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Błogosław, duszo moja, Panu
i nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw Jego!       

Ps 103,2
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Rafał Glajcar

zobowiązanie wobec  
przyszłych pokoleń

Już wkrótce, w trakcie październikowych wyborów 

samorządowych, będziemy zdawali test z obywatelskie-

go zaangażowania. Powinniśmy postrzegać to wydarze-

nie w kategorii szansy, a jednocześnie wyzwania, przed 

którym stoimy jako wierni kościoła mniejszościowego. 

Możliwość wyboru radnych oraz wójtów i burmistrzów 

potraktujmy jako obywatelski obowiązek, a także jako 

szansę na obecność ewangelików w strukturach władzy 

samorządowej. wśród kandydatów do sejmiku, rady po-

wiatu i rad gminnych oraz miejskich są członkowie rad 

parafialnych, chórów, osoby aktywne w życiu poszczegól-

nych parafii. warto, byśmy o nich pamiętali. wszak dzia-

łalność samorządową można pięknie i skutecznie łączyć 

z promowaniem wartości składających się na ewangelic-

ki etos. wzorce patriotycznych i obywatelskich postaw 

ewangelików z drugiej połowy XiX i początku XX wieku 

niezmiennie powinny stanowić punkt odniesienia dla 

naszej aktywności w sferze publicznej. Ewangelicy Nie-

podległej… to nie tylko doświadczenia z przeszłości, ale 

zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
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ks. Jan Raszyk

najprzewielebniejszy księże Biskupie! Drogi księże, 
droga Pani Diakon! Drodzy jubilaci koleżanki i kole-
dzy! Drogi zborze Chrystusowy! 

Chociaż w minionych latach przemawiałem do 
roczników świętujących złotą konfirmację, to jednak 
ta dzisiejsza jest dla mnie szczególna, ponieważ jest to 
także mój jubileusz, moja złota konfirmacja, dzień wy-
jątkowy. każdy otrzymał zaproszenie ze zdjęciem całej 
grupy koleżanek i kolegów wraz z naszymi duszpaste-
rzami z przed 50 lat. są wśród nich osoby nam bliskie, 
które niestety nie doczekały dzisiejszej uroczystości. 
znaliśmy ich dobrze, uczyliśmy się w jednej szkole, byli 
naszymi sąsiadami czy też przez lata świadczyliśmy 
sobie pomoc z tytułu wykonywanego zawodu. Dlate-
go w sercu czujemy smutek, że ich już nie ma wśród 
żyjących. Duszpasterze, którzy przekazywali nam wia-
domości na lekcjach religii, na nauce konfirmacyjnej, 
którzy byli dla nas przykładem wiary, których darzy-
liśmy zaufaniem, byli dla nas niekwestionowanym au-
torytetem, byli naszymi wychowawcami: troszczyli się 
o nasz rozwój duchowy, właściwą duchową formację, 
a także zachęcali do dalszego wszechstronnego kształ-
cenia się, do pracy nad sobą, by słowo ewangelik także 
w odniesieniu do nas, do naszego rocznika, znaczyło: 
solidny, kompetentny, uczciwy, prawy, odpowiedzial-
ny, a w niedługiej przyszłości dobry mąż i ojciec, dobra 
żona i matka. wkładali oni wiele wysiłku aby wszyscy 
składający ślubowanie konfirmacyjne, miłując Boga, 
regularnie i aktywnie uczestniczyli w życiu swojej pa-
rafii i kościoła ewangelicko–augsburskiego.  niestety  
Bóg także odwołał z doczesności naszych duszpasterzy: 
ks. proboszcza Tadeusza Terlika i ks. prezesa synodu 

ZŁOTA  KONFIRMACJA 
Goleszów, 17.06.2018 rok

„Od tej chwili wielu uczniów Jezusa zawróciło i już z nim  nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł 
do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?
„Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.” 

J 6,66–69

kościoła Jana Grossa. Chętnie byśmy z nimi teraz się 
dzielili własnymi sukcesami, czy też zwierzyli się z tego, 
co nam ciąży, co nas niepokoi, posłuchali dobrej rady 
doświadczonego duszpasterza. Chętnie byśmy im po-
dziękowali, bo mamy za co im dziękować: za płomien-
ne kazania, za świadectwo wiary w niełatwych dla ko-
ścioła czasach, za ich dobroć, miłość i wyrozumiałość, 
za konsekwencję i wytrwałość w przekazywaniu prawd 
wiary, za wpojenie szacunku do Pisma Świętego, do re-
gularnego czytania Biblii, która jest jedynym źródłem 
wiary, za umiłowanie kościoła ewangelicko–augsbur-
skiego. nie możemy tego uczynić im bezpośrednio, ale 
czynimy to dziękując w modlitwach Bogu samemu.

I. nasz tekst kazalny następuje bezpośrednio po wy-
stąpieniu Pana Jezusa w synagodze w kafarnaum i dys-
kusji z obecnymi tam osobami. Dowiadujemy się, że 
„Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówi-
ło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może? Od tej chwili 
wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło” 
(w. 60.66). Co takiego powiedział Jezus z czym się Jego 
uczniowie nie mogli zgodzić, czego nie rozumieli i dla-
tego opuścili Jezusa? Pan Jezus mówił o sakramencie 
ołtarza, wyjaśniał jego znaczenie. Powiada: „Ja jestem 
chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać 
będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, 
to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata (w. 51). Kto 
spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wiecz-
ny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest praw-
dziwym napojem”. (w. 54.55) i wtedy zgromadzeni w sy-
nagodze sprzeczali się między sobą, mówili: „Jakże Ten 
może nam dać swoje ciało do jedzenia?” (w 52). Mówili 
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też: „Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę 
znamy? Jakże więc teraz może mówić: Z nieba zstąpiłem?” 
(w. 42). znali dobrze zarówno jego jak i jego rodzinę. 
Dlatego nie mogli zrozumieć treści słów Jezusa.

Jezus dalej ich napomina i wyjaśnia: „Nie szemraj-
cie między sobą! (w. 43). Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem 
chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni 
i poumierali; Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nie-
ba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.” (w. 47–50).

Pan Jezus w tej ważnej wypowiedzi łączy naukę o ko-
munii świętej z ofiarą na krzyżu. Cierpliwie wyjaśniając 
posługuje się obrazami. nawiązuje też do wydarzenia na 
pustyni.

słuchacze zebrani wokół Jezus nie doświadczyli ani 
społeczności komunii świętej, tak samo nie pojmowali 
zbliżającego się wydarzenia na Golgocie. Dlatego wzgar-
dzili osobą Jezusa. i wielu uczniów opuściło Pana Jezusa. 
nie był to jednak nikt z „dwunastu”, nikt z przyszłych 
apostołów.

Mowa jest o tych, którzy wcześniej uwierzyli w Jezu-
sa i chętnie przebywali z nim, stanowiąc zalążek nowego 
ludu Bożego. ale w opisanej sytuacji spotykamy się tu 
z kryzysem wiary, aktualnym nie tylko w tamtych oko-
licznościach historycznych, ale i dla czytelników ewan-
gelii, pierwszych i następnych. kryzys wiary, o różnym 
podłożu, jest spotykany także obecnie wśród chrześcijan 
i to niezależnie od wieku. Myślę, że w jakimś stopniu 
kiedyś dotknął każdego z nas.   

objawienie Jezusa wydaje się trudne, rzeczywi-
stość nadprzyrodzona trudna do przyjęcia. Pan Jezus 
jednak pragnie przezwyciężyć wątpliwości, scepty-
cyzm i niewiarę ludzi. a mimo to ciągle są osoby, któ-
re zawracają i powracają do dawnego życia, bez Jezu-
sa. Przez to rezygnują z życia, z darów, które tylko on 
daje człowiekowi.     

II. „Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? 
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pój-
dziemy?” (w. 67.68). Tamci odeszli, opuścili Jezusa i już 
z nim nie chodzili. a jak postąpi dwunastu? Co zrobią ze 
swym życiem konfirmanci, kiedy pojawią się na ich dro-
dze trudności? Czy wtedy zaufają Bogu, prosząc o radę, 
o ratunek?  Te pytania stawia sobie co roku każdy ksiądz 
w uroczystym dniu, gdy w kościele przed Bogiem, rodzi-
cami, rodziną, parafianami, młodzież wypowiada uro-
czyste ślubowanie. Jezus pyta: „Czy i wy chcecie odejść?”. 
wasza obecność, drodzy jubilaci świadczy jednoznacz-
nie, że pozostaliście wierni słowom ślubowania konfir-
macyjnego. 

kogo Jezus objął swoją miłością, napełnił jego ser-
ce, jego duszę, kto Jemu zaufał, z Jego miłości korzysta, 
obdarza nią tych, których ma wokół siebie, ten prze-
szedł z duchowej śmierci do życia w realnej społeczno-
ści z Bogiem.

Przez minione pięćdziesiąt lat, które upłynęły 
od dnia naszej konfirmacji (Goleszów 26.05.1968r.) 
z pewnością różnymi drogami prowadził Bóg każdego 
z nas. Były wydarzenia, lata szczęśliwe np: ukończenie 
szkoły, zdobycie zawodu, pierwsza praca, założenie 
rodziny, narodziny dzieci, zamieszkanie we własnym 
domu. ale też chwile trudne, smutne, czy dramatycz-
ne: choroba, wypadek w pracy, śmierć bliskiej osoby, 
niepowodzenie, przekreślenie planów z przyczyn od 
nas niezależnych.

w tym czasie byliśmy świadkami ważnych wyda-
rzeń w parafii, w kościele ewangelicko–augsburskim. 
niektórzy byli i są członkami rad parafialnych, chóru 
kościelnego, pomagaliście przy gruntownym remoncie 
kościoła, budowie plebanii. Dzięki zaangażowaniu para-
fian możemy się cieszyć, że obiekty te są coraz piękniej-
sze, stają się bardziej funkcjonalne.

To wszystko świadczy o tym, że lekcje religii, nauka 
konfirmacyjna i pokonfirmacyjna nie są pustą teorią, 
abstrakcją, ale same są prawdziwym życiem. nasi dusz-
pasterze przemawiali do serca młodej osoby, uczyli ko-
chać Biblię, badać Biblię, odkrywać Biblię, bo Boże sło-
wo nigdy nas nie zawodzi. Pismo Święte jest jedynym 
źródłem wiary chrześcijańskiej. ksiądz katecheta i ro-
dzice, czy dziadkowie umiejętnie podsycali ten płomień 
wiary w Boga objawionego na kartach Biblii i w zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa – ten płomień wiary w waszych 
sercach zapalony przez Boga już w momencie Chrztu 
Świętego. stąd aktualne ponadczasowe hasło Reforma-
cji: JeDYnie sŁowo BoŻe.

Piotr w imieniu dwunastu odpowiedział: „Panie! 
Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. 
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, 
Synem Boga żywego.” (w. 68.69). któż inny poza Jezu-
sem może im wskazać prawdziwą drogę życia? Prze-
cież ożywiała ich wiara w Jezusa. ona doprowadziła 
apostołów do uznania właściwej roli zbawczej i boskiej 
natury Jezusa. Piotr jest absolutnie przekonany o zbaw-
czym posłannictwie Jezusa z woli ojca niebieskiego. 
Jezus jest ich Panem, innego nie pragną. inni wskazują 
drogę, uczą prawdy, czasem mogą ratować życie. Jezus 
natomiast sam jest Drogą, Prawdą i Życiem. inni dają 
chleb. Jezus jest Chlebem Żywota. on jest Chrystusem, 
synem Boga żywego.
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III. nasi duszpasterze nas zachęcali, inspirowali do 
aktywnej postawy w grupie młodzieży, w parafii, a także 
w szerszych kręgach. Bo należy czynić użytek z poten-
cjału zdolności, talentów, darów, które każdemu z nas 
Bóg złożył w naszych sercach, Bóg który nas miłuje, ale 
też powołuje do różnych zadań, byśmy je codziennie re-
alizowali.

wypowiedź Pana Jezusa ukazuje jak ważny jest 
nasz udział w spowiedzi i komunii Świętej do której 
po raz pierwszy przystąpiliśmy w dniu konfirmacji. Bo 
przez spożywanie pokarmu, którym jest prawdziwe cia-
ło i krew Pana Jezusa, realizuje się ostatecznie uczest-
nictwo w życiu udzielonym nam przez Boga w Jezusie 
Chrystusie. w ten sposób doświadczamy działania i ła-
ski Bożej, sami jesteśmy świadkami ciągłości, próbu-
jemy rozumieć plan zbawienia grzesznego człowieka: 
od przyjścia Jezusa na świat w ludzkim ciele, do dzieła 
odkupienia, którego miejscem stała się Golgota, oraz 
komunia święta. Boże działanie nie ogranicza się do 
tych trzech faktów, ale jest początkiem, zapowiedzią 
i gwarancją naszego zmartwychwstania i nowego życia. 
spożywając Ciało i pijąc krew Chrystusa  jednoczymy 
się  z synem Bożym, a on z nami. w tym sakramencie 
chodzi o to, by żyć darowanym przez Boga życiem, by 
wejść we wspólnotę z synem, a przez niego z ojcem 
i w tej wspólnocie trwać na wieki. komunia Święta jest 
owocem ofiary krzyżowej złożonej przez Jezusa w celu 
ratowania grzesznego człowieka.  

Marcin luter mówiąc o sakramencie Chrztu Świę-
tego wypowiedział zdanie: „każde rano myjąc twarz, 
wspomnij na twój Chrzest, że wtedy zmyte zostały twoje 
grzechy”. kiedy przystępujemy do spowiedzi i komunii 
Świętej, wtedy wspomnijmy naszą konfirmację, gdy skła-
daliśmy ślubowanie wierności Trójjedynemu Bogu i ko-
ściołowi ewangelicko–augsburskiemu i po raz pierwszy 
przystępowaliśmy do stołu Pańskiego, doświadczając re-
alnej obecności i zbawiennego działania Pana Jezusa.

na jednym plakacie w gablocie na ścianie kościoła 
ewangelickiego przeczytałem zdania wyrażające ważną 
myśl, ważną prawdę: 

„ludzie, którzy żyją nadzieją widzą dalej.
ludzie którzy żyją miłością, dostrzegają więcej,
ludzie, którzy żyją wiarą, widzą wszystko w innym 

świetle”. (lothar zenetti).

Życzę wam i sobie, drogie Jubilatki, drodzy Jubilaci 
złotej konfirmacji, byśmy żyli nadzieją, byśmy kierowali 
się miłością, której wzór daje nam Jezus Chrystus. Ży-
czę byśmy żyli szczerą wiarą w Boga: ojca, syna i Ducha 
Świętego. i dzięki temu na otaczającą nas rzeczywistość, 

na wydarzenia i procesy zachodzące w świecie patrzyli 
w innym, Bożym świetle.

Byśmy codziennie szczerze mogli wyznać Temu, 
który jest głową kościoła: „Panie! Ty masz słowa żywota 
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chry-
stusem, Synem Boga żywego”. Bo nieprzemijające w swej 
aktualności jest wezwanie Pana Jezusa, które wypisane 
jest często na świadectwie konfirmacyjnym, a które dzi-
siaj także nam przypomina: „Bądź wierny aż do śmierci, 
a dam ci koronę żywota” (obj 2,10). amen.

„Nie szemrajcie między sobą!  
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 
kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. 
Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi 

jedli mannę na pustyni i poumierali; 
Tu natomiast jest chleb, który zstępuje 

z nieba, aby nie umarł ten, 
kto go spożywa.”

J 6,43
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Ś Śmierć
Śmierć jest końcem życia i zarazem jego częścią. 

Świadomość nieuchronnego kresu ziemskiego życia 
musi pobudzać każdego chrześcijanina do stałej troski 
i dbałości o każdy dzień życia. Życie w horyzoncie śmier-
ci pozwala przyjmować z pokorą, to co Bóg daje. Reflek-
sja o przemijaniu motywuje do tego, by wykorzystać swe 
talenty na Bożą chwałę i ku pożytkowi bliźnich. 

Śmierć oznacza kres życia i dlatego jej świadomość bu-
dzi w każdej rozumniej istocie strach. lecz chrześcijanin, 
który wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa i jego zwy-
cięstwo nad śmiercią zyskuje spokój i pewność, że mimo 
śmierci będzie żył z Bogiem w wieczności. w jednym 
ze swych kazań Marcin luter taki pisał o śmierci: „cały 
świat nie potrafi przeciwstawić się śmierci i ucieka od niej 
z przerażeniem, lecz zostaje przez nią pokonany. ale wia-
ra stoi mocno i opiera się śmierci, która pożera cały świat, 
i zwycięża ją, i połyka nienasyconego pożeracza życia”. 

Śmierć w Biblii:  
Ps 39,5–7; Rz 8,34–39; 1. kor 15,54–57 

 zmartwychwstanie
zmartwychwstanie Jezusa jest dla chrześcijanina naj-

ważniejszym wydarzeniem w historii Bożego działania 
w świecie. stanowi ono moment zwrotny w historii Boga 
z człowiekiem – dzięki zmartwychwstałemu śmierć nie 
jest już ostatnim akordem życia człowieka.

zmartwychwstanie nie jest jednak zwykłym wyda-
rzeniem historycznym. wprawdzie przemawiają za nim 
pewne źródła  – pusty grób i wiara pierwszych chrze-
ścijan – ale nie można go opisać i ująć w ramy języka 
naukowej obserwacji. 

zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które rozsa-
dza porządek tego świata, wkracza weń podobnie jak 
zmartwychwstały Jezus do wieczernika przez zamknię-
te drzwi. Chrystus zmartwychwstały ofiarowuje wszyst-
kim, którzy w niego wierzą, obietnicę życia, które nie 
kończy się wraz ze śmiercią ciała. zmartwychwstanie nie 
jest reinkarnacją, ponownym wcieleniem. Bóg nie chce 
człowieka „zastąpić” innym człowiekiem, lecz powołać 
go do nowego życia. apostoł Paweł nazywa to prze-
mienieniem bądź przyobleczeniem w nieśmiertelność: 

Łukasz Barański
„albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co 
nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nie-
śmiertelność” (1 kor 15, 53).

zmartwychwstanie w Biblii:
J 20,1–21; J 11,25–26; Rz 8,11; 1 kor 6,14; 1 kor 15, 

12–58; 1 Tes 4, 13–18.

 Życie wieczne
kategoria wieczności wymyka się ludzkiej wyobraź-

ni, dlatego jest też trudna do uchwycenia jako przed-
miot wiary. Życie wieczne to nie nieskończenie długa 
wegetacja. Życie wieczne należy rozumieć jakościowo 
– jako pełnię życia. zdaniem duńskiego filozofa sörena 
kierkegaarda każda chwila, którą przeżywamy w pełni 
i w której czujemy się całkowicie spełnieni, jest już jakby 
„atomem wieczności”.

Dla chrześcijanina pełnia życia jest w Chrystusie. 
Jego śmierć i zmartwychwstanie jest darem życia dla 
tych, którzy do niego przychodzą. w wierze można już 
w świecie doczesnym zaznać pełni życia, gdyż wiara jest 
właśnie obecnością Boga w życiu człowieka. a zatem tak 
rozumiane życie wieczne zaczyna się – dla tych, którzy 
zostali ochrzczeni i wierzą w Jezusa  – już w tym świecie 
i nie kończy się wraz ze śmiercią. Jego dopełnieniem bę-
dzie zjednoczenie z Jezusem w przyszłym świecie. w tym 
celu trzeba „poznać go i doznać mocy zmartwychwsta-
nia jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się 
podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem 
dostąpić zmartwychwstania” (Flp 3, 10–11).

Życie wieczne w Biblii:
J 3,16; 5,24; 6,35; 11,1–27 

Z

Ż
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Przebudzenie świadomości narodowej  
w II połowie XIX wieku na Śląsku Cieszyńskim

Patriotyczne postawy polskich ewangelików wyrażo-
ne w wielu zachowanych dokumentach i potwierdzane 
czynem, niejednokrotnie zbrojnym, nie były wyrazem 
nagłego i spontanicznego zrywu narodowego związane-
go z wybuchem i wojny światowej. na Śląsku Cieszyń-
skim postawy te były wyrazem świadomości narodowej 
rozbudzonej, a następnie kształtującej się w procesie 
trwającym od połowy XiX wieku. inspiratorami tego 
procesu byli młodzi absolwenci cieszyńskiego gimna-
zjum ewangelickiego – m.in. andrzej Cinciała, Paweł 
stalmach, Jan Bujak, andrzej kotula, Jerzy Heczko i Jan 
Śliwka – zwani później „budzicielami”, albo „pierwszymi 
szermierzami” ruchu narodowego. ważną osobą, która 
odcisnęła swój wpływ na przedstawicielach tego środo-
wiska był przybyły do Cieszyna w 1866 roku ks. leopold 
otto z warszawy, polski działacz narodowy, twórca kon-
cepcji mesjanizmu ewangelickiego w Polsce. 

Patrząc na historię śląskiego protestantyzmu szerzej, 
można zaryzykować stwierdzenie, że wielowiekowy opór 
przed kontrreformacyjnymi działaniami władz spowo-
dował identyfikację wiary z języ-
kiem polskim, w którym napisane 
były ewangelickie modlitewniki, 
postylle i Biblia, codziennie wyko-
rzystywane w użytku domowym. 
Domagający się wieków uznania 
własnej autonomii wyznaniowej, 
a następnie równouprawnienia 
z kościołem rzymskokatolickim, 
ewangelicy śląscy wnieśli do pro-
cesu narodowego przebudzenia 
mieszkańców ziemi cieszyńskiej 
dojrzałość polityczną formułowa-
nych oczekiwań i żądań. 

na przełomie stuleci polskie 
środowisko patriotyczne na Śląsku 
Cieszyńskim było skupione wo-
kół księdza Franciszka Michejdy, 
proboszcza w nawsiu. organem 
politycznym tego środowiska była 
założone przez Michejdę Polskie 

Łukasz Barański

Czyn legionowy ewangelików

stronnictwo narodowe oraz Polskie stronnictwo ludo-
we na Śląsku. U progu XX wieku środowisko to znalazło 
się w defensywie. Było to spowodowane niechęcią czę-
ści wiernych do przywódców, którzy mocno współpra-
cowali ze związkiem Śląskich katolików i ks. Józefem 
londzinem. wybory do komitetu parafialnego w Cie-
szynie w 1903 r. zakończyły się zwycięstwem frakcji nie-
mieckiej. w odpowiedzi na te tendencje ks. Franciszek 
Michejda przystąpił do reorganizacji działalności swego 
środowiska od początku drugiej dekady XX wieku. sym-
bolicznym momentem tej zmiany było powołanie nowe-
go czasopisma o polskiej orientacji narodowej i mocnej 
ewangelickiej identyfikacji wyznaniowej – „Posła ewan-
gelickiego”, którego redaktorem został zięć Franciszka 
Michejdy, ks. Jan stonawski.

Ewangelicy w Legionach Polskich
wśród postaci zasłużonych dla odzyskania przez 

Polskę niepodległości było również wielu ewangelików. 
w pierwszym okresie walki o niepodległość można ich 
było znaleźć przede wszystkim w legionach Piłsudskie-
go, a później w jego obozie politycznym. w powstałych 

Legioniści śląscy z I i II plutonu 2 kompanii 3 pułku piechoty w Besarabii w 1915 roku.
Wśród siedzących 1. od prawej Jan Łysek,  5. od prawej Tadeusz Michejda.

(źródło: Książnica Cieszyńska)
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27 sierpnia 1914 roku legionach Polskich było wielu 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Już w sierpniu po-
wstała w Cieszynie Śląska sekcja naczelnego komitetu 
narodowego która zajęła się rekrutacją do legionów. 
Członkiem sekcji był m. in dr Jan Michejda. zorgani-
zowany przez sekcję Śląska oddział został nazwany „le-
gionem Śląskim”. kulminacyjnym momentem czynu le-
gionowego na Śląsku Cieszyńskim był wymarsz legionu 
Śląskiego z Cieszyna 21 września 1914 r. Grupa 372 le-
gionistów udała się do Mszany Dolnej w celu wstąpienia 
do tzw. legionu wschodniego. Jesienią 1914 r. na Ślą-
sku Cieszyńskim pojawili się, w celach rekonwalescencji 
i odpoczynku, legioniści i Brygady oraz polscy uchodź-
cy, z całą legionową elitą. na parafii ewangelickiej w na-
wsiu k. Jabłonkowa Józef Piłsudski spędził swoją pierw-
szą wojenną wigilię. Bez względu na sytuację polityczną, 
śląski czyn legionowy stanowił chęć zamanifestowania 
łączności z narodem polskim i prowadzoną walką o nie-
podległe państwo .

Jednym z najwybitniejszych szermierzy niepodległo-
ści, który o niepodległą zabiegał zbrojnie i piórem, był 
pochodzący z  rodziny ewangelickich górali z Jaworzynki 
Jan Łysek (1887–1915) – poeta romantyczny, w którego 
utworach dochodziły do głosu elementy folklorystyczne, 
nauczyciel i działacz społeczny. Jego poezja i proza odwo-
ływały się do kultury i gwary górali śląskich. Przez kazi-
mierza nitscha był nazwany „ślaskim Tetmajerem”. Jego 
najwybitniejszym dziełem literackim jest dramat „Śpiący 
rycerze”. obok działalności literackiej, teatralnej i folklo-

rystycznej angażował się Jan Łysek również w tworzenie 
zrębów harcerstwa wśród młodzieży polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim. Po wybuchu wojny razem z Hieronimem 
Przepilińskim współorganizował w Cieszynie kompanię 
legionów Polskich, zwaną legionem Śląskim. wkrótce 
też został dowódcą jednego z plutonów drugiej kompanii 
legionowej. Pierwszą bitwę stoczył 24 X 1916 roku pod 
nadwórną. kilka dni później został ranny w bitwie pod 
Maksymcem. w późniejszym okresie, już jako dowódca 
całej kompanii, brał udział w walkach legionu w karpa-
tach. zginął trafiony kulą w głowę podczas bitwy pod ko-
stiuchnówką na wołyniu 5 listopada 1915 roku. 

w 1929 roku jego zwłoki ekshumowano i prze-
wieziono z cmentarza w wołczesku do Cieszyna. Tam 
został pochowany na cmentarzu obok kościoła ewan-
gelickiego. 

wielu ewangelickich żołnierzy i uczestników później-
szych walk o niepodległość wywodziło się z polskiej orga-
nizacji „Jedność”. Działała ona potajemnie w gimnazjach 
cieszyńskich a później także bielskich od 1886 roku. Pre-
zesem „Jedności” w cieszyńskim gimnazjum był ks. Jan 
stonawski, redaktor „Posła ewangelickiego” oraz „słowa 
Żywota”. w działaniach patriotycznych wspierała go żona 
olga stonawska, która była przewodniczącą ewangelic-
kiego stowarzyszenia niewiast oraz Macierzy szkolnej 
księstwa Cieszyńskiego. w domu stonawskich mieścił się 
od sierpnia 1914 roku komisariat legionów Polskich. 

kolejnym bojownikiem o niepodległość, wychowan-
kiem cieszyńskiego gimnazjum i organizacji patriotycznej  

Wymarsz Pierwszej 
Kompanii Kadrowej 

do Kongresówki, Kielce 
sierpień 1914 roku.

Sztab oficerów legiono-
wych z komendantem 

Józefem Piłsudskim.
Pierwszy z lewej: Ignacy 

Boerner.
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„Jedność” był Jan Raszka (1871–1945), wybitny rzeźbiarz, 
grawer, malarz i medalier. od roku 1902 był Jan Raszka 
wykładowcą rysunku i rzeźby w wyższej szkole Przemy-
słowej w krakowie. To właśnie podczas swego pobytu 
w krakowie poznał Józefa Piłsudskiego i wszedł w krąg 
krakowskich działaczy niepodległościowych. w jego 
twórczości od tego czasu zaczęły pojawiać się wątki pa-
triotyczne. w 1916 roku wstąpił do legionów Piłsud-
skiego. w czasie służby wojskowej nie zaprzestał dzia-
łalności twórczej. Portretował dowódców legionowych, 
m. in. kazimierza sosnkowskiego, pełnił funkcję legio-
nowego rzeźbiarza wojennego. Jego dziełem był m. in. 
pomnik legionistów Śląskich w Cieszynie, zwany „Cie-
szyńską nike” lub „Ślązaczką”, który został zniszczony  
1 września 1939 roku przez niemców. zrekonstruowa-
ny pomnik stanął ponownie na dawnym miejscu u stóp 
wzgórza zamkowego w 2008 roku.

wśród bohaterów tamtych dni nie sposób pominąć 
ignacego Boernera (1875–1933). Urodzony w zduńskiej 
woli syn powstańca styczniowego, ewangelickiego su-
perintendenta diecezji kaliskiej edwarda Boernera, był 
klasycznym przykładem patrioty polskiego z wyboru, 
którego rodzina przybyła na terytorium królestwa Pol-
skiego z saksonii. Po ukończeniu szkół w kaliszu oraz 
Darmstadzie zaangażował się od początku XX wieku 
w działalność PPs. w 1914 roku wstąpił do związku 
walki Czynnej a następnie do legionów Piłsudskiego. 
Pełnił funkcję oficera wywiadu i Brygady legionów. 
w 1918 roku został szefem oddziału wywiadowczego 

w komendzie naczelnej Polskiej organizacji wojskowej. 
To dzięki jego negocjacjom, prowadzonym w imieniu 
Piłsudskiego, 12–tysięczny garnizon niemiecki opuścił 
warszawę. Przez cały okres powojenny służył w odro-
dzonym wojsku Polskim, był m. in. oficerem sztabu 
generalnego. w latach 1929–1933 był ministrem poczt 
i telegrafów. od jego nazwiska nazwane zostało osiedle 
Boernerowskie, które powstało pod warszawą dla pra-
cowników ministerstwa łączności. Był świeckim człon-
kiem konsystorza kościoła ewangelicko–augsburskiego 
w okresie międzywojennym. 

Ewangelicy w walce o polskość Śląska  
Cieszyńskiego

od początku października 1918 roku nasilały się na 
terenie Śląska Cieszyńskiego wystąpienia ludności pol-
skiej, domagającej się zjednoczenia tych ziem z odbudo-
wującym się po okresie 123 letniego niebytu państwem 
polskim. Dnia 19 października ukonstytuował się komi-
tet polski pod nazwą Rady narodowej księstwa Cieszyń-
skiego. w jej skład wchodzili również ewangelicy, m. in. 
dr Jan Michejda. Świadectwem poparcia ewangelików 
cieszyńskich dla działań Rady narodowej księstwa Cie-
szyńskiego była wizyta 31 października 1918 r. delegacji 
cieszyńskich duchownych ewangelickich z Franciszkiem 
Michejdą na czele na posiedzeniu Rady. Delegacja uzna-
ła władzę Rady i wyraziła swe nadzieje na zjednoczenie 
parafii ewangelickich księstwa z kościołem ewangelic-
kim w Polsce. 

Jan Łysek (1887–1915) w mundurze  
porucznika II Brygady Legionów Polskich.

Jan Raszka (1871–1945) 
w mundurze legionisty

Ignacy Boerner (1875–1933)  
w mundurze legionisty. 
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Propolskie działania cieszyńskich ewangelików znaj-
dowały mocne wsparcie w stanowisku władz kościoła 
ewangelicko–augsburskiego w warszawie. Te obustron-
ne dążenia zjednoczeniowe zainicjowały proces włączania 
senioratu śląskiego kościoła ewangelicko–augsburskiego 
w austrii do kościoła ewangelicko–augsburskiego w Pol-
sce. Dnia 11 listopada 1918 roku Rada narodowa wydała 
rozporządzenie o uznaniu przez kościół na Śląsku Cie-
szyńskim zwierzchności konsystorza w warszawie. Decy-
zja ta była odzwierciedleniem woli większości parafii na 
terenie senioratu. w odpowiedzi na te działania superin-
tendent generalny Juliusz Bursche dokonał aktu włącze-
nia śląskich parafii do kościoła ewangelicko–augsbur-
skiego w Polsce decyzją zatwierdzoną 20 grudnia 1918 
roku w Cieszynie. na czele nowo powstałego senioratu 
śląskiego stanął ks. Franciszek Michejda.

Konferencja pokojowa w Wersalu 
obok działań zbrojnych to właśnie dyplomacja była 

najważniejszym narzędziem walki o kształt przyszłe-
go niepodległego państwa polskiego. Również kościół 
ewangelicko–augsburski zaangażował się w te dyplo-
matyczne starania o jak najkorzystniejsze rozstrzygnię-
cia mocarstw światowych dotyczące przyszłego kształtu 
Polski. Bardzo aktywnie w ten proces włączył się super-
intendent J. Bursche, który zabiegał o włączenie do od-
rodzonego państwa polskiego terenów zamieszkiwanych 
przez ewangelików–Polaków, a więc na południu: Śląska 
Cieszyńskiego, na północy: Mazur. obok Burschego 
wymienić tutaj trzeba również profesora Jerzego Buzka, 
przyszłego szefa Głównego Urzędu statystycznego. Był 
on również delegatem rządu polskiego na konferencję 
pokojową w Paryżu. Już po agresji Czechosłowacji na 
Śląsk Cieszyński, w styczniu 1919 roku Juliusz Bursche 
udał się do Paryża w roli oficjalnego delegata rządu pol-
skiego. w Paryżu przedstawił swój „Memoriał w spra-
wie ewangelików polskich”. w dokumencie tym Juliusz 
Bursche bardzo mocno akcentuje związki dwóch obsza-
rów spornych z Polską. zarówno na Śląsku Cieszyńskim, 
jak i na Mazurach istnieje bowiem kościół ewangelicki, 
swymi korzeniami sięgający XVi–wiecznej Reformacji, 
którego wierni modlili się i czytali Pismo Święte w ję-
zyku polskim i przeciwstawiali się działaniom germani-
zacyjnym (Mazurzy) bądź kontrreformacyjnym (Ślązacy 
cieszyńscy) dotychczasowych władz. Przyłączenie para-
fii ewangelickich z tych dwóch regionów do Polski przy-
niosłoby, zdaniem Burschego, korzyści nie tylko kościo-
łowi ewangelickiemu w Polsce, ale również stanowiłoby 
cenny wkład do nowo powstającego państwa polskiego. 
Byłoby wreszcie naprawieniem historycznych krzywd 

wyrządzonych Polakom–ewangelikom, żyjącym przez 
wieki w rozproszeniu. 

wśród upominających się o prawa Polaków do spor-
nych ziem byli również w Paryżu inni przedstawiciele 
kościoła ewangelickiego, m. in. wspomniany prof. Jó-
zef Buzek, który przygotował memoriał pt. „Protestanci 
polscy a zagadnienie zachodnich granic Polski”. z kolei 
księża karol kulisz i Józef Mamica, jako delegaci Rady 
narodowej Śląska Cieszyńskiego, przybyli do Paryża 
z memoriałem prezentującym „głos polskiego ducho-
wieństwa ewangelickiego w sprawie przyłączenia Śląska 
wschodniego [czyli Cieszyńskiego] do Polski”. Domaga-
li się w nim przyłączenia do Polski również pozostałych 
terenów Śląska, całych Prus i Poznańskiego, jako tere-
nów zamieszkanych przez ewangelików–Polaków. Do-
kument ten kończy się doniosłą deklaracją: „Pragniemy 
tedy powrócić do domu naszego ojcowskiego, do przy-
rodzonej naszej ojczyzny i połączyć się z braćmi naszymi 

Pomnik Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę 
autorstwa Jana Raszki, zwany „cieszyńską Nike”  

lub „Ślązaczką”, odsłonięty 28 października 1934 roku.
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według rodu i języka i z braćmi według wiary i wyznania 
w Chrystusie”.

w lipcu 1920 r. z dokumentem wyrażającym sprze-
ciw wobec czeskiej okupacji terenów Śląska Cieszyńskie-
go przybył ponownie do Paryża ks. karol kulisz. nieste-
ty delegacja polska spóźniła się, a Rada ambasadorów 
podjęła niekorzystną dla Polski decyzję o podziale Śląska 
Cieszyńskiego w przeddzień wysłuchania ks. kulisza.

Podział Śląska Cieszyńskiego
latem 1920 roku na konferencji w belgijskim spa 

mocarstwa europejskie dokonały podziału Śląska Cie-
szyńskiego według niekorzystnych dla Polski kryteriów. 
Dla Polaków ewangelików, którzy mocą tej decyzji po-
zostali po czechosłowackiej stronie był to potężny cios. 
Duchowni ewangeliccy z Franciszkiem Michejdą na cze-
le dążyli do powołania niezależnego od czechosłowac-
kich struktur kościelnych senioratu, co udało się w 1922 
roku, gdy postał augsburski kościół ewangelicki na 
wschodnim Śląsku w Czechosłowacji. Łącznie na terenie 
przyznanym Czechosłowacji pozostało ponad 48 tysięcy 
ewangelików. w parafiach znajdujących się na terenie, 
który przypadł Polsce, mieszkało wówczas około 47 ty-
sięcy ewangelików, z czego 35 tysięcy było narodowości 
polskiej. Gorzkim paradoksem tego rozstrzygnięcia było 

przyznanie Czechosłowacji terenów, których mieszkań-
cy, a w szczególności tamtejsi ewangelicy, najgłośniej do-
magali się przyłączenia do Polski.

Przedstawione postaci, dokumenty, ale także pomni-
ki, rzeźby, utwory literackie stanowią czytelny dowód 
zaangażowania ewangelików w walkę o niepodległość 
powstającej po 123 latach politycznego niebytu Polski. 
skomplikowane procesy dziejowe, budzenie i przemiany 
świadomości narodowej następowały również w środo-
wisku polskich ewangelików. obserwując z dzisiejszej 
perspektywy te procesy widzimy jak wielu było wśród 
ojców naszej wiary sprzed ponad wieku postaci, które 
swym działaniem świadomie kształtowały owe proce-
sy. symboliczne zdjęcie, które dokumentuje te działa-
nia, przedstawia przyszłego biskupa Juliusza Burschego 
w bramie swej wiślańskiej willi zacisze. nad jego gło-
wą, na górnej części bramy powiewa wysoko zatknięta 
polska flaga – biało–czerwona. i być może nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zdjęcie to zostało 
zrobione w 1914 roku. w czasie kiedy w Cieszynie, ale 
też w wiśle, mało komu śniło się, że tu będzie kiedyś 
Polska. Takie zdjęcie daje wszystkim, również nam, ży-
jącym dziś w wolnym kraju, wiele do myślenia i mówi 
o bohaterskich postawach ewangelików sprzed stulecia 
więcej niż niejeden długi wykład.

ks. Juliusz Bursche w bramie 
do swej wiślańskiej willi „Zacisze” 

ok. 1914 r. 
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wiele jest form pożytecznej służby, ale mało która 
wymaga takiej odwagi jak służba strażaka. nie tylko 
jest przecież to służba ogniowa, ale też na wielu innych 
płaszczyznach. To oni są nieraz pierwsi na miejscach ko-
lizji. To oni wspierają i ratują po wichurach i ulewach. 
na strażakach zawsze można polegać, a kiedy ich służba 
jest ochotnicza, to oprócz bycia wielką odpowiedzialno-
ścią, jest to i wielki powód do dumy i szacunku. wspa-
niale jeśli tak jak miało to miejsce w dwóch naszych fi-
liałach, pragną oni powierzyć też swoją służbę w opiekę 

ks. Bogusław Sebesta

ekumeniczne nabożeństwa z okazji Dnia strażaka

poczęstunek w budynku tzw. klubu. nie przeszkadza-
ły nawet przelotne letnie opady, gdyż ciepła atmosfera, 
pod czujnym okiem strażaków, pozwalała zapomnieć 
o wszystkim innym i cieszyć się z tak miłej okazji.

Tego, który również jest przy nas każdego dnia – w czuj-
ne i czułe ręce Boże. właśnie dlatego wraz ze strażaka-
mi obchodziliśmy ich święto. w lesznej Górnej, w tym 
dniu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, w którym 
liturgię poprowadzili wikariusze parafii ewangelickiej 
(ks. Piotr sztwiertnia i ks. Bogusław sebesta), a posługę 
słowa sprawował ks. Matusz kierczak z miejscowej pa-
rafii katolickiej. Po nabożeństwie tradycyjnie odbył się 

Dwa dni później, 5 maja, świętowali również strażacy 
z kisielowa, gromadząc się w trakcie mszy okolicznościo-
wej prowadzonej przez ks. wiesława kondziołkę, w trak-
cie której kazanie wygłosił ks. Bogusław sebesta. Podob-
nież jak i w lesznej, po części kościelnej dalej świętowano 
w remizie ochotniczej straży Pożarnej w kisielowie.

Cieszymy się bardzo z służby naszych strażaków, 
którzy bez względu na pogodę i przeciwności, z Bożym 
błogosławieństwem, zawsze czuwają nad naszym bezpie-
czeństwem. oby ich zapał nigdy nie gasł a bezpieczeń-
stwo zawsze im towarzyszyło. niech im Bóg błogosławi 
i zawsze ich prowadzi. 
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w sobotę 19 maja odbyło się w wiślańskim koście-
le ap. Piotra i Pawła nabożeństwo ekumeniczne z okazji 
powiatowych obchodów Dnia strażaka. 

kilkuset strażaków zawodowych i ochotników dzia-
łających w jednostkach ochotniczych straży Pożarnych 
uczestniczyło w obchodach Dnia strażaka, które w tym 
roku zorganizowano w wiśle. Jednym z głównych punk-
tów obchodów było nabożeństwo w wiślańskim kościele.  

– Do tego by stać się pomocą dla innych potrzebne 
jest szczególne zdyscyplinowanie. Musicie przeprowadzać 
duchową musztrę, a nie tylko poddawać się tej fizycznej. 
Duchowa musztra pozwoli wam wyostrzyć spojrzenie 
i podejmować właściwe decyzje w odpowiednim momen-
cie, gdy znajdziecie się w bardzo trudnych sytuacjach. To 
jest fenomen, ale pragnąc zatroszczyć się o dobro drugie-
go człowieka, walcząc o życie dla niego, zawsze musimy 
umieć zatroszczyć się o samych siebie – powiedział w ka-
zaniu bp adrian korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyń-
skiej kościoła ewangelicko–augsburskiego. 

Biskup podziękował ponadto strażakom za poświę-
cenie, gotowość do działania, pasję i podejmowany trud 
na rzecz społeczeństwa. 

liturgię poprowadzili ks. adam Glajcar, starszy ka-
pitan Państwowej straży Pożarnej i ks. radca waldemar 
szajthauer, proboszcz Parafii ewangelicko–augsburskiej 

ks. Piotr Sztwiertnia

nabożeństwo z okazji powiatowych obchodów 
Dnia strażaka

w wiśle. ewangelię przeczytał ks. Brunon Grajcke, pro-
boszcz Parafii Rzymskokatolickiej narodzenia Świętego 
Jana Chrzciciela w Cieszynie. 

w nabożeństwie uczestniczyli m.in. sylwia Cieślar, 
wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Śląskiego, 
Janusz król, starosta cieszyński, Tomasz Bujok, bur-
mistrz wisły oraz przedstawiciele władz Państwowej 
straży Pożarnej.

Dalszą część uroczystości zorganizowano na placu 
Hoffa w centrum wisły. Później odbył się piknik strażac-
ki, pokazy sprzętu strażackiego i koncert zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”.
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Jakie dla nas, konfirmantów, znaczenie miała te-
goroczna konfirmacja?

To wydarzenie było zdecydowanie niezwykłe i na 
pewno na zawsze zostanie w naszej pamięci. Do konfir-
macji przygotowywaliśmy się miesiącami na nauce kon-
firmacyjnej, ucząc się o Bogu i Jego działaniach w prze-
szłości oraz Jego planach związanych z nami, jako Jego 
dziećmi. Te nauki były dla nas, bardzo ważne. w końcu 
już parę miesięcy później mieliśmy złożyć Panu Bogu 
przysięgę wierności i miłości, więc chcieliśmy jak najle-
piej opanować wiadomości z Biblii a co ważniejsze zro-
zumieć co Bóg chciał nam powiedzieć poprzez Pismo 
Święte. Te spotkania z księżmi były bardzo wartościowe 
i budujące, ale nie zawsze było kolorowo. Musieliśmy na-
uczyć się systematyczności, dawania z siebie więcej i wię-
cej. nie raz chcieliśmy się poddać, wydawałoby się, że to 
nas przerośnie, ale wiedzieliśmy, że cel jest zbyt ważny, 
by się poddać. Dzięki sumiennemu zaangażowaniu mo-
żemy nazywać się teraz pełnoprawnymi parafianami.

kiedy wreszcie nadszedł 13 maja wszyscy konfir-
manci byli bezgranicznie zestresowani i podekscytowa-
ni. emocje towarzyszące nam były nie do opisania. Mo-
ment przysięgi był dla nas szczególnie istotny, mieliśmy 
oficjalnie wyznać samodzielnie swoją wiarę. Musieliśmy 
podjąć decyzję czy na pewno jesteśmy gotowi do przyję-
cia Boga do swojego serca już na stałe i by na sto procent 
pójść za nim. weszliśmy do życia kościoła i mamy na-
dzieję, że  wszyscy już na zawsze tam zostaniemy.

Gdy pierwszy raz mogliśmy przystąpić do stołu Pań-
skiego, poczuliśmy prawdziwą przynależność do kościoła 
i do Jezusa Chrystusa. Po wszystkich godzinach spędzo-
nych na studiowaniu Jego historii, mogliśmy się cieszyć 
miłosierdziem jakim nas obdarzył, poświęcając się dla nas 
na krzyżu. odczuliśmy wspólnotę z Bogiem i wierzącymi. 
Przynależność do zboru jest wyjątkowo ważna. Jako mło-
dzi ludzie, którym, życie zaczęło rzucać różne wyzwania, 
potrzebujemy wsparcia, pomocy w kryzysach i podtrzy-
mywania naszej wiary, tak by nigdy nie zgasła.

Patrycja Grochowska, Klaudia Łatanik

konfirmacja 2018 
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Czy konfirmacja jest dla nas ważna? 
oczywiście, że jest. Poświęcaliśmy nie tylko swój 

czas, ale całych siebie przygotowaniom właśnie do tego 
dnia, a co ważniejsze do życia po nim. staliśmy się naj-
lepszymi nauczycielami dla naszych młodszych koleża-
nek i kolegów z parafii, którzy również w przyszłości sta-
ną przed zborem żeby zadeklarować swoją wiarę.

Podczas Chrztu Świętego Bóg przyjął nas pod swo-
je skrzydła, przyznał się do nas, 13 maja był to dzień, 
w którym to my przyznaliśmy się do niego. konfirmacja 
utwierdziła w nas poczucie, że podjęliśmy dobrą decy-

zję wybierając Boga i jego niewyobrażalnie wielką mi-
łość. Chcemy każdego dnia na nowo odkrywać w sobie 
coraz więcej zapału do działania na chwałę Pana Boga. 
włączając się w życie parafii i kościoła możemy w prak-
tyce realizować przyrzeczenie miłości i bycia oddanym 
Panu Bogu, być tymi, którzy są bezinteresowni i z wielką 
chęcią pomagają innym, tych którzy pomimo wątpliwo-
ści ufają Bogu i Jego planom. konfirmacja jest w stanie 
otworzyć oczy, to czy pozostawimy je równie szeroko 
otwarte zależy od nas samych.
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w dniach 18–19 maja 2018 roku grupa tegorocznych 
konfirmantów wraz z ks. Piotrem sztwiertnią i ks. Bogu-
sławem sebestą udała się na pokonfirmacyjny wyjazd do 
wisły–Jawornika. 

w piątkowe popołudnie uczestnicy wyjazdu rywa-
lizowali ze sobą na kręgielni, a wieczorem przeżyli in-
tegracyjny wieczór przy ognisku oraz obejrzeli film pt. 
„Bracie, gdzie jesteś?”. w sobotę konfirmanci udali się 
do wisły, gdzie zwiedzili galerię trofeów adama Małysza 
i centrum miasta. Po powrocie do Jawornika młodzież 
podczas pracy w grupach zastanawiała się, w jaki sposób 
może zaktywizować się w życiu parafialnym oraz ogól-
nokościelnym. 

ks. Piotr Sztwiertnia

wyjazd konfirmantów do wisły - Jawornika
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26 maja 2018 roku odbyło się drugie spotkanie dla 
małżeństw i narzeczonych w ramach cyklu „silne mał-
żeństwo”, które prowadzili pracujący na co dzień w Bi-
blijnym stowarzyszeniu Misyjnym nela i zbigniew kła-
powie z Ustronia. 

Prowadzący omówili zagadnienie nowego serca, 
wskazując na niezwykle istotną rolę właściwej komuni-
kacji między małżonkami oraz zachęcali, by wspólnie 
czytać Biblię i dbać o duchowy rozwój małżeństwa. 

kolejne spotkanie odbędzie się 6 października.
  

ks. Piotr Sztwiertnia

spotkanie dla małżeństw i narzeczonych
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w czwartek 31 maja 2018 roku panie z Godziszo-
wa przygotowały spotkanie połączone ze smażeniem 
jajecznicy, na które zaprosiły panie z koła Pań w lesz-
nej. od kilku lat obydwa koła współpracują z sobą. 
Godziszowianki były już dwukrotnie na spotkaniu 
w lesznej, teraz przyszedł czas na rewizytę. nasze 
spotkanie rozpoczęłyśmy modlitwą i wspólnym śpie-
waniem pieśni. Śpiew brzmiał wspaniale, wzmocniony 
przez członkinie chóru żeńskiego z lesznej. Tradycyj-
nie już gościły wśród nas cisowniczanki – panie anna 
Dorighi i Halina Macura, które zaśpiewały nam wiele 

Halina Sztwiertnia

spotkanie kobiet w Godziszowie

pięknych pieśni, między innymi psalmów, do których 
ułożyły melodię.

opowiadania Bruno Ferrero czytane przez p. diakon 
karinę Chwastek–kamieniorz i Halinę sztwiertnia po-
budzały nas do refleksji nad sobą.

stoły zastawione pysznymi ciastami zachęcały do 
poczęstunku i rozmów przy kawie i herbacie. na koniec 
spotkania uraczono nas jajecznicą, która w Godziszowie 
zawsze jest bardzo smaczna.

Dziękujemy osP w Godziszowie za udostępnienie 
nam sali.

w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2018 roku w Ty-
chach odbyła się iV olimpiada Młodzieży ewangelickiej 
organizowana przez ogólnopolskiego Duszpasterza Mło-
dzieży ks. Marcina koniecznego. Goleszów reprezen-
towała grupa 6 zawodniczek i 10 zawodników. ogółem 
w olimpiadzie wzięło udział 149 zawodników z dziesięciu 
drużyn pochodzących z pięciu diecezji kościoła. 

olimpiadę rozpoczął iV Charytatywny Bieg ewan-
gelickiego Duszpasterstwa wojskowego w ośrodku 
Paprocany na rzecz chorej siedmioletniej leny. na-
stępnie rozpoczęto rywalizację w tenisie stołowym, ka-
jakarstwie, koszykówce ulicznej i siatkówce plażowej. 
w piątek rywalizowano w konkurencjach drużynowych 
– koszykówka, piłka ręczna, siatkówka – oraz odbył się 
turniej badmintona. w sobotę sportowcy mierzyli się ze 
sobą na pływalni i bieżni lekkoatletycznej, a po południu 
sportowa rywalizacja zakończyła się turniejem w uniho-
keja i piłkę nożną. 

w klasyfikacji drużynowej reprezentacja Goleszowa 
zajęła iii miejsce, wyprzedzona jedynie przez drużyny 
ze skoczowa i Cieszyna. w klasyfikacji medalowej nasi 
zawodnicy zdobyli 9 złotych medali, 12 srebrnych i 17 
brązowych. 

ks. Piotr Sztwiertnia

olimpiada Młodzieży ewangelickiej
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dokonał lepszego wyboru, ale skutki były katastrofalne, 
natomiast trwanie abrahama w Bożej obecności przy-
niosło mu obfite błogosławieństwo.

aby iść dobrą drogą i nie pobłądzić, najlepiej iść 
z przewodnikiem.

Jezus powiedział – „Ja jestem droga i prawda, i ży-
wot ” (Jan 14,6), dopóki z nim idziemy i jesteśmy Mu 
posłuszni znajdujemy się na właściwej drodze.

Piękne i głębokie w treści pieśni były uzupełnie-
niem wykładu, a jednocześnie płynącymi z głębi serca 
modlitwami.

Daj Ducha Świętego mi,
by odtąd prowadził mnie,
rozpalił dziś w sercu mym
ognisko miłości Twej.

oprócz wykładu tradycyj-
nym punktem podwieczorku 
zazwyczaj jest wspólny posi-
łek, na którym nie zabrakło 
pysznych kanapek i ciast. Roz-
mowy przy stole sprawiają, że 
czujemy się jak jedna rodzina. 
spotkania te umacniają nas duchowo i przybliżają do 
siebie nawzajem. zapraszamy na kolejne podwieczorki.

Nasza codzienność – wydarzenia

Dnia 5 czerwca 2018 roku odbył się kolejny Podwie-
czorek dla pań, na który zaproszona została pani ilona Ha-
jewska, której miałyśmy już okazję słuchać 4 lata temu. Tym 
razem temat brzmiał „obecność, w której trwam”, nawiązu-
jący do nowo wydanej książki autorstwa pani Hajewskiej.

Całe życie człowieka to konflikt między światłością, 
a ciemnością, między drogą wąską, a drogą szeroką. Pro-
blem tkwi w tym, że nie ma nic pośredniego, nie można 
iść trochę po wąskiej, a trochę po szerokiej drodze. Trzeba 
dokonać wyboru. ale jak znaleźć się na właściwej drodze?

Przykładem może być dla nas postać abrahama 
i jego sługi, który wyruszył na poszukiwania żony dla 
izaaka zdając się całkowicie na Boży wybór.

Podobnie postąpił abraham, gdy dał lotowi pierw-
szeństwo w wyborze ziemi. Mogło się wydawać, że lot 

Halina Sztwiertnia

Podwieczorek dla pań



22 Goleszowski Ewangelik

w środowe popołu-
dnie 6 czerwca odbyło 
się w naszej parafii ko-
lejne spotkanie z cyklu 
Kolacja dla mężczyzn. 
Przybyli na to spotkanie 
panowie mieli okazję po 
raz kolejny zagłębić się 
w historię abrahama, 

z której mówca, ks. Marek Michalik z wisły–Czarnego, 
wydobywał ciekawe, często nie dostrzegane wcześniej 
konteksty. Tym razem mowa była o półprawdach i uprze-
dzeniach, o tzw. „wygodnych” kłamstwach, które ułatwia-
ją nam życie, ale najczęściej są też źródłem cierpienia 
naszych najbliższych i ostatecznie obracają się przeciw-
ko nam. Tak właśnie stało się, gdy abraham przedstawił 
abimelechowi swą żonę sarę jako siostrę. Chcąc dobrze, 
zaszkodził wszystkim, wystawił na szwank swą reputację 
i naraził się na gniew ze strony abimelecha. oceniając po-
chopnie filistyńskiego króla „wziął abraham pod uwagę 
najgorszy stereotyp, uprzedzenia wzięły górę – mówił pre-
legent – my też czasem współcześnie podobnie oceniamy 

Łukasz Barański

abraham i abimelech, czyli nie oceniajmy pochopnie

uchodźców, mówiąc: oni zniszczą naszą kulturę”. Biblijne 
wydarzenia powinny być przestrogą dla nas, gdy doko-
nujemy pochopnych ocen innych, mówiąc jak abraham: 
„nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu” (1 Mż 20,11). 

w spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu panów. Roz-
począł je ks. Piotr sztwiertnia, który odczytał wyznaczone 
na ten dzień wersety słowa Bożego z książki „z Biblią na 
co dzień”. Uczestnicy spotkania śpiewali pieśni związane 
z tematem spotkania, m. in. „Ty w walce nas prowadzisz”. 
Tradycyjnie wszyscy mogli również poczęstować się przy-
gotowanym posiłkiem. Dyskusję, która wywiązała się po 
spotkaniu, podsumował proboszcz bp. adrian korczago, 
który zakończył też spotkanie modlitwą. 

Co oznacza bycie chrześcijaninem? Takie pytanie 
powinien zadawać sobie każdy z nas. Podstawowa od-
powiedź brzmi: chrześcijaninem jest ten, kto przyjął 
ewangelię o Jezusie Chrystusie i wyznaje Go jako swo-
jego Pana i zbawiciela. nieraz zostajemy też pouczani 
w trakcie kazań, że wiąże się to także z odpowiedzial-
nością i życiem po chrześcijańsku. zazwyczaj myśli-
my wtedy o uczynności, pobożności w swoich czynach 
i obowiązkowo wierności słowu Bożemu. Generalnie 
współcześnie jawi się to wielu osobom jako seria obo-
wiązków, ale być chrześcijaninem to także realna spo-
łeczność między ludźmi. zwłaszcza młodzi, którym tak 
ciężko nieraz przełamać swoje uprzedzenia do kościoła, 

ks. Bogusław Sebesta

Piknik parafialny

powinni usłyszeć o tym, że być chrześcijaninem to także 
koniecznie współdzielenie się codziennymi radościami, 
świętowanie, dawanie sobie powodów do szczęścia. we 
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wczesnym kościele realizowało się to między innymi 
w wspólnych ucztach i ochoczym spełnianiu polecenia 
miłości bliźniego poprzez pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. współcześnie pomimo iż społeczność stołu Pań-
skiego  oprócz roli sakramentalnej jest również symbo-
licznym zachowaniem tradycji wspólnych uczt (a może 
raczej uczty pierwotnego kościoła i wieczerza Pańska 
mają wspólną genezę), trudno było by sobie wyobrazić, 
abyśmy każdorazowo przy okazji komunii organizowa-
li wspólną parafialną ucztę. Chociaż tego nie jesteśmy 
w stanie zrobić, to nie powinniśmy zapominać o wspól-
nym i radosnym świętowaniu, nie tylko uroczystymi li-
turgiami, ale również autentyczną społecznością na wzór 
kościoła pierwszych wieków. 

Doskonałym przykładem takiego współdzielenia ra-
dości może być wspomnienie naszego pikniku parafial-
nego, które łączyło w sobie zarówno piękno liturgiczne 
nabożeństwa, jak i realną radość z współdzielenia wszyst-
kiego co z Bożej ręki pochodzi. a było co świętować. nie 
był to przecież sam piknik, ale również święto rodzin-
ne, ponieważ obchodziliśmy przy tej okazji dzień mat-
ki i ojca, czego wyraz dały nasze wspaniałe „Promyki” 
upiększając nabożeństwo swoim występem. Był to tak-
że dzień związany z zakończeniem roku szkolnego, jak 
i dzień wielkiej radości z odwiedzin naszej parafii przez 
chór z Trzanowic, który dodatkowo uatrakcyjnił już i tak 
piękne nabożeństwo. Przedstawiciele zgromadzonych, 
matka, ojciec, dziecko, uczeń, nauczyciel, radny i zapro-

szony gość, wyrazili swoją wdzięczność Bogu poprzez 
modlitwę, a także powierzyli Mu wszystko co ważne. 
Po części liturgicznej przyszedł więc czas na tę bardziej 
przyziemną, równie piękną i radosną, czyli sam piknik. 
w trakcie nie tylko mogliśmy spróbować tradycyjnych 
kołaczy, smakołyków z grilla, grochówki, tudzież smalcu 
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czy innych różności, ale także i interesująco spędzić czas. 
Pracownicy szkółek niedzielnych i młodzież przygoto-
wali atrakcje dla dzieci, a pan Henryk odias w interesu-
jący sposób przybliżył tajemnice pszczelich rodzin. 

Chociaż wydawałoby się, że to już koniec, to jednak 
wspaniałą rzeczą jest, że w pikniku, w trochę spokojniej-
szych warunkach, mogli wziąć udział także nasi seniorzy 
i osoby niepełnosprawne. Trudno więc było by szukać 
lepszego przykładu realizacji prawdziwej społeczności 
radości bycia w rodzinie kościoła. Czekamy więc na ko-
lejne okazje do wspólnego świętowania z Bożym błogo-
sławieństwem.
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z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę Parafia ewangelicko–augsburska w wiśle–Czar-
nem zorganizowała w dniach 15–16 czerwca 2018 roku 
„sztafetę rowerową 100” wokół Jeziora Czerniańskiego.

sztafeta rowerowa została zorganizowana już po raz 
drugi – w ubiegłym roku rowerzyści przejechali trasę 500 
km z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji. od godziny 18 
w piątek aż do sobotniego popołudnia trasę 100 okrążeń 
wokół jeziora pokonało 16 drużyn w kategorii open oraz 
4 drużyny w kategorii sport.Ponadto po raz pierwszy zor-
ganizowano wyścig dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych. 
Drużyna z goleszowskiej parafii w pięcioosobowym skła-
dzie dzielnie walczyła o jak najlepszy wynik, czego efek-
tem było 7 miejsce w ogólnej klasyfikacji. 

nagrody zwycięzcom wręczał biskup diecezji adrian 
korczago. na zakończenie imprezy odbył się koncert ze-
społu „Pathlife” z Bielska–Białej, a krótkie rozważanie 
wygłosił ks. Marcin Podżorski, diecezjalny duszpasterz 
młodzieży.

ks. Piotr Sztwiertnia

sztafeta rowerowa 100

wydarzenie miało także charakter charytatywny – 
podczas sztafety zbierano środki na leczenie Przemka 
Bujoka z Ustronia cierpiącego na rzadki zespół a–HUs.

sztafeta jest częścią obchodów 100–lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, które Diecezja Cieszyńska 
organizuje pod hasłem „ewangelicy niepodległej”.Pro-
jekt został dofinansowany z budżetu samorządu woje-
wództwa Śląskiego.
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w goleszowskim zborze kolejna rocznica
ksiądz Biskup korczago gorąco nas wita.
U jego boku z konfirmantów grona
ksiądz Jan Raszyk z Ruptawy i ksiądz Janusz sikora z Cieszyna.
Czerwcowa niedziela, atmosfera miła,
niejedna osoba z daleka przybyła.

sporo lat minęło, niby tacy sami,
lecz teraz jesteśmy jubilatami.
spotkanie po latach, uśmiechy, uściski
każdy z nas jest przecież – znajomy i bliski.
Po krótkiej modlitwie – idziemy parami
konfirmanci, księża, panie przed panami.

w kościele czekają na nas parafianie,
Tak rozpoczynamy wspólne świętowanie.
Pieśni zboru, liturgia, przemowa biskupa,
ze wzruszeniem każdy, słów jego słucha.
ze zdjęcia na ambonie – twarze spoglądają,
Pół wieku minęło, wspomnienia wracają.

złotą konfirmację dziś świętujemy,
za minione lata Bogu dziękujemy.
za księży Grossa i Terlika, co nas uczyli,
Byśmy zawsze z wiarą przez życie kroczyli.

Lidia Bujok

złota konfirmacja 26 maja 1968 – 17 czerwca 2018

wspominano tych, których z nami nie ma,
wymieniając kolejno z nazwiska i imienia.

Chociaż nie wszyscy tej chwili dożyli.
Pewnie razem z nami – wespół się cieszyli.
Chór wzbogacił śpiewem nasze przeżywanie,
ksiądz Raszyk wygłosił z ambony kazanie.
„Być listem Chrystusowym… przywołane słowo,
w pamięci zachowane – odżyło na nowo.

wspólna spowiedź, komunia, razem jubilaci,
Białe róże, życzenia od zborowych braci.
na tle ołtarza stoimy – ujęcie pamiątkowe.
Równe rzędy, uśmiech i zdjęcie gotowe.
Pełni błogosławieństw i Bożej pomocy,
niechaj pewnie z wiarą, każdy w życiu kroczy.

   
***

z goleszowskiej ziemi większość z nas pochodzi,
Chociaż jak nam mówią – już nie tacy młodzi.
Chociaż czasem zdrowie troszeczkę szwankuje,
nowych marzeń, dążeń, wcale nie brakuje.
stale w sercu swoim, dom rodzinny mamy,
niczym ptaki do gniazda – chętnie tu wracamy.
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23 czerwca br, już wczesnym rankiem ponad 30 
osobowa grupa z parafii wyruszyła na wspólną wy-
cieczkę do Gliwic. Głównym celem było nie tylko 
zwiedzanie miasta, ale i poznanie parafii ewangelic-
kiej i tamtejszego kościoła. Dowiedzieliśmy się z hi-
storii, że kiedyś bardzo liczna parafia, licząca kilka 
tysięcy osób wniosła znaczny wkład w tworzenie 
i rozwój miasta Gliwice. Podobnie jak w wielu innych 
miastach Górnego Śląska, tak i tu wielu zamożnych 
fabrykantów i ówczesna elita  była wyznania ewan-

wycieczka koła Pań do Gliwic

gelickiego. oni to zapoczątkowali i szerzyli tutaj idee 
Reformacji. Dziś parafia w Gliwicach należy do dia-
spory tzn. parafianie żyją w rozproszeniu i są  w śro-
dowisku mniejszością wyznaniową. ale choć parafia 
liczy zaledwie kilkaset osób jest również aktywna na 
polu charytatywnym, ekumenicznym i edukacyjnym. 
w tym mieście działa szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum prowadzone przez Towarzystwo ewangelickie.

Drugim punktem wycieczki był spacer przez stare 
Miasto. zwiedziliśmy małe Muzeum w pozostałościach po 

zamku i murach miejskich, jak rów-
nież willę Caro, posiadłość bogatego  
właściciela. współcześnie odbywają 
się tam również koncerty.

Po obiedzie udaliśmy się do 
Palmiarni. To szczególne miejsce 
nie tylko na mapie miasta, ale i całej 
okolicy. na stosunkowo niewielkim 
obszarze zgromadzono unikatowe 
rośliny. wiele z nich mogliśmy oglą-
dać po raz pierwszy w życiu. Rosną 
one tylko w krajach tropikalnych.

Czas minął bardzo szybko, 
ale po powrocie zaplanowaliśmy 
kolejną wycieczkę, tym razem do 
Chorzowa.

Diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

ostatnią sobotę czerwca dzieci z chórku Promyki 
wraz z rodzicami spędziły na wycieczce. Udaliśmy się do 
parafii ewangelickiej w  Drogomyślu, a następnie do po-
bliskich ochab, gdzie zwiedziliśmy skansen „Chłopska 
zagroda”. w drogomyskim kościele ks. Tomasz Bujok 
opowiedział nam jego historię. Przedstawił też obec-
ne życie parafii. Mogliśmy zobaczyć od środka nowo 
powstały budynek plebanii. następnie udaliśmy się do 

Diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

wycieczka Promyków

niezwykle urokliwego zakątka małej wsi ochaby, gdzie 
kilka lat temu jeden z gospodarzy powołał do życia na 
nowo „stare gospodarstwo rolne”. na łące, z dala od ru-
chu ulicznego, powstało drewniane gospodarstwo, wzo-
rowane na starych budynkach. w chałupie i stodołach 
urządzono muzeum, w którym można zobaczyć unika-
towe zbiory, gromadzone przez kilka pokoleń rodziny 
Bieńków. Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć ale i do-



31Nasza codzienność – wydarzenia

od 20 do 23 sierpnia br. spotykaliśmy się z dziećmi 
podczas czterech Dni Dobrej nowiny. Mówiliśmy o tym, że 
jest dużo gwiazd nie tylko na niebie, ale są również gwiaz-
dy filmowe, sportu, tańca czy piosenki… o nich się dużo 
mówi, nawet plotkuje. Te gwiazdy są znane, zapowiadane, 
często chcemy być tacy jak one. niestety, czasem gwiazdy 
rozczarowują nas, bo np. nie osiągają takich wyników spor-
towych jakich oczekujemy, albo po prostu gasną, bo na ich 
miejsce przychodzą nowe, młodsze, zdolniejsze… 

Jest jednak ktoś szczególny, kto był, jest i będzie. Po-
wiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata”. Tak, 
Pan Jezus jest niezwykłą gwiazdą, niepodobną do tych, 
które znamy z ekranów telewizyjnych. Możemy nawią-
zać z nim relację! on zna każdego po imieniu i chce iść 
przez życie z każdym z nas.

Hasło spotkań brzmiało: CHCĘ BYĆ Jak on! Pan 
Jezus jest najlepszym wzorem do naśladowania! zachęca 

Dni Dobrej nowiny w lesznej

nas do tego słowo Boże. wspólnie z dziećmi nauczyli-
śmy się  fragmentu z listu św. Pawła do Filipian 2;5-7:

„Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. 
On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącz-
nie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się 
siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie.”

Refren pieśni, którą śpiewaliśmy był wyrażeniem 
naszych pragnień:

Chcę żyć tak jak mój Mistrz, 
do Niego podobnym być
Wiernym, odważnym tak, 
by poznał Go cały świat. 
wierzę, że Pan Bóg będzie przypominał dzieciom  

i nam dorosłym to, czego nauczyliśmy się podczas tych 
spotkań i pomoże nam naśladować Go każdego dnia.

Danuta Plinta

świadczyć, poprzez prezen-
tacje niektórych urządzeń 
rolniczych, jak dawniej 
przebiegała praca i życie na 
wsi. Mimo chłodu pogoda 
nam dopisała i dlatego przy 
ognisku mogliśmy upiec 
kiełbaski i pośpiewać.



32 Goleszowski Ewangelik

od poniedziałku 30 lipca do soboty 4 sierpnia 2018 
roku w kozakowicach odbywał się Tydzień Dobrej no-
winy. Jak zwykle miejscem spotkań była strażnica osP, 
za której darmowe udostępnienie jesteśmy wdzięczni.

w tym roku tematem przewodnim było hasło „nie-
zwykłe Światło”. Poznawaliśmy w ten sposób szczególne 
światło, jakim jest dla nas słowo Boże. słowa płynące 
z kart Biblii są natchnione i w wielu miejscach porów-
nane do światła. słowo Boże pokazuje bezpieczną drogę 
jak latarka w ciemności; ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem jak latarnia morska; niesie ratunek jak karetka 
pogotowia z „kogutem” na dachu; może też pocieszać 
w trudnych chwilach, jak ta lampka nocna, dająca de-
likatne światło dziecku, które boi się spać w ciemności. 
Boże słowo czasem po prostu daje radość jak świeczka na 
torcie urodzinowym, ale często jest też dość niewygod-
nym światłem, takim które przenika wnętrze człowieka, 
jak światło promieni rentgena. ono właśnie pokazuje 
to, czego nie widać na zewnątrz. i tym razem nie chodzi 
o stan naszych kości, ale o nasze myśli, nasze uczucia, 
nasze intencje. Choć często udaje się nam to wszystko 
skutecznie kryć i maskować przed innymi ludźmi, to już 
przed Bogiem ukryć się ich nie da. 

Aneta Haduch

Tydzień Dobrej nowiny w kozakowicach

Poznaliśmy również prawdziwą historię brata an-
drzeja, który przekonał się o szczególnej wartości Bo-
żego słowa i dlatego pragnął się dzielić nim z innymi, 
nawet za „żelazną kurtyną”.

Przez cały ten tydzień spotykaliśmy się w liczbie  
ok. 50 dzieci, codziennie wspólnie śpiewaliśmy, był czas 
zabawy, słuchania, nauki, znowu zabawy, jedzenia, tro-
chę zajęć plastycznych. ale nadszedł w końcu ten ostatni 
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dzień, w którym padło to pyta-
nie z ust księdza biskupa: a co 
się tu kochane dzieci nauczy-
łyście, co robiłyście…? i choć 
odpowiedzi koncentrowały się 
na dobrej zabawie „na polu” 
i pysznym jedzeniu, to głęboko 
wierzę, że i może jeszcze cho-
ciaż jakaś pieśń, jakiś nauczony 
werset, ale przede wszystkim, 
to że tam w sercu, pozostanie 
pragnienie, by poznać więcej, 
by dociekać więcej, by czytać 
więcej, by być bliżej Boga i Jego 
słowa.

Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim naszym duszpasterzom, współprowadzącym, 
rodzicom, dziadkom, no i oczywiście również samym 
dzieciom za pomoc w organizacji nie tylko tego tygo-

dnia, ale i wszystkich poprzednich, również wszystkich 
szkółek niedzielnych. nie będę wymieniać z nazwisk, nie 
z powodu RoDo, ale by nikogo nie pominąć. Dziękuję 
z całego serca!

w dniach od 20 do 24 sierpnia Parafia ewangelicka 
w Goleszowie stała się centrum misyjnego świata. Dzieci 
miały okazję uczestniczyć w Tygodniu Dobrej nowiny, 
którego tematem przewodnim była szeroko pojęta dzia-
łalność misyjna. 

Program rozpoczynano wspólnym śpiewem, pod-
czas którego dzieci poznawały nowe pieśni mówiące 

Alina Mazur

idąc na cały świat… TDn  w Goleszowie

o Bożej miłości. warto podkreślić, że w tym roku, każdy 
uczestnik miał możliwość wielbić Pana Boga, nie tylko 
pieśniami w języku polskim, ale też hiszpańskim, cze-
skim, niemieckim czy japońskim, tak jak na prawdziwe-
go misjonarza przystało. zajęcia odbywały się w dwóch 
grupach wiekowych. Prowadzący przedstawiali historie 
biblijne, podkreślające wagę i potrzebę głoszenia słowa 
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Bożego wśród innych ludzi. każdy 
nowy dzień był świetną okazją do 
tego, by móc palcem po mapie trochę 
„popodróżować” i zwiedzić w wy-
obraźni takie państwa jak: Mali, In-
donezja, Sri lanka, Japonia czy Al-
bania. Dało to możliwość poznania 
nie tylko kultury i  zwyczajów tych 
państw, ale przede wszystkim pod-
kreślenia tego, jak wiele jest jeszcze 
do zrobienia w kościele i jak wielu 
ludzi nie zna Pana Jezusa.

 nie zabrakło również czasu na 
zabawę, wspólne prace plastyczne czy 
konkursy, w których każdy uczestnik 
mógł wykazać się zdobytą na Tygo-
dniu Dobrej nowiny wiedzą. z uwagi 
na przewodni temat całego tygodnia, 
nie mogło zabraknąć historii misyj-
nej, podsumowującej każdy dzień, 
a dotyczącej służby wśród pogan, 
zamieszkujących kraje afrykańskie. 
wspólnie spędzony czas umożliwił 
zapoznanie się z pracą misjonarza, 
jej trudami, ale przede wszystkim 
zaletami. w pracy misyjnej jest jesz-
cze bardzo dużo do zrobienia. wielu 
ludzi nie ma Biblii w swoim języku 
i nigdy nie słyszało Dobrej nowiny 
o zbawieniu. Podczas naszych spo-
tkań staraliśmy się jednak pokazać, że 
działalność misyjna, nie musi zawsze 
wiązać się z dalekimi, długimi wyjaz-
dami, dla Boga można, a nawet nale-
ży, pracować lokalnie, wśród swojej 
społeczności. 
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w środę 15 sierpnia przeżywaliśmy 233. rocznicę po-
święcenia kościoła ewangelickiego w Goleszowie. Jak co 
roku nabożeństwo poprzedził poranek pieśni i muzyki 
religijnej. na pierwszą część naszego świętowania trady-
cyjnie przybyła liczna grupa miłośników muzyki i pieśni. 

Po przywitaniu i modlitwie proboszcza bp adriana 
korczago swój program zaprezentowały dzieci z chórku 
„Promyki” przygotowane przez diakon karinę Chwa-
stek–kamieniorz z akompaniamentem pani aliny ku-
baszczyk. kolejnym punktem był występ Chóru Mę-
skiego „Cantus” pod dyr. anny stanieczek z pieśniami 
„Chwal Boga chwal”  okanda i „Psalmem 29” Mikołaja 
Gomółki.  Przed trzecią pieśnią, którą była pieśń Clau-
de’a Goudimela „słuchaj ludzki śpiew ulata” bp a. kor-
czago wspomniał zmarłego chórzystę i jednego z założy-
cieli chóru męskiego śp. Jana Pieszkę.  Później wystąpili 
goście, zespół „Dla niego” ze skoczowa pod dyr. Doro-
ty Podżorskiej prezentując kilka pieśni uwielbiających. 
Chór Żeński z lesznej Górnej pod dyr. Jolanty Pecold 
zaśpiewał  pieśni „Gdy byłem w ogrodzie”, znaną „Ujmij  
moją dłoń” w opracowaniu Józefa Podoli oraz „Jezus 
daje nam zbawienie”. Po chórze z lesznej wystąpił sta-
le rozwijający się chór „sola Fide” pod dyr. Małgorzaty 

Jan Czudek, ks. Piotr Sztwiertnia

Pamiątka poświęcenia kościoła w Goleszowie

konarzewskiej.  Chór ten wykonał zuluską pieśń siy-
ahamba oraz pieśni „Chcę chwalić Boga dziś, „Jezus mą 
siłą” i „Freedom”. Przed występem orkiestry pod dyr. 
Jean–Claude’a Hauptmanna, bp adrian korczago wspo-
mniał niedawno zmarłego śp. ernesta Pinkasa w 89. 
rocznicę jego urodzin. orkiestra wzruszyła wszystkich 
arią z suity D Jana sebastiana Bacha. zakończeniem 
programu muzycznego były pieśni naszego Chóru 
Mieszanego z towarzyszeniem orkiestry pod dyr. Jean
–Claude Hauptmanna. w tym wykonaniu usłyszeliśmy  
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Słowo Boże zwiastowane na 
pamiątce poświęcenia i założenia 
kościoła w Goleszowie

Tekst: Łk. 19, 1–10 

Siostry i bracia w Jezusie 
Chrystusie!

Dziękuję za zaproszenie na to 
święto i za możliwość zwiastowanie 
słowa Bożego. Przekazuję serdeczne 
pozdrowienia z Bładnic. Dzisiejsze 
święto – to kolejna okazja do dzięko-
wania Bogu za ten kościół i wszyst-
kich, którzy należą do tej parafii.

Pamiątka poświęcenia i założe-
nia kościoła to okazja do rodzinnych 
spotkań. niestety czasem bywa tak, 
że czas na wspólną rozmowę znaj-
dujemy bardzo rzadko. Mamy różne 
obowiązki i problemy. nie wszystko 
układa się tak, jak byśmy chcieli. 
nieraz największym problemem jest 
brak czasu. Brak czasu dla Boga i in-
nych. nasze życie jest bardzo zabie-
gane. nieraz nie chcemy dokonywać 
zmian, bo mamy świadomość tego, 
że inni nas obserwują.

Przyjrzyjmy się, co uczynił Je-
zus, chcąc dokonać zmian w życiu 
zacheusza. Jezus przychodzi do Je-

pieśni „na skale kościół stoi” w opr. 
dyrygenta, „Jezus mą radością” 
J.s.Bacha oraz „niechaj w pieśniach 
odda cześć” w opr. na ork. Ryszar-
da Gabrysia. Po podziękowaniach 
dla dyrygentów bp adrian korcza-
go zakończył poranek modlitwą 
i udzielił zebranym końcowego 
błogosławieństwa.

Po chwili przerwy rozpoczęło 
się uroczyste nabożeństwo, w trak-
cie którego śpiewał zespół „Dla 
niego” ze skoczowa oraz chór mie-
szany naszej parafii. słowo Boże 
zebranym parafianom i gościom 
zwiastował ks. Marcin Markuzel 
z Bładnic. 
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rycha – jak zawsze w towarzystwie 
tłumu. Jezus wchodząc do miasta 
dostrzega coś dziwnego. Miejscowy 
zwierzchnik celników, siedzi wyso-
ko na drzewie sykomory. Przecho-
dzących, widok celnika siedzącego 
na drzewie prawdopodobnie skłonił 
do szyderczego uśmiechu. Jerycho 
było bogatym miastem i głównym 
ośrodkiem podatkowym w dolinie 
Jordanu. zacheusz jako zwierzch-
nik celników, był integralnym ele-
mentem skorumpowanego syste-
mu, dlatego postrzegano go jako 
zwierzchnika grzeszników. Bycie 
celnikiem wiązało się zarówno 
z bogactwem jak i ogromną pogar-
dą. zacheusz jak czytamy: Chciał 
zobaczyć, jak wygląda Jezus. Nie 
mógł jednak z powodu tłumu, bo 
był niskiego wzrostu.

nie zważając na opinię miesz-
kańców, ryzykując utratę godności 
wchodzi na drzewo, aby zobaczyć 
nauczyciela – bo chciał Go zoba-
czyć. zanim Jezus usłyszał choćby 
słowo od tego pogardzanego celni-
ka mówi: Zacheuszu, zejdź pręd-
ko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się 
w twoim domu.  

Jezus nie mówi: Ty człowieku 
siedzący na drzewie zejdź. Jezus 
nazywa go po imieniu: Zacheuszu, 
zejdź prędko. skąd Jezus znał jego 
imię? Może spytał, a ludzie stojący 
wokół niego z pogardą odpowie-
dzieli: Ten na drzewie, to zwierzch-
nik celników, to zacheusz. 

Reakcja Jezusa to zaskoczenie 
dla tłumu i radość dla zacheusza. 
Jezus widział gotowość zacheusza 
by dokonać zmian w codziennym 
życiu. Po raz kolejny zwraca się 
do kogoś, pomaga komuś, kto jest 
pogardzany, niepożądany w otacza-
jącym tłumie. słowa Jezusa: zejdź 
prędko, bo dzisiaj muszę zatrzy-
mać sięw twoim domu – to pro-
pozycja wspólnego posiłku. Bycia 
razem przy „braterskim stole”.
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Jezus miał przecież zwyczaj zasiadania przy stole 
z różnymi osobami. w ten sposób ukazywał gościn-
ność Boga ojca wobec grzeszników, pozwalając im, by 
Jemu okazywali gościnność. zacheusz schodzi z drzewa         
i przyjmuje swojego gościa z radością. 

Jezus nie czekał na zaproszenie. nie czekał też, aż 
zacheusz przeprosi tłum i zwróci pieniądze. on pierw-
szy wychodzi grzesznikowi naprzeciw. To on, Boży syn 
mówiąc: muszę zatrzymać się w twoim domu – pobu-
dza zachusza do zmian.  

oczywiście tłum nie pozostał obojętny na to, co się 
działo. ludzie jak zawsze wyrazili swoją opinię. ale dla 
Jezusa liczył się tylko zacheusz. on wiedział, że ten czło-
wiek jest gotowy do zmiany dotychczasowego, grzeszne-
go życia. Decyzja zacheusza od samego początku wska-
zywała na to, że nie liczy się z opinią mieszkańców – on 
chciał zobaczyć Jezusa i wszedł na drzewo. zacheusz 
widząc i rozmawiając z Jezusem już wie, co musi zro-
bić. Przed Jezusem wyznaje: Oto połowę majątku daję 
ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywiłem, zwracam 
poczwórnie. Mówiąc te słowa, chce zacząć przestrzegać 
wymagań ówczesnego prawa żydowskiego. Te słowa to 
przede wszystkim akt pokory przed Jezusem i publicz-
nego wyznania grzechu przed ludźmi, którzy nim po-
gardzali.

Fragment z ewangelii Łukasza opowiada nie tylko 
o dobrach materialnych stojących na naszej drodze do 
Boga. Chodzi tu o coś jeszcze. zacheusz – dosłownie – 
nie widział „z powodu tłumu”

Jak jest w naszym życiu?
Czy współczesny tłum nie pozwala zobaczyć nam 

Jezusa?
albo
Czy my nie należymy czasem do tłumu zasłaniające-

go innym Jezusa?
Rzeczywiście czasami ludzie przytłaczają nas swo-

imi wymaganiami. niestety i my czasem przytłaczamy 
innych swoimi wymaganiami. wszyscy potrzebujemy 
chwili, kiedy można oddalić się od tłumu. Czasu by 
po prostu pobyć sam na sam, w samotności i w modli-
twie rozmawiać z Jezusem. Jezus sam tego potrzebował. 
odłączał się od tłumu, by spędzić czas w bliskości ojca.

na początku powiedziałem, że często brakuje nam 
czasu. Brak czasu to jeden z elementów działania współ-
czesnego tłumu. ludzie wywieraj na nas presję i zmusza-
ją nas do życia według panujących zasad  i opinii.

Podążanie za tłumem może oznaczać godzenie się 
z popularnymi poglądami, a także z rezygnacją z myśle-
nia, że można coś w życiu zmienić. Co najgorsze, tłum 
może aktywnie przeciwstawiać się naszemu zbliżaniu do 

Jezusa. zastanawiając się nieraz co zrobić, spójrzmy po-
nownie na zacheusza. 

on nie zważając na opinię innych wchodzi na drze-
wo – podejmuje decyzję – chcę żyć inaczej. Potem wsłu-
chuje się w słowa Jezusa i jest mu posłuszny. Jest prze-
pełniony radością z powodu tego, co mu się przydarzyło. 
Jest pełen nadziei i entuzjazmu – a tłum się oburza. 
Tłum chce, żeby powrócił do rozpaczy, ale on im na to 
nie pozwala. Dlaczego? Bo pozwolił na zmiany w swoim 
życiu, których dokonał Jezus.

Czas samemu się zastanowić i postawić sobie pyta-
nie:

Czy jesteśmy gotowi do dokonywania zmian w co-
dziennym życiu? 

zacheusz pokazuje nam, że mamy wybór. on zna-
lazł czas dla Jezusa, a po spotkaniu z Jezusem, również 
dla innych.

on wiedział, że to było dla niego najważniejsze – 
wiedzieć kim jest Jezus. Dlatego też Jezus do niego po-
wiedział: Dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, bo 
przecież i on jest synem Abrahama.

Jezus słowami dzisiejszej ewangelii mówi:   
widzę cię gdziekolwiek jesteś, 
czy siedzisz w ciszy swojego domu,
czy w tłumie ludzi na ulicy, 
czy w kościele ukryty w kącie, 
czy w pracy wśród ludzi, z którymi codziennie prze-

bywasz.
niech ten kościół, ta parafia, będzie miejscem, w któ-

rym każdy będzie się czuł dobrze w gronie tych, którzy 
się gromadzą słuchając prawdy o Bogu. niech ten kościół 
będzie miejscem, gdzie wielu będzie mogło usłyszeć głos 
Jezusa: Zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się 
w twoim domu. a ci, którzy przyjmą to zaproszenie i je 
wypełnią usłyszą słowa Jezusa: Dzisiaj zbawienie przy-
szło do tego domu.

amen
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niedziela 19 sierpnia była szczególnym dniem dla 
jednego z filiałów goleszowskiej parafii. Tego dnia licz-
niej niż zwykle przybyli do Godziszowa miejscowi pa-
rafianie, jak również goście z bliska i daleka, aby razem 
przeżywać kolejną pamiątkę poświęcenia miejscowego 
kościoła. i tym razem, na zewnątrz kościoła, w plenerze, 
przy pięknej pogodzie mogliśmy przeżywać wyjątkowe 
chwile. nasz gość, ks. Łukasz Gaś z Cieszyna w swoim 
kazaniu nie tylko nawiązał do przeszłości, podkreśla-
jąc jej wagę i znaczenie dla następnych pokoleń, ale też 

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

Pamiątka poświęcenia kościoła w Godziszowie

zwrócił uwagę na potrzebę  otwarcia się na to co nowe. 
Rozważając słowo Boże z ewangelii o jednym z uzdro-
wień dokonanych przez Jezusa zaznaczył, że bez wiary 
w zbawczą moc zbawiciela nie możemy oczekiwać na 
pomyślność. występ chóru z kozakowic ubogacił swoim 
śpiewem całe nabożeństwo.

Po jego zakończeniu, zwłaszcza goście mieli okazję 
po raz pierwszy zobaczyć efekt ostatnich prac remon-
towych w kościele w Godziszowie – nowo wymienione 
okna.
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w niedzielę 9 września zbór w lesznej Górnej świętował 
13 pamiątkę poświęcenia kościoła Świętej Trójcy.  wszyst-
kich zebranych w ten letni, słoneczny i wyjątkowo ciepły 
dzień przywitał ks. Bogusław sebesta. następnie zaprezento-
wał się chór żeński z lesznej Górnej kierowany przez panią 
Joannę Pecold, przygotowane przez nich pieśni można było 
usłyszeć również w trakcie uroczystości. Podczas nabożeń-
stwa kazanie wygłosił ks. kornel Undas z Mikołowa, który 
przypomniał historię zboru w lesznej Górnej i odniósł się 
do jego dziejów zaznaczając jaką drogę przybył nim powsta-
ło miejsce, w którym możemy się teraz spotykać. 

ks. kornel Undas wygłosił kazanie w oparciu o słowo 
Boże zapisane w Ew. Mt 28,18–20A Jezus przystąpiwszy, 
rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie 
i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 

Pamiątka poświęcenia leszna Górna

w kazaniu powiedział min.: „…Pamiątka poświęce-
nia kościoła kieruje nasze myśli do bogatej historii Fi-
liału, Parafii i całego kościoła, jego początków, zaś rok 
2018 przeżywany jako Rok świadectwa Kościoła odsyła 
nas do nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa, który jest 
krótkim wojskowym rozkazem. Jednakże  przeszłość, 
nawet najpiękniejsza i najbogatsza, jest już historią. Jako 
luteranie jesteśmy wdzięczni za Jubileusz 500-lecia. Mu-
simy jednak pamiętać, że Reformacja trwa nadal, a my 
jesteśmy jej spadkobiercami i kontynuatorami. a więc 
500+. Czynić uczniami to zadanie stale aktualne. Dziś 
historię tworzymy my i bierzemy na swoje ramiona 
odpowiedzialność za przyszłość lokalnej społeczności  
i kościoła. Jaka ona będzie…?”

Mamy wiele powodów do troski i obaw. Jako wy-
znawcy Chrystusa mamy stale podnosić się na duchu, 
modlić się o siebie i mieć w pamięci Jego słowa: Ja jestem 
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 

w niedzielę 15 lipca 2018 roku obchodziliśmy w filiale  
w kisielowie kolejną, 104. już rocznicę poświęcenia na-
szego kościoła. Dzwony ogłosiły uroczyste rozpoczęcie 
nabożeństwa. Chór „sola Fide” pod dyrekcją pani Mał-
gorzaty konarzewskiej zaśpiewał kilka pieśni, a następ-
nie usłużył też w trakcie nabożeństwa ubogacając go 
pięknymi utworami. Biskup adrian korczago rozpoczął 
naszą uroczystość powitaniem wszystkich zebranych. 
kazanie wygłosił nasz zaproszony gość ksiądz Łukasz 

Lidia Podżorska

Pamiątka poświęcenia kościoła w kisielowie

ostruszka z parafii w wiśle. Cieszymy się, że mogliśmy 
w tym uroczystym dniu kolejny raz wspólnie dziękować 
Panu Bogu za Jego obecność i błogosławieństwo, któ-
rym obdarza nas, swój kościół i społeczność, jaką razem 
tworzymy każdego dnia.

„Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście 
do jednej nadziei… Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest 
i jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszyst-
kich, przez wszystkich i we wszystkich”. ef 4,4-6



41Nasza codzienność – wydarzenia

w niedzielę 5 sierpnia Parafia 
ewangelicko-augsburska Brenna-
Górki obchodziła 30 pamiątkę po-
święcenia kościoła ap. Bartłomieja  
w Brennej. Uroczystości rozpoczął po-
ranek pieśni, w którym oprócz miej-
scowego chóru „Magnificat” i zespołu  
młodzieżowego wystąpił goleszow-
ski Chór Mieszany pod dyr. anny 
stanieczek. nasz chór zaśpiewał na 
zakończenie poranku. w uroczystym 
nabożeństwie udzial wzięli: inicjator 
budowy kościoła-emerytowany pro-
boszcz parafii  w Ustroniu ks. Henryk 
Czembor, biskup diecezji cieszyń-
skiej adrian korczago,  poprzedni proboszcz tej parafii 
ks.Marek J. Uglorz oraz aktualny proboszcz ks. Roman 
kluz. kazanie wygłosił ks. M.J. Uglorz. kaznodzieja 
przypomniał postać pierwszego proboszcza nowej para-
fii nieżyjącego już ks. erwina Miklera, swoją zaś służbę 
określił jako pracę w Bożym ogrodzie. Bp a. korczago 
przypomniał swoje pierwsze  nabożeństwo przed 30 laty 
w Brennej oraz nawiązał do budowy ekumenicznych 
relacji przez ks. Miklera oraz ówczesnego proboszcza 

Jan Czudek

Chór Mieszany w Brennej

parafii rzymsko-katolickiej ks. Józefa Budniaka. Bio-
rący udział w nabożeństwie wójt Jerzy Pilch przekazał 
życzenia od władz gminnych. z kolei ks. H. Czembor 
wspomniał tych współwyznawców, którzy tworzyli filia-
ły ustrońskiej parafii z czasem przekształcone w odrębne 
parafie. w czasie tego nabożeństwa oprawę muzyczną 
tworzył goleszowski Chór Mieszany, który po uroczysto-
ściach podobnie jak wszyscy obecni zostal zaproszony 
do udziału w pikniku parafialnym. 

Tegoroczny „Fajny” obóz młodzieżowy rozpoczął się 
2 sierpnia. Część obozowiczów udawała się na tego typu 
obóz po raz pierwszy, wiązało się to z wieloma obawa-
mi i wątpliwościami. Czy na pewno będzie tak „fajnie”? 
Czy będzie miłe towarzystwo? Czy poznam kogoś cie-
kawego? Czy nie będzie nudno? Te pytania nurtowały 
naszą ekipę, jednak bardzo szybko okazało, się że nasze 
zmartwienia nie były potrzebne a obóz przerósł wszelkie 
nasze oczekiwania. 

Po przyjeździe do Bocheńca przydzielono nas do 
domków oraz podzielono na grupy. każda miała swoje-

Patrycja Grochowska

„Fajny” obóz młodzieżowy w Bocheńcu

go opiekuna oraz bandamkę (wzorzystą chustę) danego 
koloru, która przez cały obóz miała pokazywać naszą 
przynależność do jednej z grup. Podziału dokonano tak, 
byśmy mogli poznać wielu ludzi z różnych zakątków 
Polski. 

Plan dnia wyglądał następująco: 
wczesnym rankiem można było zażyć codziennej 

aktywności przez bieganie albo trochę później udać 
się do księdza Tymoteusza Bujoka, by fajnie rozpocząć 
dzień z Bogiem. Po śniadaniu spotykaliśmy się, by omó-
wić dzieje ludu wybranego. ksiądz Marcin Podżorski 
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wielokrotnie zaskakiwał nas przeróżnymi ciekawost-
kami z Biblii, o których nie mieliśmy pojęcia. Potem 
w grupach wspólnie dyskutowaliśmy i analizowaliśmy 
poszczególne historie związane z wędrówką izraela do 
ziemi obiecanej. Dzięki temu lepiej poznawaliśmy Boga 
i Jego działanie, co było niezwykle budujące.

Po tych zajęciach zwykle odbywały się warsztaty 
na których mogliśmy się nauczyć czegoś nowego lub 
udoskonalić swoje umiejętności. Do wyboru mieliśmy: 
warsztaty gitarowe, kącik kreatywny (w którym szkoli-
liśmy się w niecodziennych robótkach ręcznych, takich 
jak decoupage czy tworzenie kolczyków), różne sporty, 
a nawet basen. Być może to nic wielkiego, ale właśnie 
przez takie rzeczy kilkoro z nas odkryło swoją pasję bądź 
talent, którym obdarzył nas Bóg. 

zawsze po kolacji, wieczorem, wszyscy spotykaliśmy 
się na społeczności, by spędzić dobry czas z Bogiem. Ra-
zem z naszym obozowym zespołem “Petarda” śpiewali-
śmy wiele pieśni na Bożą chwałę. każdego wieczora jeden 
z księży obecnych na obozie dzielił się z nami cennymi 
i wartościowymi przemyśleniami i radami. Pojawiały się 
najróżniejsze tematy: Powołanie, prośby kierowane do 
Boga, a nawet to, jak rozumieć choroby i śmierć naszych 
bliskich. Jestem pewna, że wielu uczestnikom otworzyło 
to oczy na różne aspekty życia – a co ważniejsze – serce 
na Boga i Jego wielką miłość.

w ramach dodatkowych aktywności wybraliśmy się 
nad pobliski zalew, w którym mogliśmy popływać, sko-
rzystać z rowerków wodnych czy też po prostu wypocząć 
w słońcu na brzegu. Ponadto zdobyliśmy Łysicę – naj-
wyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. spędziliśmy także 
rewelacyjny czas w galerii „echo” w kielcach. Połowa 
grupy udała się na laserowy paintball, a druga na kręgle. 
Możliwość rywalizacji z nowymi przyjaciółmi dodała 
nam dużo pozytywnej energii. Przeżyliśmy także ogni-
sko, w trakcie którego odbyła się prezentacja drużyn, ich 
nazw oraz flag. Uczestnicy wykazali się sporą dozą hu-
moru i niecodziennych pomysłów.

Jedną z niezapomnianych atrakcji był na pewno 
spływ kajakowy, który dostarczył nam dużo śmiechu  
i dobrze spędzonego czasu. w niektóre dni wieczorami 
uczyliśmy się twista, tańca belgijskiego i wielu innych. 
w ramach wypoczynku oglądaliśmy także interesują-
cy film „sprawa Chrystusa”. Ciekawą formą spędzania 
czasu były zadanie drużynowe. Musieliśmy wykonywać 
nietypowe i dość zabawne zadania, które bardzo nas zin-
tegrowały a także pobudziły do kreatywnego myślenia.

w trakcie obozu mieliśmy także edukacyjne zajęcia 
z grupą Joannitów czyli polskim oddziałem europejskiej, 
chrześcijańskiej, humanitarnej organizacji. skorzystali-
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śmy z ich wiedzy medycznej, by podszkolić się w kwestii 
pierwszej pomocy. w grupach przechodziliśmy przez 
bardzo różne symulacje wypadków, w których mieliśmy 
udzielić pomocy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie 
a na pewno przydatne.

na zakończenie zorganizowano obozowe Mam Ta-
lent. Mieliśmy okazję, by pochwalić się swoim talentem 
i docenić zdolności innych. Mogliśmy zobaczyć między 
innymi tańczenie do wierszy, świetną grę na keyboardzie, 
występ muzycznego trio, a także śpiew po japońsku.

Dzień wyjazdu z Bocheńca – 11 sierpnia – był bardzo 
wzruszającym dniem. nie obyło się bez łez i zapewnień  
o kolejnych spotkaniach. To było coś wyjątkowego. Myślę, 
że ten obóz dla wszystkich będzie niezapomniany. oprócz 
wielu wspomnień, ciekawych doświadczeń, nowych przy-
jaciół wniósł w nasze życie wiele dobrych wartości oraz 
wlał w nasze serca Bożą miłość. Myślę, że na następnym 
obozie pojawi się wiele tych samych twarzy, stęsknionych 
za tą atmosferą i klimatem. Ja na pewno będę!
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w niedzielny poranek 5 sierpnia br. chór sola Fide 
w towarzystwie rodzin i grona przyjaciół na zaproszenie 
Biskupa naszego kościoła Jerzego samca wyruszył do 
warszawy.

Celem naszego wyjazdu było uświetnienie uroczy-
stości zasadzenia drzewa przyjaźni polsko- niemieckiej 
w parku skaryszewskim na warszawskiej Pradze.

nasz trzydniowy wyjazd rozpoczęliśmy już o godz. 
5:00 by po pięciogodzinnej podróży zameldować się 
przy pierwszym punkcie naszej wycieczk,i którym było 
Centrum nauki „kopernik”. na zabawę w doświadcze-
nia i zaspokajanie swojej ciekawości przeróżnymi ekspo-
natami, które oferuje „kopernik”  poświęciliśmy cztery 
godziny, w trakcie których i tak nie zdołaliśmy wypróbo-
wać wszystkich atrakcji. następnie autokarem udaliśmy 
się na miejsce naszego noclegu, którym był akademik 
Chrześcijańskiej akademii Teologicznej mieszczący się 
w centrum stolicy, dzięki czemu po zakwaterowaniu  
i obowiązkowej próbie mogliśmy pójść na wieczorny 
spacer po pięknej i ciepłej warszawie.

następny dzień rozpoczęliśmy wczesnym śnia-
daniem i próbą chóru, bo już o 9:00 wyruszaliśmy do 
pierwszego z dwóch na ten dzień zaplanowanych mu-
zeów czyli do „Muzeum Powstania warszawskiego”, 

wyjazd chóru sola Fide do warszawy

tam pod opieką bardzo charyzmatycznego przewodnika 
przechodząc po granitowym bruku przez kolejne sale 
tematyczne mogliśmy dogłębnie poznać historię i losy 
powstańców warszawskich. wszystkich nas poruszyły 
zdjęcia i opowieści przewodnika, ale największe wra-
żenie zrobił na nas film „Miasto ruin”, pięciominutowa 
symulacja lotu „liberatora” nad doszczętnie wyludnioną  
i zrujnowaną warszawą.

na godzinę 13:00 nasz kierowca podwiózł nas pod 
restaurację „U kucharzy” pana  adama Geslera na wcze-
śniej zamówiony obiad, stamtąd spacerem przeszliśmy 
pod drugie tego dnia zaplanowane muzeum, którym było 
„Muzeum Historii Żydów Polskich Polin”. Muzeum 
zachwyciło nas swoim ogromem i aranżacją wnętrza. 
Razem z panią przewodnik przez  dwie godziny zwie-
dzając osiem galerii poznawaliśmy ponad tysiącletnią 
historie dziejów polskich żydów, od przybycia na nasze 
ziemie, rozwój kultury, czas wojny aż do współczesności. 
na zakończenie dnia część naszej grupy wybrała się jesz-
cze do teatru „kwadrat” na spektakl „Ślub doskonały”  
z udziałem znakomitych polskich aktorów.

wtorek – ostatni dzień naszego wyjazdu pani dyry-
gent tuż po śniadaniu rozpoczęła próbą,  a zaraz po niej 
w pięknym słońcu całą grupą wybraliśmy się na krót-

kie zwiedzanie warszawy, spacer 
po starówce, zdjęcie przy zam-
ku królewskim i kolumnie zyg-
munta, część z nas wybrała się na 
przejażdżkę metrem, odwiedziła 
warszawskie złote Tarasy, Grób 
nieznanego żołnierza i ofiar tra-
gedii smoleńskiej. wspólny obiad 
zjedliśmy w polsko-żydowskiej 
restauracji „Pod samsonem” na 
starym mieście. o 16:00 z panem 
kierowcą podjechaliśmy pod park 
skaryszewski, gdzie mieszczą się 
polsko- niemieckie ogrody, tam 
pod murami wedlowskiej fabryki 
razem ze wszystkimi zaproszo-
nymi gośćmi mieliśmy zaszczyt 
wziąć udział w sadzeniu drzewa 
przyjaźni. idea ogrodów powstała 

Agata Wawrow
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dzięki współpracy ambasadora niemiec w warszawie 
i władz miasta, a na celu ma przede wszystkim pamięć 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Po prze-
mowach gości oraz Biskupa kościoła, nasz chór wykonał 
trzy pieśni. Dwie w języku polskim „Chcę chwalić Boga 
dziś” i „Jezus siłą mą” oraz jedną w języku niemieckim 
„Moge die strasse”, w trakcie których nastąpiło oficjal-
ne zasadzenie drzewka, którym był grab pospolity. Po 

uroczystości zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do 
resturacji mieszczącej się na obrzeżach parku. o 19:00 
wszyscy spakowani i pozytywnie zmęczeni udaliśmy się 
w drogę powrotną do Goleszowa.

w imieniu chóru pragnę podziękować władzą ko-
ścioła za zaproszenie i miłe przyjęcie w warszawie, a na-
szej pani dyrygent Małgorzacie konarzewskiej i organi-
zatorom za udany wyjazd.
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5 września w ligotce kameralnej (Republika Cze-
ska) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Dusz-
pastersko-diakonijne ślady działalności ks. seniora  
karola kulisza po obu stronach olzy” zorganizowana 
przez Śląski kościół ewangelicki augsburskiego wyznania  
w Republice Czeskiej wspólnie z Diecezją Cieszyńską.

konferencję rozpoczęto nabożeństwem z wieczerzą 
Pańską, w którym czynnie uczestniczyli duchowni obu 
kościołów – bp Tomasz Tyrlik, bp władysław Volny i ks. 
Bogusław Firla oraz bp Jerzy samiec, bp adrian korcza-
go, ks. Marek londzin i siostra przełożona ewa Cieślar.

w dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali 
trzech referatów: dr Łukasz Barański omówił Teologicz-
ne aspekty Porządku kościelnego wacława adama z 1568 
roku, emerytowany dyrektor Diakonii Śląskiej Czesław 
santarius zaprezentował Recepcję działalności ks. sen. ka-
rola kulisza w Czechosłowacji, a ks. emil Gajdacz, eme-
rytowany dyrektor Domu opieki w Dzięgielowie przed-
stawił temat Recepcja działalności ks. sen. karola kulisza  
w Polsce. na zakończenie tej części uczestnicy wzięli udział 
w dyskusji dotyczącej zaprezentowanych referatów.

Po południu zebrani odwiedzili Dom opieki „sarep-
ta” oraz poznali lepiej historię i współczesność ewangeli-
ków w ligotce kameralnej. na zakończenie konferencji 
w kościele z programem muzycznym wystąpił kwartet 
dęty z oldrzychowic (Republika Czeska) oraz ks. Piotr 
sztwiertnia wraz z Piotrem Glajcarem.

ks. Piotr Sztwiertnia

Międzynarodowa konferencja poświęcona 
ks. sen. karolowi kuliszowi
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w niedzielę 9 września w wiśle zorganizowano XiX 
Dożynki województwa Śląskiego.

Dożynki rozpoczął korowód dożynkowy z ul. ko-
nopnickiej na plac Hoffa, skąd uczestnicy udali się do 
wiślańskiego amfiteatru im. stanisława Hadyny. Podczas 
ekumenicznej modlitwy bp adrian korczago, biskup 
diecezji cieszyńskiej oraz bp Roman Pindel, ordynariusz 
diecezji bielsko-żywieckiej pobłogosławili chleb z te-
gorocznych zbiorów. w obchodach wzięli udział także 
przedstawiciele władz samorządowych: Urzędu Mar-
szałkowskiego województwa Śląskiego, Śląskiego Urzę-
du wojewódzkiego oraz Powiatu Cieszyńskiego.

Podczas dożynek wręczono „odznaki honorowe za 
zasługi dla województwa Śląskiego” oraz odznaczenia 
„zasłużeni dla rolnictwa”. Ponadto zespół Regionalny 
„wisła” wykonał obrzęd dożynkowy oraz zaprezentowa-
no dożynkowe wieńce.

Ks. Piotr Sztwiertnia

XiX Dożynki województwa Śląskiego

16 września 2018 roku w kościele ewangelickim  
w Goleszowie odbył się koncert pt. zespół „Śląsk” dla 
niepodległej.

Ponad godzinny koncert, składający się z najpięk-
niejszych i najważniejszych pieśni patriotycznych i lu-
dowych w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizował 
Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego wraz  
z Parafią ewangelicko-augsburską w Goleszowie oraz 
Parafią Rzymskokatolicką św. Michała archanioła  
w Goleszowie.

zebranych w tłumnie wypełnionym kościele przy-
witali bp adrian korczago, proboszcz parafii ewan-
gelickiej, ks. prałat adam Drożdż, proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej oraz wiceprzewodnicząca sejmiku 
Śląskiego sylwia Cieślar. Podczas koncertu podziękowa-
nia za organizację koncertu przekazał wójt gminy Gole-
szów krzysztof Glajcar.

ks. Piotr Sztwiertnia

koncert pt. zespół „Śląsk” dla niepodległej
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Choć spieniona fala kiedy wicher dmie, miłość Jezu-
sowa mocno trzyma mnie. Przez wody mórz Jezus mój 
stróż, wiernie wciąż mą prowadzi łódź...

To jedna z wielu ulubionych pieśni śp pastorowej 
ireny Terlik, długoletniej pastorowej parafii w Goleszo-
wie. Mogą one być zarazem sentencją całego jej życia, 
jak i wyznaniem jej głębokiej wiary.

od 1960 roku wiernie towarzyszyła mężowi  
śp Tadeuszowi Terlikowi w jego służbie, aż do jego śmier-
ci w 1992 roku. Jako żona pomagała, prowadząc pastor-
ski dom, zawsze gotowa, by wesprzeć w każdej potrze-
bie. niezwykle taktowna w obliczu nie jednej trudności 
i zawsze zdolna do empatii. Przez wiele lat, u boku męża 
kroczyła jako ta cicha i niejako na drugim planie, ale za-
wsze zdecydowana i rozsądna. swoją postawą stworzy-
ła wizerunek osoby szczególnej, pastorowej przez duże  
P. angażowała się w każdą dziedzinę życia parafii. szcze-

wspomnienie śp. pastorowej ireny Terlik

Diakon Karina Chwastek-Kamieniorz

gólnie bliska była jej praca wśród kobiet. z jej inicjaty-
wy powstało robótkowe koło Pań, któremu przez wiele 
lat przewodniczyła. kiedy opuściła goleszowską pleba-
nię, przeprowadzając się do Cieszyna, nadal, co tydzień 
przyjeżdżała na spotkania, bo czuła się tu jak w domu.

Jej łagodne i zawsze uśmiechnięte oblicze sprawiało, 
że roztaczała wokół siebie aurę sprzyjającą budowaniu za-
ufania i bliższej relacji. Jako pastorowa miała szczególny 
dar zjednywania sobie tych, którzy w swoim życiu po-
szukiwali. nie jeden raz, jak wspominała, mogła wskazać 
właściwą drogę życia, powołując się na Jezusa Chrystusa. 
wykonując przez wiele lat tę szczególną służbę pastoro-
wej znana była również z pięknego głosu. Śpiewała w go-
leszowskich chórach, a później również w Cieszynie.

wraz z jej odejściem zakończyła się pewna część hi-
storii parafii w Goleszowie, ale jej przykład pozostanie  
w pamięci następnych pokoleń.

„Boże zaśpiewam Ci nową pieśń” Ps 144,9
„o mej ojczyźnie chcę śpiewać…” – tą pieśnią na 

nabożeństwie żałobnym 18 lipca chór „Cantus” poże-
gnał swojego kolejnego chórzystę śp. Jana Pieszkę. Był 
jeszcze z nami na próbach późną wiosną, kiedy po-
dejmowaliśmy plany organizacyjne związane z naszą 
czterdziestą rocznicą powstania „Cantusa”. on to wła-
śnie wraz z kilkoma kolegami swymi staraniami dopro-
wadził pod koniec roku 1978 do założenia chóru mę-
skiego przy naszej goleszowskiej parafii. Początkowo 
szesnastoosobowy jego skład tworzył głównie członko-
wie chóru mieszanego.

Śp. Janek był podporą drugich basów. Jeden z nie-
wielu chórzystów znający doskonale zapis nutowy.  
w młodości uczył się gry na klarnecie. swoją pasją i mi-
łością do muzyki wpłynął na rozwój muzykalności swo-
ich synów i wnucząt. od młodych lat śpiewał w chórze 
mieszanym, a później także w chórze „senior” aż do jego 

Anna Stanieczek

wspomnienie śp. Jana Pieszki

zawieszenia. skromny, koleżeński, za-
wsze aktywny i obowiązkowy. wyma-
gający od siebie dokładności podczas 
ćwiczenia i wykonywania naszych pie-
śni. odznaczał się wielką wrażliwością 
muzyczną, zwracając uwagę na przej-
rzystość brzmienia i jego dynamikę.

Śp. Janek przeżywał emocjonalnie 
każdy występ. swoją kulturą osobistą i właściwą postawą 
intelektualną zyskał wśród braci chórowej wielki szacunek. 
wiadomość o Jego niespodziewanej śmierci wstrząsnęła 
całą rodziną śpiewaczą. Ufamy jednak, że teraz śp. Janek  
z równie oddanym zaangażowaniem wraz z dwudzie-
stoma kolegami „Cantusa”, którzy wyprzedzili Go do 
wieczności współtworzy piękny „niebiański” chór męski 
wielbiący Pana nowymi pieśniami.

Pamiętamy!
zostańcie z Bogiem!



50 Goleszowski Ewangelik

w piękny, słoneczny dzień 
21 lipca, pożegnaliśmy na 
cmentarzu goleszowskim erne-
sta Pinkasa, wieloletniego dyry-
genta chóru mieszanego gole-
szowskiej parafii ewangelickiej.

ernest urodził się 16 sierpnia 
1927 roku w Goleszowie. Tu spę-
dził dzieciństwo i całą młodość. 
Już po ukończeniu szkoły podsta-
wowej rozpoczął pracę w Cemen-
towni, w której przepracował kil-
kadziesiąt lat. w trybie zaocznym 
ukończył technikum w opolu  
o kierunku produkcji cementu. 

Jednak to co najbardziej umiłował było muzykowa-
nie i dyrygowanie. Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął 
grać w orkiestrze dętej goleszowskiej Cementowni, grał 
do końca jej istnienia. Czyli przeszło 30 lat, przez kilka 
lat był prezesem zarządu.

Drugą pasją ernesta był chór kościelny. został jego 
członkiem tuż po wojnie. Chórem zaczął dyrygować już 
w roku 1948, pełen poświęcenia prowadził go przez dal-
sze 33 lata. To oczywiście odrębna historia. Chór był bar-
dzo liczny, przeciętnie  około 60 członków. Przez kilka 
lat było zwyczajem, że chórzystki, które wyszły za mąż, 
przestawały w większości śpiewać. Podobnie było z chó-
rzystami. Po kilku latach nastąpiła pewna stabilizacja.

Chór sięgał po coraz to ambitniejszy repertuar – aż 
po „alleluja” z oratorium „Mesjasz” F.H. Haendla. Tego 
nie powinno się śpiewać bez orkiestry czy akompania-
mentu organowego.

Jak powstała orkiestra? oddajmy głos samemu jej 
twórcy: wielkim zawsze mi doradcą był nauczyciel Paweł 
Pustówka, nasz organista. w roku 1952 udałem się do 
niego, aby mi zharmonizował pieśń „Harfy” pt. „My sobie 
żwawo z każdym dniem”, bo chciałem ją śpiewać na nabo-
żeństwie żniwnym. Rzekł mi wtedy: za dwa dni bydziesz 
to mioł gotowe. kiedy po dwóch dniach przyszedłem, 
oczywiście z tabaką (taką to zapłatę wtedy stosowano) 
odrzekł mi: konieczna do tej pieśni byłaby orkiestra, to by 
pełniej brzmiało. weź pore muzykantów, a jo ci do tego 
nuty napiszę. To był początek powstania orkiestry, która 
z biegiem lat stale się powiększała. Przychodzili coraz to 
lepiej wyszkoleni muzycy. większość pieśni, a było ich 
wiele, opracował na chór i orkiestrę organista Paweł Pu-

Paweł Stanieczek

ernest Pinkas we wspomnieniach

stówka. Trzeba było je przepisać, a potem powielać. Tym 
zajmował się już Janusz Gabryś, wnuk organisty. Drugi 
wnuk Ryszard Gabryś, już jako młody muzyk i kompo-
zytor współpracował z chórem. wtedy powstała kanta-
ta „Brońże nas Panie”. w kopiowaniu pieśni stosowano 
wtedy technikę powielaczową. Była chyba dość dobra, bo 
nuty te służą nam po dzień dzisiejszy.

Próby chóru prowadził ernest. Często jednak przycho-
dził na próby ks. kubaczka, który był nie tylko wspaniałym 
kaznodzieją, ale też utalentowanym pianistą. Był wielce po-
mocnym przy ćwiczeniu fragmentów oratoryjnych.

warto przypomnieć po latach wyjazd chóru do 
warszawy na uroczystość oddania do użytku kościoła 
Świętej Trójcy w roku 1956. z zebrzydowic jechał do 
warszawy specjalny pociąg z chórzystami kilku chórów 
z „Cieszyńskiego”. Mieliśmy śpiewać jedną pieśń. Była to 
„Burza morska”. Reżyser uroczystości dowiedział się, że 
chór nasz ma w repertuarze słynne oratoryjne „allelu-
ja” i mógłby to zaśpiewać. Chodziło tylko o organowy 
akompaniament. wtedy okazało się, że na uroczystości 
jest ks. adam Hławiczka, który kiedyś grał z nami ten 
fragment oratorium. i tak stało się to możliwe.

Przez wiele lat z rzędu chór goleszowski wyjeżdżał 
na Mazury. Śpiewaliśmy w wielu miejscowościach. Cho-
dziło wtedy między innymi o to, by „podtrzymać na 
duchu” ewangelicką mazurską ludność. opiekowali się 
nami szczególnie dwaj księża: Paweł kubiczek i konsenior 
edward Busse. swoje pokazała jednak zabójcza polityka  
i Mazury straciły ewangelickie oblicze. z ostatniego wyjaz-
du „przywieźliśmy” ernestowi jego ukochaną Małżonkę.

w życiu ernesta nastąpił przedostatni etap. wraz  
z rodziną wyjechał do RFn. zamieszkał w Bad kreu-
znach, gdzie pracował jako kościelny. kontakty z chórem 
goleszowskim, który prowadził przez najlepsze swoje 
lata, nie ustały. Już w 1983 roku, pod dyrygenturą Gu-
stawa Pinkasa, jego  kuzyna,  chór wyjechał  w trasę kon-
certową do RFn. odwiedził Bad kreuznach, Bochum, 
Dortmund, syburg, niederhausen. w latach 1987 i 1990 
doszły następne miejscowości, takie jak: Heidelberg, Be-
cherbach, Grossen Buuseck i inne. wszystkie te wyjazdy 
były wielodniowe i z wieloma występami. wszystko to 
organizował ernest Pinkas. Jego staraniem chór otrzy-
mał pianino, które służy nam po dzień dzisiejszy. 

Przed pięcioma laty, po śmierci  Żony lorki, ernest 
osiadł w Goleszowie.

CzeŚĆ JeGo PaMiĘCi.
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Chyba najciekawszym skarbem przyrodniczym  
w ogrodzie goleszowskiej parafii jest potężny buk po-
spolity rosnący obok tzw.  „starej fary”. To imponujące 
drzewo pamięta zapewne czasy połowy XiX wieku. „wi-
działo” również czasy przebudowy kościoła, grozę wo-
jennych lat czy ważne wydarzenia w naszej parafii. Gó-
rując nad starą farą jest co kilka lat przyczyną bólu głowy 
członków Rady Parafialnej, kiedy jego konary dosłownie 
chcą zaglądnąć pod jej poddasze.

Buk pospolity występuje w europie i azji zachodniej. 
Co ciekawe w naszym kraju nie spotkamy tego gatunku na 
całym obszarze. nie rośnie m.in. na Mazowszu, Podlasiu 
czy we wschodniej części Mazur i na suwalszczyźnie. Przy-
czyną nieobecności buka na części powierzchni Polski są 
występujące tam wiosenne przymrozki, które to drzewo źle 
toleruje. Tam, gdzie buk występuje tworzy piękne zbiorowi-
ska leśne zwane buczynami. Jest ich wiele typów – od boga-
tych gatunkowo buczyn storczykowych po bardzo ubogie 
w rośliny  tzw. kwaśne buczyny. Piękno górskich buczyn 
możemy docenić o każdej porze roku. szczególnie piękne 
są wiosną kiedy pojawiają się młode liście oraz jesienią, 
kiedy przybierają jasnobrązową barwę. Uroki górskich 
buczyn doceniamy także, kiedy w szeleszczącym listo-
wiu czy gęstwinie młodych buczków wyszukujemy jedne  
z najcenniejszych darów lasu – borowiki szlachetne. 

nasz buk to nietypowy leśny okaz, szlachetna odmia-
na tego gatunku ze względu na barwę liści – nazywa się ją 
purpurową. Czasami jednak odzywają się w nich dzikie 
geny i część z nich nie odróżnia się od swoich leśnych ku-
zynów. Przez blisko dwieście lat życia nasz parafialny buk 
osiągnął imponujące rozmiary: ponad 30 metrów wyso-
kości i prawie 400 centymetrów obwodu mierzonego na 

„najstarszy parafianin”

Tomasz Beczała

wysokości 130 centymetrów nad ziemią. Takie rozmiary 
predysponują naszego zielonego bohatera do objęcia go 
ochroną w postaci pomnika przyrody. ale i bez tego opi-
sywany buk codziennie wykonuje ciężką pracę – produ-
kuje około 7000 litrów tlenu dającego życie 50 ludziom.

Buk w parafialnym ogrodzie to zielony odpowiednik 
naszej parafii. Pomimo zmieniających się czasów trwa.  
i choć część z gałęzi obumiera, to tak długo jak jego ko-
rzenie mocno wrastają w grunt, a każdej wiosny pojawiają 
się młode liście możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość.
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Jakub wapienik s.Michała i weroniki zd.Pytel – Goleszów
kaja ewa Pelar c.Łukasza i kariny Badura – Goleszów
Dawid Jerzy liboski s. Jana i anny zd. Jurkantowicz – Goleszów
aleks szymon sitek s. Marka i agnieszki kocyan – Goleszów
Maja Cieślar c. Mariusza i Bogusławy zd. Molek – Goleszów
wojciech Jan arcaba s. Grzegorza i Marzeny zd. sikora – Goleszów
Dawid Paweł Byrtek s.sebastiana i Justyny zd. Chrobok – Godziszów
oliwier Mateusz Tomica s. Mariusza i aleksandry zd. kunszke – Goleszów
Jan andrzej sikora s.Tomasza i anety zd. Tomica – Godziszów
Dagmara olga krzyżanowska c. Marcina i Bogusławy zd. Śliż – leszna Górna
Marta Górniak c. karola i Moniki Brzezina – Cisownica
Mateusz niemiec s. Łukasza i estery zd. Cieślar – Godziszów
emilia laura kasprzyk c. waldemara i anety zd.Łęczyńska – Goleszów
Gabriela anastazja stojda c. kamila i anny lament – Goleszów
kaja Fedrizzi c. Łukasza i alicji zd. Mizia – Goleszów
Maciej Ganzel s. Tomasza i Moniki zd. Cieślar – Goleszów
Bartosz oliwier Pinkas s. Marcina i Joanny stebel – leszna Górna

Michał Borucki – Daria Gaszek
Tomasz Czudek – aleksandra Bury
Mateusz spratek – Justyna Talik
Mariusz Fober – Dominika Frosyna
Łukasz Berek – sandra Golińska
Przemysław Rzymanek – Renata sikora
sebastian krzywoń – natalia Motyka
Paweł Molak – Marta Gluza
krzysztof Czermak – edyta Ruśniok
Damian Migdał – izabela Byrtek
szymon krużołek – Magdalena Rakus

śp.andrzej Płaziński  l. 81 – Goleszów
śp karol Roik l. 85 – Goleszów
śp.Gustaw Miech l. 75 – Goleszów / pogrzeb w Cisownicy
śp.anna kamińska zd.Poloczek l. 76 – Goleszów
śp. emilia kłoda zd. Fiedor l. 82 – Goleszów / pogrzeb w Cieszynie
śp. Ryszard Predecki  l. 72 – Goleszów
śp. Bogusław Molek l. 52 – Goleszów
śp. Maria orawska zd. stanieczek l. 88 – Goleszów
śp. anna Bury zd.Duława  l. 87 – Goleszów
śp. karol Plinta  l. 73 – Goleszów
śp. Janusz sikora l. 59 – Goleszów
śp. ireneusz Borkowski l. 79 – Goleszów
śp. stanisław Franek l. 71 – Godziszów
śp. Jan Białoń l. 79 – Cieszyn / pogrzeb w kozakowicach D
śp. Jan Pieszka l. 82 - Goleszów
śp. ernest Pinkas l. 88 -  Goleszów
śp. ludwik Hławiczka l. 87 – Bielsko-Biłała / pogrzeb w Goleszowie
śp. Bogusław Gojniczek l. 57 – Goleszów
śp. anna Machalica zd. wałach l. 84 – Goleszów
śp. Bohdan lewandowski l. 65 – Bażanowice / pogrzeb Goleszów
śp. wanda Hyrnik zd. Herda l. 73 - Goleszów

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby
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Spotkania modlitewne 
Goleszów, poniedziałki godz. 20.00

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, wtorek godz.19.00
Chór męski „Cantus”, czwartek godz. 18.00
Chór żeński z lesznej Górnej, środa godz. 18,00
Chór dziecięcy „Promyki”, sobota godz. 10.00
zespół parafialny „sola Fide”, środa godz. 19.00

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 

Informacja o cenniku parafialnym
W Diecezji Cieszyńskiej we wszystkich 22 parafiach wprowadzono zaktualizowany cennik opłat 
za czynności parafialne. 

 Pogrzeb:  1800 zł
 Miejsce na cmentarzu na 20 lat:  1500 zł
 Ślub:  900 zł
 Ślub w terenie:  1000 zł

Dla parafian opłacających składkę parafialną obniżone opłaty wynoszą:

 Pogrzeb:  600 zł
 Miejsce na cmentarzu na 20 lat:  500 zł
 Ślub:  600 zł
 Przedłużenie miejsca na cmentarzu na 10 lat (grób 1-os.):  400 zł

Serdecznie zachęcamy, by regulować składkę parafialną – której wysokość powinna wynosić 1% 
od rocznych dochodów. Warto o tym pamiętać, by uniknąć zaskoczenia w momencie regulowania 
opłat za wyżej wymienione czynności. Nierzadko w sytuacjach bolesnych i trudnych (związanych 
np. z pogrzebem) może być to źródłem dodatkowych, niepotrzebnych emocji. 
Składkę parafialną na chwilę obecną uregulowało 40% uprawnionych. 

Dodatkowych informacji udzielają duchowni parafii oraz personel kancelarii parafialnej. 



Goleszów Kozakowice Godziszów Kisielów Leszna Górna

07.10.2018
19. po Trójcy Św.

9.00  
po nab.

8.00 
Dziękczynne 
Święto Żniw

9.30 
Dziękczynne 
Święto Żniw

11.00 
Dziękczynne 
Święto Żniw

11.15 

14.10.2018
20. po Trójcy Św.

9.00 
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15 

21.10.2018
21. po Trójcy Św.

9.00  
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15 

28.10.2018
22. po Trójcy Św.
17:00 Nab. niepodległościowe w Cieszynie

9.00 8.00 11.15 

31.10.2018
Pamiątka reformacji

17.00 
Prezentacja konfirmantów

20.30 
noc z lutrem

01.11.2018
Pamiątka umarłych

14.00 
cmentarz

15.00
cmentarz

04.11.2018
23. niedziela po Trójcy Św.

9.00
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15

11.11.2018
3. przed końcem roku kościelnego

9.00
100-lecie odzyskania niepodległości

18.11.2018
2. przed końcem roku kościelnego

9.00 
po nab.

8.00 9.30 10.45 11.15 

25.11.2018
niedziela wieczności

9.00  8.00 9.30 10.45 11.15 

02.12.2018
1. adwentowa

9.00  
15.00 

dla starszych

8.00 9.30 11.00 11.15 

05.12.2018
Tygodniowe nab.  adwentowe

17.00 

09.12.2018
2. adwentowa

9.00  8.00 9.30 11.00 11.15 

12.12.2018
Tygodniowe nab. adwentowe

17.00 

16.12.2018
3. adwentowa

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

19.12.2018
Tygodniowe nab. adwentowe

17.00 

23.12.2018
4. adwentowa

9.00
po nab.

8.00 9.30 11.00 11.15 

24.12.2018
wigilia narodzenia Pańskiego

22.00 15.30

25.12.2018
1. dzień Świąt nar. Pańskiego

10.00 5.00

26.12.2018
2. dzień Świąt nar. Pańskiego
gwiazdka dla dzieci

9.00 8.00 9.30 11.00 11.15 

30.12.2018
1. po narodzeniu Pańskim

9.00 

31.12.2018
zakończenie roku

18.00 16.00 16.00

01.01.2019
nowy rok

10.00

PLAN NABOŻEŃSTW    październik – grudzień 2018
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Marta Górniak 
chrzest: 12.08.2018 r.

Mateusz Niemiec 
chrzest: 12.08.2018 r.

Jan Andrzej Sikora
chrzest: 1.07.2018 r.

Bartosz Oliwier Pinkas 
chrzest: 16.09.2018 r.

Dagmara Olga Krzyżanowska 
chrzest: 01.07.2018 r.

Maja Cieślar 
chrzest: 24.06.2018 r.

Oliwier Mateusz Tomica 
chrzest: 24.06.2018 r.
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Jakub Wapienik 
chrzest: 18.05.2018 r.

Dawid Jerzy Liboski 
chrzest: 20.05.2018 r. Artur Pilch 

chrzest: 22.04.2018 r.

Kaja Fedrizzi 
chrzest: 16.09.2018 r.

Dawid Paweł Byrtek
chrzest: 24.06.2018 r.

Emilia Laura Kasprzyk 
chrzest: 2.09.2018 r.

Wojciech Jan Arcaba 
chrzest: 24.06.2018 r.

Gabriela Anastazja Stojda 
chrzest: 16.09.2018 r.

Maciej Ganzel 
chrzest: 16.09.2018 r.



Bartłomiej Kiczmal – Julia Sładeczek
ślub: 4.05.2018 r.

Michał Borucki – Daria Gaszek 
ślub: 28.04.2018 r.

Paweł Molak – Marta Gluza 
ślub: 25.08.2018 r.

Przemysław Rzymanek – Renata Sikora
ślub: 14.07.2018 r.



Tomasz Czudek – Aleksandra Bury 
ślub: 5.05.2018 r.

Sebastian Krzywoń – Natalia Motyka 
ślub: 18.08.2018 r.

Łukasz Berek – Sandra Golińska 
ślub: 30.06.2018 r.


