2018, został 
wprowadzony w urząd proboszcza olsztyńskiego zboru. 
ks. Łukasz silnie wpisał się w życie naszej parafii. Roz-
winął pracę z młodzieżą, opiekował się chórami z Go-
leszowa i kozakowic, i wykazywał się wieloma innymi 
aktywnościami. nie dziwi zatem, że liczna grupa skła-
dająca się z chórzystów, przedstawicieli rady parafialnej 
i młodzieży była gotowa stawić się w środku nocy na pla-
cu parafialnym, aby o 3:00 ruszyć w kierunku olsztyna. 
Po 10 godzinach podróży byliśmy już na miejscu.  

w urząd proboszcza ks. Łukasz został wprowadzony 
przez bp. Rudolfa Bażanowkiego, a asystentami byli: bp 
adrian korczago i ks. Piotr Mendroch. w uroczystości 
wzięli udział licznie zebrani duchowni Diecezji Mazur-
skiej, a także przedstawiciele z Diecezji Cieszyńskiej 
i Diecezji warszawskiej. nabożeństwo uświetniły swoim 
śpiewem chór z Goleszowa i olsztyna. 

Po zakończonych uroczystościach księża, biskupi, 
chór i delegaci naszej parafii udali się na przygotowany 
poczęstunek. następnie nasi delegaci ruszyli w powrot-
ną podróż do Goleszowa. 

wprowadzenie ks. Łukasza stachelka  
w urząd proboszcza parafii ewangelickiej w olsztynie

ks. Bogusław Sebesta
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niemal 300 konfirmantów z diecezji cieszyńskiej, w tym 
17 z goleszowskiej parafii, wzięło udział w ii Diecezjalnym 
zjeździe konfirmantów 24 lutego 2018 roku w Bielsku–Bia-
łej. zjazd odbywał się pod hasłem: „wierzę”.

Po powitaniu na auli Towarzystwa szkolnego im. 
M. Reja uczestnicy zostali podzieleni na 18 grup. każ-
da z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji, 
w ramach których poznawali poszczególne treści wyzna-
nia wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa 
Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha 
Świętego, kościoła oraz królestwa niebieskiego. Po po-
łudniu konfirmanci wzięli udział w grze terenowo–inte-
gracyjnej, wykonując 30 różnorodnych zadań.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodzi-
ców konfirmantów, które prowadził bp adrian korczago.  
omawiając iii artykuły wyznania wiary wskazywał 
w jaki sposób mogą być one pomocne w codziennym 
zmaganiu się z życiową rzeczywistością.

ks. Piotr Sztwiertnia

ii Diecezjalny zjazd konfirmantów

Podsumowania 
całej tematyki doko-
nał w kościele zba-
wiciela ks. Marek 
Michalik, który tłu-
maczył konfirman-
tom i ich rodzicom, 
że wiara nie doty-
czy jedynie niedzieli 
i czasu spędzone-
go w kościele, lecz 
może być widoczna 
na co dzień w szkole, 
w miejscach pracy. 
Młodzież została ponadto zaproszona na kolejne wyda-
rzenia – najbliższe już w marcu w skoczowie podczas 
konferencji Młodych, a następnie w Ustroniu podczas 
Bezsennej nocy.
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we wtorkowe popołudnie, 6 marca 2018 miałam 
okazję uczestniczyć w Podwieczorku dla Pań, ktόry od-
bywa się co kwartał w naszej sali parafialnej w Goleszo-
wie. na program spotkania złożyły się wykład pt „Cena 
wierności” , wspόlny śpiew oraz czas na rozmowę z są-
siadkami przy stole i skosztowanie kanapek śledziowych 
i ciast. 

„Bądź wierny, aż do śmierci, a dam 
Ci koronę żywota” te słowa z obj Św. 
Jana, prelegentka, pani agata steiberg 
przeczytała jako motto spotkania. Tym 
samym przypomniała  nam, że każda/ 
każdy z nas wezwany jest by być wierną/
wiernym. Byśmy lepiej zrozumiały co to 
oznacza w codziennym życiu, pani agata 
zabrała nas na spotkanie z kobietą, ktόra 
w każdym aspekcie swojego życia okazała 
się wierną. Tą kobietą była starotestamen-
towa Rut. Historia jej życia nie była łatwa: 
Moabitka–poganka, ktόra poślubiła ob-
cego przybysza, bezdzietnie owdowiała, 
pogrążona w żałobie razem ze swoimi owdowiałymi te-
ściową i szwagierką, Rut zostawiła za sobą wszystko i ze 
słowami wierności: Bόg twόj, Bόg mόj... ruszyła z teścio-
wą noemi do Betlejem.

„Cena wierności”– Podwieczorek dla Pań

Renata Broda

na przykładzie Rut dowiedziałyśmy się, że bycie 
wiernym, nie jest tanie, lecz ma swoją cenę. wierność to 
nasza decyzja, niezależna od tego co się czuje i czy oko-
liczności są sprzyjające. Jednak warto, przekonywała nas 
Pani agata, bo choć może nikt inny nie dostrzeże  i nie 
doceni naszej wierności, Bόg ma dla nas nagrodę.

Posłuchajcie zresztą sami! wykład jest dostępny  na 
naszej stronie http://goleszow.luteranie.pl/nagrania/. 

Gorąco do tego zachęcam!
na koniec wykładu prelegentka skierowała nasz 

wzrok na najdoskonalszy 
i najwspanialszy przykład 
wierności, którym  jest nasz 
Pan. o Jego niewzruszonej 
wierności świadczy całe sło-
wo Boże, począwszy od  ksiąg 
Mojżeszowych w starym Te-
stamencie  aż po objawie-
nie w nowym Testamencie! 
stąd możemy czerpać siłę 
zachęceni słowami wielkiego 
pisarza chrześcijańskiego.  
a. Tozera: „My kuszeni, nie-
spokojni, zniechęceni mo-
żemy z wiedzy o wierności 
naszego Ojca znaleźć nową 
nadzieję i  otuchę”.
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Powoli tradycją stają się środowe kolacje 
dla mężczyzn, następujące po podwieczorku 
dla pań. Tak było też w marcu tego roku. Pano-
wie ponownie spotkali się 7 marca z księdzem 
Markiem Michalikiem, który kontynuował 
analizę życia starotestamentowego patriarchy 
abrahama. Jednak zanim to nastąpiło, licznie 
zebrani uczestnicy mogli zaśpiewać kilka pie-
śni, które z akompaniamentem gitary popro-
wadził ks. Marek. Dla zachowania koncentra-
cji i wyostrzenia uwagi uczestnicy posilali się 
wspaniałymi kanapkami śledziowymi. Pod-
stawą do rozważania był tekst zawarty w 1. 
księdze Mojżeszowej rozdziale 15. w roz-
dziale tym czytamy m. in. jak abram skar-
ży się Panu Bogu, że nie dał mu potomstwa 
a całe bogactwo przejdzie na jednego z do-
mowników służących naszemu bohaterowi. 
Pan Bóg składa jednak obietnicę, że dziedzi-
cem będzie potomek sędziwego już abrama, 
a jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy 
na niebie. Ta Boża obietnica jest źródłem wia-
ry naszego bohatera, gdyż  z Bożych obietnic 
rodzi się wiara. Boże obietnice są też dla nas 
źródłem wiary, wypełniają naszą wiarę treścią. 
największą obietnicą jest zbawienie w Jezusie 
Chrystusie, które dokonało się dwa tysiące 
lat temu, ale my musimy przyjąć z wiarą ten 

kolacja dla mężczyzn

wspaniały dar. spotkanie 
zakończyła modlitwa, po 
której uczestnicy mogli 
jeszcze ze sobą porozma-
wiać, podyskutować na 
przeróżne tematy, nieko-
niecznie związane z wy-
kładem. Mam nadzieję, 
że kolejne spotkania 
będą dawały następne 
możliwości do wysłucha-
nia ciekawych rozważań 
słowa Bożego.

Jan Czudek
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Po raz kolejny w naszej parafii 
w okresie czasu pasyjnego zorga-
nizowano ewangelizację pasyjną 
pod hasłem „iść nieustannie z Jezu-
sem” – tym razem jednak tuż przed 
rozpoczęciem wielkiego Tygodnia 
i niedzieli Palmowej, lecz w oko-
licach niedzieli laetare od 9 do 11 
marca. Mówcą był dr hab. Piotr  
lorek z wrocławia.

Mówca w trakcie trzydnio-
wego zwiastowania konfrontował 
zebranych z wieloma postaciami 
z kart ewangelii, które miały kontakt 
z Jezusem, Jego krzyżem oraz pustym 
grobem. analizował ich postawy, 
wskazywał na niezwykle inspirujące 
szczegóły ewangelicznej narracji, któ-
re nierzadko umykają podczas lektury 
oraz zadawał słuchaczom skłaniające 
do refleksji bezpośrednie pytania.

ewangelizacja, prowadzona przez 
duchownych naszej parafii, została 
tradycyjnie ubogacona śpiewem chó-
rów i zespołów parafialnych. w pią-
tek wystąpił chór mieszany pod dyr. 
anny stanieczek wraz z chórem 

ks. Piotr Sztwiertnia

ewangelizacja pasyjna „iść nieustanne z Jezusem”
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z kozakowic kierowany przez Hali-
nę Molin–Pinkas. w sobotę śpiewał 
chór dziecięcy „Promyki” pod dyr. 
diak. kariny Chwastek–kamieniorz 
oraz „sola Fide” prowadzony przez 
Małgorzatę konarzewską. w niedzie-
lę podczas nabożeństwa rodzinnego 
połączonego ze spowiedzią i komu-
nią Świętą śpiew prowadził zespół 
„Hosanna” pod dyr. Janusza Fobera. 
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w dniach 12–14 marca ok. 180 uczniów ze szkoły 
podstawowej oraz ok. 60 gimnazjalistów uczestniczyło 
w rekolekcjach pasyjnych prowadzonych przez duchow-
nych naszej parafii pt. „Miłość, która zmienia”.

Trzydniowy program dotyczył biblijnych historii 
obrazujących Bożą miłość do człowieka (przypowieść 
o synu marnotrawnym), miłość człowieka do Boga 
w oparciu o posłuszeństwo (przykład Jezusa w ogro-
dzie Getsemane) oraz miłość do bliźniego (przypowieść 
o miłosiernym samarytaninie).

nie zabrakło wspólnego śpiewu, pracy w grupach, 
nauki wersetów biblijnych oraz zajęć plastycznych. Po-
nadto uczestnicy każdego dnia rekolekcji oglądali krótkie 
przedstawienia będące uwspółcześnioną wersją biblijnej 
historii przygotowane przez tegoroczne konfirmantki.

ks. Piotr Sztwiertnia

Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży
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17 marca w auli Towarzystwa szkol-
nego im. M. Reja w Bielsku–Białej od-
był się finał konkursu „sola scriptura 
2017/2018”. Do finału konkursu ze zna-
jomości tekstu biblijnego zakwalifikowało 
się 110 uczniów ze wszystkich diecezji na-
szego kościoła podzielonych na iii grupy 
wiekowe: klasy iV–Vi szkoły podstawo-
wej, Vii klasa szkoły podstawowej i ii–iii 
klasy gimnazjum oraz szkoły ponadgim-
nazjalne. Temat konkursu brzmiał „z Bo-
giem na wygnaniu” w oparciu o biblijne 
księgi estery, Daniela i ezechiela. Gole-
szowską parafię reprezentowało 9 osób. 

w czasie sprawdzania konkursowych 
prac uczestnicy wzięli udział w projekcji 
filmu „storm. opowieść o odwadze”.

nagrody zwycięzcom, laureatom i fi-
nalistom konkursu ze znajomości tekstu biblijnego oraz au-
torom najlepszych prac w konkursie plastycznym wręczy-
li podczas uroczystego zakończenia konkursu bp adrian  
korczago, bp Marcin Hintz oraz bp Marian niemiec.

w gronie laureatów znalazło się 5 osób z parafii 
w Goleszowie – Martyna Tomica, aneta Macha, Marcin 

ks. Piotr Sztwiertnia

Finał konkursu „sola scriptura”

Michalik, Justyna Tomica oraz Bartłomiej ostachowski. 
warto podkreślić, że Marcin Michalik został „superfina-
listą” – po raz 6. z rzędu wziął udział w finale konkursu.

Była to 11. edycja konkursu organizowanego przez 
wydawnictwo augustana oraz Generalnego wizytatora 
nauczania kościelnego.
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700 młodych ludzi, jeden kościół, 4 godziny, 
środek nocy, to nie przelewki! A Jednak o wo-
dzie, jej przelewaniu (chociaż bez zbędnego lania 
wody) było całkiem sporo! To właśnie woda była 
tematem tegorocznej Bezsennej Nocy.

nocą z 31 marca na 1 kwietnia w kościele ap. Jakuba  
starszego w Ustroniu po raz 21, młodzież z południa 
Polski (i nie tylko) zebrała się, aby wspólnie przeżywać 
Bezsenną noc. w oczekiwaniu na obchody zmartwych-
wstania Pańskiego nie tylko spotkali się, ale mieli także 
możliwość przeżycia wartościowego czasu oscylującego 
wokóło tematu wody.

spotkanie rozpoczął modlitwą proboszcz parafii  
ks. Piotr wowry, a wprowadził w tematykę spotkania  
ks. Marcin Podżorski i bp adrian korczago. Już na samym 
wstępie zwrócili oni uwagę jak niezwykłą rzeczą jest woda. 
Często jej wyjątkowości nie dostrzegamy. wystarczy jed-
nak zmiana perspektywy życia, żeby zrozumieć jak nie-
zbędna i użyteczna bywa dla nas. Codziennie przelewana 
litrami, a kiedy np. w podróży (może u stóp kilimandżaro 
jak wspominał jeden z rozpoczynających)  na cały prysz-
nic ma się odmierzony kubeczek wody, wtedy dopiero za-
czyna się dostrzegać jak cenna jest i niezwykła. kubeczek 
to niewiele, ale jednak nawet tyle wystarczy żeby zmyć 
brud. Tak jak potrzebujemy powszedniego chleba, tak 
też i powszedniej wody potrzebujemy do oczyszczenia się 
i możliwości funkcjonowania na co dzień.

Uczestnicy zapoznali się z tematem spotkania w kil-
ku punktach programu, które miały skłonić do refleksji 
nad prawdziwą wodą potrzebną nam do życia. z tego 
powodu, wychodząc od tego co fizyczne (a raczej che-
miczne), przyjrzano się na początku wodzie jako związ-
kowi i temu jakie ma ona właściwości. Prezentacja nie 
tylko w postaci suchych faktów, ale i w formie ekspe-
rymentów, pozwoliła młodzieży zobaczyć jak dalece 
niecodzienna potrafi być woda. związek dwóch naj-
bardziej wybuchowych elementów układu okresowego, 
który w codziennym użyciu raczej kojarzy się z gasze-
niem ognia, niż jego podsycaniem, pod czujnym okiem 
prowadzącego pokazał drzemiący w sobie potencjał. 
zaraz po prezentacji chemicznej, swoich kilka kropel 
o wodzie w życiu i dla życia, dodała młoda pani biolog. 
Przypomniała jak znaczną część organizmu stanowi 
woda i jak niewielki ubytek wystarczy żeby utrudnić 

organizmowi funkcjonowanie, a nawet doprowadzić 
do jego śmierci. 

Po zapoznaniu się z wodą od strony naukowej, z po-
mocą jednego z lepiej znających się na statystykach księ-
ży (ks. Marcina Podżorskiego), uczestnicy zostali zapo-
znani ze statystykami nt. wody. Przyjrzeli się stopniowi 
jej powszechności w składzie ziemi, ile z ogólnej ilości to 
woda użyteczna dla człowieka i jak jest ona zagospoda-
rowywana. Dzięki temu podkreślone zostało, że przede 
wszystkim służy ona nam do oczyszczania. Być może 
wiele z niej marnujemy, ale to także doskonała metafora 
naszej grzeszności.

Tak jak marnotrawstwo można uznać za grzech, tak 
i wielu innych grzechów nie brakuje w życiu człowieka. Jak 
zanieczyszczona woda może skazić tę czystą, tak i człowiek 
na pewnym etapie został skażony grzechem. nie wystarczy 
jednak tylko rozwadniać zanieczyszczeń, ale potrzebne jest 
pełne oczyszczenie, zarówno w życiu codziennym jak i du-
chowym. o skażeniu człowieka i niezwykłych właściwo-
ściach oczyszczających Bożej wody żywej, w bardzo intere-
sujący sposób opowiedział ks. Piotr sztwiertnia. Mieszając 
i przelewając wodę w trzech naczyniach symbolizujących 
Boga, zło i człowieka, jasno (i efektownie) pokazał w jaki 
sposób oczyszczeni zostaliśmy przez Pana.

w dalszej części programu, ks. Dariusz lerch i  
ks. artur woltman, przy pomocy przedstawienia zwró-
cili uwagę na to jakiego oczyszczenia naprawdę potrze-
bujemy. Żadne spa, ani rytuały nie pomogą nam tak się 
oczyścić, jak nasza szczera chęć obmycia duszy z pomocą 
Bożą. Było to także wprowadzenie do spowiedzi i liturgii 
komunijnej, którą poprowadził ks. Marcin Ratka–Matej-
ko. Jeszcze przed komunią, tuż po północy wybrzmiał 
utwór „alleluja” G.F. Haendla w wykonaniu Jakuba Gaz-
dy (trąbka) i Justyny Śliwki (organy). Dalsza część progra-
mu stanowiła podsumowanie tego co najczęściej wybiera-
my, a co powinniśmy. ochotnicy z pośród zawartości kilu 
tajemniczych kubeczków mieli wybrać co im najbardziej 
smakuje. Tylko jedna osoba wybrała wodę. w ten sposób 
przygotowana młodzież, mogła już cieszyć się z wspólne-
go przystąpienia do stołu Pańskiego. 

w trakcie „Bezsennej nocy” śpiew był prowadzony 
przez zespół soli Deo Gloria z Ustronia, a końcowe błogo-
sławieństwo w formie transmisji z olsztyna zostało udzie-
lone przez ks. Łukasza stachelka. Cała „Bezsenna noc” 
była także transmitowana przez internet,  docierając w ten 
sposób do ludzi w całej Polsce, a także za granicą. 

Bezsenna noc

ks. Bogusław Sebesta
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Po dwuletniej przerwie w naszej parafii ruszył nowy 
cykl spotkań dla małżeństw i narzeczonych, pt. „silne 
małżeństwo”. Pierwsze z sześciu zaplanowanych spotkań 
odbyło sie w sobotę 7 kwietnia.  spotkanie rozpoczęło 
sie od poczęstunku w dolnej sali parafialnej. smaczne 
kanapki i ciasto umilały chwile rozmów przy stołach. Po 
pół godzinie przeszliśmy do górnej sali, gdzie wszystkie 
krzesła zostały wypełnione do ostatniego miejsca.

spotkanie prowadzili nela i zbyszek kłapa z Ustro-
nia, na co dzień pracujący w  Biblijnym stowarzyszeniu 
Misyjnym.  Temat spotkania brzmiał: „wizja małżeń-
stwa według Bożej recepty”. wykładowcy na przykła-
dach z Biblii pokazali, że małżeństwo jest Bożym zamy-
słem, a rola małżonków w związku jest jasno określona. 

Małgosia i Daniel Procner

„silne małżeństwo”

Bazując na własnym doświadczeniu podkreślali jak waż-
ne jest wzajemne wsparcie w różnych sytuacjach. Prze-
strzegali przed zagrożeniami jakimi może być m.in. brak 
wspólnych pasji czy rutyna. Mówili o tym, jak chronić 
swoje małżeństwo, jak ważne w związku jest budowanie 
codziennej bliskości i wspólna modlitwa.  

To był świetnie zainwestowany czas. zachęceni 
spotkaniem, zapraszamy wszystkie małżeństwa, narze-
czonych oraz pary które planują wspólną przyszłość 
w małżeństwie na kolejne spotkanie które odbędzie się 
w sobotę 26 maja. a dla tych, którzy nie byli, polecamy 
odsłuchanie spotkania na stronie internetowej http://go-
leszow.luteranie.pl/nagrania/nagrania–2018/
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21 kwietnia 2018 roku w kościele ewangelickim 
w Golasowicach miała miejsce ordynacja na duchownych  
kościoła ewangelicko–augsburskiego w RP magistrów 
teologii ewangelickiej: Bogusława sebesty i Marty zachraj.

Uroczystej ordynacji dokonał bp Jerzy samiec. asy-
stentami ks. Bogusława sebesty byli: bp adrian korczago  
oraz bp Marian niemiec, a diak. Marty zachraj: ks. Marcin  
Makula oraz ks. Dariusz Chwastek. 

w nabożeństwie wzięła udział delegacja z parafii 
ewangelickiej w Goleszowie, która po zakończeniu na-
bożeństwa złożyła nowo ordynowanym życzenia Bożego 
prowadzenia i błogosławieństwa w każdym dniu służ-
by. Podczas ceremonii śpiewały także chóry: dziecięcy 
i mieszany z Golasowic oraz mieszany z katowic. 

ks. Piotr Sztwiertnia

ordynacja duchownych

z dniem ordynacji ks. Bogusław sebesta został mia-
nowany wikariuszem Parafii ewangelicko–augsburskiej 
w Goleszowie, a Diak. Marta zachraj będzie służyła 
w Parafii ewangelicko–augsburskiej wniebowstąpienia 
Pańskiego w warszawie.



32 Goleszowski Ewangelik

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
Chór 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

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

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. 11.15
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 
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Jednym z najwspanial-
szych zwiastunów wiosny jest 
cieszynianka wiosenna. Tę 
roślinę można również spo-
tkać w otoczeniu goleszow-
skiego kościoła, gdzie kwitnie 
na rabacie okalającej zegar 
słoneczny.

Chciałoby się powiedzieć, 
że nie ma rośliny, która jest 
bardziej „stela”. w takim wy-

padku powinniśmy wiedzieć o niej wszystko, ale rze-
czywistość wygląda inaczej. Roślina ta, mimo że obecna 
w licznych naszych ogrodach, pod wieloma względami 
jest nadal mało znana przez „Cieszynioków”, do których 
można zaliczyć również członków naszej parafii. 

Pierwszą z wielu ciekawostek, które możemy napi-
sać o cieszyniance jest to, iż zalicza się do rodziny se-
lerowatych. Dawniej ze względu na rodzaj kwiatostanu 
nazywano je baldaszkowatymi. w rodzinie selerowatych 
prym wiodą m.in. liczne gatunki rosnące w naszych 
warzywnikach. są to np. pietruszka, marchew, koper 
włoski, lubczyk czy wspomniany już seler. „kuzynką” 
cieszynianki jest także podagrycznik pospolity nazywa-
ny gwarowo „wanieliczka”. Cieszynianka wyróżnia się 
nietypowym kwiatostanem w swojej rodzinie. Podobny 
posiada mikołajek nadmorski znany z wakacyjnych wy-
jazdów nad Morze Bałtyckie.

kolejną ciekawostką jest pochodzenie cieszynianki. 
wielu z nas nadal wierzy w piękną legendę, wedle któ-
rej cieszynianka wyrosła na mogile młodego szwedz-
kiego żołnierza, który z powodu odniesionych w boju 
ran zmarł w naszych stronach. Pielęgnująca rannego 
żołnierza dziewczyna rozrzuciła na jego grobie ziemię 
z ojczystych stron, którą to żołnierz otrzymał od swojej 
matki. Rzeczywistość jest równie ciekawa. Cieszynian-
ka ma dwa regiony występowania w europie. Pierwszy 
– w skład którego i my się zaliczamy – to przede wszyst-
kim Śląsk Cieszyński, zarówno po polskiej jak i czeskiej 
stronie, Morawy, a także zachodnia słowacja. Drugi 
obszar występowania cieszynianki obejmuje północno–
wschodnie włochy, słowenię, Chorwację i południowo
–wschodnie alpy austriackie. Cieszynianka rośnie np. 

Tomasz Beczała

Cieszynianka – przyrodniczy symbol Śląska Cieszyńskiego

w alpach Julijskich na terenie słowenii – dla nas zna-
nych przede wszystkim z konkursów skoków narciar-
skich w Planicy. Co istotne, nazwa cieszynianka nie ma 
jeszcze stu lat. nazwę tę zaproponował dopiero w 1924 
roku nauczyciel cieszyńskiej wyższej szkoły Gospodar-
stwa wiejskiego, profesor kazimierz simm. Do tego cza-
su najczęściej spolszczano łacińską nazwę cieszynianki 
i nazywano ją „hakwetia” od łacińskiej nazwy Hacquetia 
epipactis. z kolei nazwę łacińską nadano tej roślinie na 
cześć austriackiego przyrodnika i podróżnika – Baltaza-
ra Hacqueta. Był on pionierem badań przyrody karpat. 
Pracował jako profesor m.in. na Uniwersytecie lwow-
skim oraz akademii krakowskiej.

naturalnym miejscem występowania opisywanego 
gatunku są najczęściej dość wilgotne lasy liściaste – grą-
dy i łęgi, bardzo często w dolinkach potoków i strumie-
ni. najlepiej cieszynianka czuje się w lekkim ocienieniu. 
kwitnie wiosną, gdyż chce wykorzystać pełnię słońca 
przed pojawieniem się liści na drzewach. Cieszynianka 
jest chroniona, stąd zdecydowanie nie należy przenosić 
jej z naturalnych siedlisk do ogrodów. Te, które już tam 
rosną muszą nam wystarczyć, a my kontemplując piękno 
i urok zielonkawo–żółtych kwiatów
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Panie Janku w naszym chó-
rze mieszanym jest pan czyn-
nym chórzystą już przeszło 65 
lat, a w męskim około 38 i to 
bez żadnej przerwy. To chyba 
fenomen bez szansy pobicia?

no tak się złożyło, że potra-
fiłem przez ten cały czas śpie-
wać i przychodzić regularnie 
na próby i występy choć czasem 

było trudno wszystko pogodzić. Moja praca zawodowa 
też była pracochłonna.

Czytelników naszej gazety zapewne zainteresuje, 
kiedy rozpoczął pan to chórowe zaangażowanie i jak 
się ono zaczęło?

Było to 15.02.1952 roku. Dokładnie pamiętam, kiedy 
do konfirmantów nasz ksiądz otton kubaczka skierował 
takie słowa: trzeba wzmocnić nasz chór, bo ubywa chó-
rzystów (a chór liczył wtedy ok. 50 osób). Pamiętam, że 
wtedy na apel księdza odpowiedziało ok. 19 konfirman-
tów. ilu zostało to już inny problem. Panował wtedy taki 
zwyczaj, że młodzi ludzie, kiedy stawali się małżonkami 
przestawali śpiewać w chórze. Muszę tu podkreślić, że 
były to związki bardzo częste i trwałe, bo nie pamiętam 
żadnych rozwodów.

Gdzie wtedy odbywały się próby i jak wyglądały?
odbywały się w starej szkole (obecnie jest to część 

parkingu) w sali na parterze, bo piętro zajmowała wtedy 
szkoła zawodowa powstała przy Cementowni. Chór pro-
wadził  karol Bruk, grał na akordeonie i pianinie, które 
służyło nam przez wiele, wiele lat. z tym instrumentem 
związana jest ciekawa historia może przedstawimy ją 
przy innej okazji.

Czy istniał wtedy jakiś charakterystyczny zwyczaj, 
którego już obecnie w chórze się nie kultywuje?

Tak jeden przychodzi mi na myśl. To były odwiedzi-
ny chórzystów w domu przyszłych małżonków pana lub 
pani młodej. Pojawialiśmy się w takim domu weselnym 
z prezentem i pieśnią. Przyjmowano nas życzliwie, ale 
co tam po kątach o takim najściu w przeddzień wesela 
mówili to nie wiem. Śpiewało się ulubioną pieśń chó-

wywiad z Janem Poloczkiem  
– najstarszym stażem naszym chórzystą. 

rzystki lub chórzysty, a potem następowała miła zabawa 
czyli „samorodne śpiewanie”, na poczekaniu układało 
się przyśpiewki na temat młodych to było bardzo sym-
patyczne i zabawne. oczywiście gospodarze częstowali 
przybyłych kanapkami, kiełbasą czy gulaszem Raz zda-
rzyło nam się odwiedzić w jeden wieczór dwa weselne 
domy, to był już mały maraton, ale wszystko się udało 
i nawet dobrze to pamiętam.

Nasz chór służył śpiewem nie tylko na terenie Ślą-
ska Cieszyńskiego wiele razy wyjeżdżaliście na wystę-
py w kraju i zagranicą.

Pierwszy raz pojechaliśmy na Mazury w 1959 roku, 
wtedy jeszcze zależało władzy, by tamtejsza ludność nie 
wyjeżdżała z Polski, po 1968 roku niestety wszystko się 
zmieniło. wtedy śpiewaliśmy w wielu miejscowościach 
i trasa trwała kilka dni, odwiedzaliśmy Ryn, Mrągowo, 
szczytno, olsztyn, Giżycko, kontakty z mazurskimi pa-
rafiami trwały nieprzerwanie kilka lat. 

w latach 80. rozpoczęły się nasze wyjazdy zagra-
niczne do RFn i Francji. To dla mnie i wszystkich chó-
rzystów była nadzwyczajna przygoda. Mieszkaliśmy 
w domach goszczących nas niemców czy Francuzów. 
My zza żelaznej kurtyny nie zawsze mogliśmy odnaleźć 
się w tamtej rzeczywistości, wszystko nas zaskakiwało, 
chociażby sklepy. wyjazdy te wiązały się z wieloma logi-
stycznymi przedsięwzięciami. stroje cieszyńskie, w któ-
rych występował nasz chór nie mieściły się w autokarze, 
musieliśmy wieźć je na dachu. Pakowaniem i rozpako-
wywaniem musieli się zajmować wszyscy chórzyści. 
Moja żona wspomina, że na taki wyjazd  przygotowy-
wała mi cztery białe koszule, bo występowaliśmy co-
dziennie. Podróżowanie było bardzo męczące, autokary 
nie miały takich wygód jak obecnie ,ani klimatyzacji, ani 
toalet. Często musieliśmy przebierać się w autobusie, co 
było dość skomplikowane… .

Trzeba przyznać, że uczęszczanie do dwóch chó-
rów na pewno jest wielkim wyzwaniem, szczególnie 
jeśli jest się tak wytrwałym i aktywnym śpiewakiem. 
Co  panu to daje?

Dzięki naszym chórom poznałem część europy, 
której sam nie mógłbym zobaczyć. zaprzyjaźniłem się 

Anna Sikora
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Mówić o sobie nigdy nie jest łatwo. Cóż więc mógł-
bym wam o sobie powiedzieć? Po prostu człowiek, taki 
jak każdy jeden, chociaż z dosyć niecodziennym spoj-
rzeniem na świat i bardzo kochający życie.

Urodziłem się w katowicach 22 listopada 1990 roku. 
w katowicach spędziłem także pierwsze 19  lat mojego 
życia. Już dosyć wcześnie wiedziałem, że będąc doro-
słym chciałbym pójść na medycynę lub teologię (a naj-
lepiej jedno i drugie). Jako człowiek, który kocha góry 
i wspinaczkę wiedziałem jednak, że zawsze dobrze mieć 
co najmniej trzy punkty podparcia, dlatego zawsze sta-
rałem się mieć również dodatkową ścieżkę, którą mógł-
bym podążać. z tego właśnie powodu rozwijałem także 
swoje techniczne zainteresowania, składałem nawet do-
kumenty do Śląskich zakładów Technicznych. ostatecz-
nie skończyłem jednak XVi liceum ogólnokształcące 
im. mjr. Henryka sucharskiego w  katowicach, klasę 
o profilu wojskowym. następnie podjąłem studia na 
Chrześcijańskiej akademii Teologicznej w warszawie, 
które także były niezwykłym czasem mojego życia. od 
ii roku studiów zaangażowałem się w działalność koła 
Teologów ewangelickich. Początkowo będąc sekreta-
rzem/bibliotekarzem, a po pewnym czasie pełniąc funk-
cję prezesa. ze względu na niską liczebność rocznika 
(oprócz mnie na sekcji była tylko jedna koleżanka), czas 
studiów był wielkim wyzwaniem i naukową przygodą, 
którą nadal bardzo dobrze wspominam. Pracę magister-
ską „wierzenia ludów germańskich a Chrześcijaństwo 
Vii – Xii w” obroniłem pod kierunkiem prof. Janusza 
T. Macisuszko. 

od 2014 roku rozpocząłem praktyki kandydackie. 
w latach 2014 – 2015 byłem na praktykach w kłodzku,  
dojeżdżając również do ewangelickiego Centrum Dia-
konii i edukacji im. ks. dr. Marcina lutra we wrocławiu, 
gdzie udzielałem się w pracy z pensjonariuszami domu 
opieki. w latach 2015–2018 praktykowałem w parafii 
w Piszu. Tam oprócz zasadniczej pracy parafialnej w du-
żej mierze zaangażowałem się w pracę z dziećmi (ucząc 

w 8 szkołach na terenie dwóch gmin, trzech powiatów), 
opiekę nad wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego,  
oraz w pracę gminnego, jak i środowiskowego domu sa-
mopomocy w Piszu i Białej Piskiej (nabożeństwa, opieka 
duszpasterska, koordynacja akcji społecznych na rzecz 
ośrodków itp.). 

w styczniu 2018 roku zdałem i egzamin kościelny, 
a od 1 lutego 2018 zostałem skierowany na praktyki do 
Goleszowa. 

sam o sobie mówię że jestem człowiekiem tysiąca 
zainteresowań i hobby. Jestem człowiekiem ciekawym 
świata, a jeszcze tyle jest do poznania. zatem, jeśli ktoś 
z was kocha góry, jazdę na motocyklu lub konno, ho-
duje pszczoły, lubi poezję staroislandzką, albo ma ja-
kiekolwiek inne zainteresowanie (którego może jeszcze 
nie poznałem), to bardzo chętnie też coś o tym usłyszę. 
wszystko dlatego, że uważam iż tak jak Bóg zachwycił 
się swoim stworzeniem, tak nam dobrze zachwycać się 
światem, ludźmi i tym co ich zachwyca. Chociaż nie 
wiem jak długo będzie mi dane służyć w tej parafii, to 
mam nadzieje, że będzie czas, aby spotkać się i porozma-
wiać przynajmniej z częścią z was. 

z wieloma obcokrajowcami, ale przede wszystkim mam 
wśród braci chórowej prawdziwych i wiernych przyjaciół, 
bez których trudno byłoby żyć. Śpiew na Bożą chwałę daje 
człowiekowi siły do życia i działania, dlatego ciągle jestem 
czynnym chórzystą w chórze mieszanym i męskim. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że 
przy najbliższych chórowych jubileuszach ten roz-
dział pańskiej działalności a właściwie służby zostanie  
zauważony.

kilka słów o sobie – ks. Bogusław sebesta  
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Z ł o t a  K o n f i r m a c j a
17 czerwca 2018 roku podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele w Goleszowie odbędzie się 

uroczystość Złotej Konfirmacji rocznika 1954 (konfirmowanego w 1968 roku). Wszystkich jubilatów 
serdecznie zapraszamy! Początek nabożeństwa o godz. 9:00.

Nabożeństwo na „Spowiedzisku”
10 czerwca 2018 roku o godz. 15:00 odbędzie się 

tradycyjne nabożeństwo w leśnym kościele 
na „Spowiedzisku” w Lesznej Górnej.

Serdecznie zapraszamy!

Pamiątki poświęcenia kościołów
Bardzo serdecznie zapraszamy na tradycyjne pamiątki 
poświęcenia kościołów w naszej parafii:
Kisielów:  15 lipca 2018 roku, godz. 10:30

Goleszów:  15 sierpnia 2018 roku,  
 godz. 8:30 – poranek pieśni,  
 godz. 10:30 – uroczyste nabożeństwo

Godziszów:  19 sierpnia 2018 roku, godz. 10:30

Leszna Górna:  9 września 2018 roku, godz. 10:30

Kozakowice:  23 września 2018 roku, godz. 10:30

Piknik parafialny
10 czerwca 2018 roku po nabożeństwie 

serdecznie zapraszamy na piknik parafialny. 
W jego ramach będziemy gościć chór mieszany 

z Trzanowic (Republika Czeska).

Spotkanie dla małżeństw
Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla 
małżeństw i narzeczonych 26 maja 2018 roku w ramach 

cyklu „Silne małżeństwo” prowadzone  
przez Nelę i Zbigniewa Kłapów.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00, będzie połączone 
z poczęstunkiem. Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Przyjdźcie i zaproście znajomych!

Spotkanie starszych i chorych  
członków parafii

10 czerwca 2018 roku serdecznie zapraszamy starszych  
i chorych członków naszej parafii na nabożeństwo  

spowiednio–komunijne oraz spotkanie w sali parafialnej.
Początek o godz. 15:00.
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Goleszów Kozakowice Godziszów Kisielów Leszna Górna

06.05.2018
5. po wielkanocy – rogate

9.00 
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

10.05.2018
wniebowstąpienie Pańskie  
– prezentacja konfirmantów

17.00

13.05.2018
6. po wielkanocy – Exaudi 

9.00 
KONFIRMACJA

20.05.2018
zesłanie Ducha Świętego

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

21.05.2018
2. dzień zesłania Ducha Świętego

17.00 

27.05.2018
Święto Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30  11.15

03.06.2018
1. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

10.06.2018
2. po Trójcy Świętej

9.00  15.00 
spowiedzisko

17.06.2018
3. po Trójcy Świętej

9.00 
zŁoTa 
KONFIRMACJA

8.00 9.30 10.45 11.15 

24.06.2018
4. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 11.15 

01.07.2018
5. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

08.07.2018
6. po Trójcy Świętej

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

15.07.2018
6. po Trójcy Świętej

9.00
 

10.30
Pamiątka pośw.
kościoła

22.07.2018
8. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

29.07.2018
9. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 11.15 

05.08.2018
10. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

12.08.2018
11. po Trójcy Świętej

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

15.08.2018
Pamiątka poświęcenia kościoła  
w goleszowie

8.30 
poranek

10.30
19.08.2018
12. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

10.30
Pamiątka pośw. 
kościoła

26.08.2018
13. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

PLAN NABOŻEŃSTW       maj – wrzesień 2018

PIKNIK
nab. Dla sTarszYcH15.00
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02.09.2018
14. po Trójcy Świętej

9.00
po nab. 

8.00 9.30 11.15 

09.09.2018
15. po Trójcy Świętej

9.00 
po nab. 

10.30
Pamiątka pośw. 
kościoła

16.09.2018
16. po Trójcy Świętej

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

23.09.2018
17. po Trójcy Świętej

9.00 
po nab. 

10.30
Pamiątka pośw.
kościoła

29.09.2018
18. po Trójcy Świętej

9.00 
po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15 

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

kacper sławomir Bujok s. sławomira i anny zd. Pawlitko
karol nogowczyk s. Marcina i Urszuli zd. lazar
Paweł Śliwka s. Marka i Marty zd. kohut
stanisław Broda s. Tomasza i Magdaleny zd. liboska
Dominik Jan walczysko s. Michała i anny zd. kawulok
Magdalena sylwia lewczuk c. Przemysława i sylwii zd. Jurkantowicz
Tymoteusz krzysztof szura s. krzysztofa i aleksandry zd. niedoba
Milena Barbara Chmiel c. Mariusza i Barbary Pańko
artur Pilch s. Łukasza i Joanny zd. Hess

Jan Gałuszka – Teresa adamek

śp. irena Ruśniok zd. Cibis  l. 65 – Goleszów
śp. zuzanna Cieślar zd. Łamacz l. 85 – Goleszów
śp. artur Machalica  l. 83 – kozakowice Górne
śp. emilia Plinta zd. spratek  l. 86 – kozakowice Dolne
śp. Jan Troszok l. 63 – Goleszów
śp. Jerzy Molin  l. 48 – leszna Górna
śp. Jerzy Cieślar l. 64 – Goleszów
śp. emilia kajzar zd. Śliwka  l. 93 – Goleszów
śp. Ryszard oleszczuk l. 70 – leszna Górna
śp. Jadwiga Cieślar zd. Jankowska l. 69 – Goleszów
śp. Barbara Feruga zd. lasicz  l. 70 – Goleszów
śp. lidia sikora zd. Fober l. 80 – Goleszów
śp. anna Górniak zd. Pinkas l. 95 – Goleszów
śp. Helena Pinkas zd. wacławik l. 87 – Goleszów
śp. erwin Pszczółka l. 76 – Godziszów
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Maciej Pawełek – Magdalena Rapicka 
ślub: 31.01.2018 r.

Magdalena Sylwia Lewczuk 
chrzest: 21.01.2018 r.

Kacper Sławomir Bujok 
chrzest:  21.01.2018 r.

Dominik Jan Walczysko 
chrzest: 21.01.2018 r.

Tymoteusz Krzysztof Szura 
chrzest: 21.01.2018 r.



Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży




