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Wysoki Synodzie.

M
iniony rok rozpoczêliœmy, pe³nym nadziei has³em Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie
(Jan 14,19b). Rok ten te¿ og³oszony by³ w naszym koœciele "Rokiem wycho-
wania Chrzeœcijañskiego". Z perspektywy chrzeœcijañskiej nie jesteœmy jesz-

cze gotowymi chrzeœcijanami, ale ci¹gle siê nimi stajemy. Nasze ¿ycie to przecie¿
nieustanne poznawanie, doœwiadczanie, prze¿ywanie, uczenie siê, æwiczenie i naœla-
dowanie. Obowi¹zek chrzeœcijañskiego wychowania spoczywa nie tylko na rodzinie,
lecz tak¿e na koœciele, który dzia³a przez nauczanie. Zaczyna siê ono w szkó³kach
niedzielnych, póŸniej na lekcjach religii i nauczaniu przedkonfirmacyjnym.
Oczywiœcie nie zwalnia to rodziny od pomocy i wspó³pracy. W Ma³ym Katechizmie, na
wstêpie do ka¿dej z piêciu czêœci, Marcin Luter pisze: Jak w prostocie nauczaæ
powinien ojciec rodziny. Te s³owa Reformatora s¹ dziœ bardzo aktualne i godne
przypomnienia.

Do rzeczywistoœci diaspory bez w¹tpienia nale¿y trudnoœæ czêstszego dostêpu do
macierzystej parafii, a przez to brak mo¿liwoœci uczestniczenia w jej duchowym ¿yciu,
trudnoœæ w korzystaniu z porad duszpasterskich, bo od duszpasterza dziel¹ nas dzie-
si¹tki kilometrów, permanentny brak czasu, który wype³niony jest nadmiarem
obowi¹zków zawodowych. To wszystko rzutuje na uczestnictwo w ¿yciu nabo¿eñ-
stwowym i koœcielnym. To rzutuje na nasze chrzeœcijañskie wychowanie.

Z drugiej strony musimy sobie uœwiadomiæ fakt, ¿e koœció³, bez wzglêdu na trud-
noœci musi byæ misyjny i to nie tylko akcyjnie. koœció³ nasz, tu w realiach diaspory,
powinien byæ zauwa¿alny, bo wtedy ma mo¿liwoœæ oddzia³ywania i inspirowania, ma
mo¿liwoœæ towarzyszenia swoim wiernym i bycia œwiadkiem Chrystusa. Tylko wtedy
spe³ni siê postulat Ewangelii bycia œœwiat³em ii ssol¹ zziemi. 

S¹dzê, ¿e mimo wszystko stajemy przed wielk¹ szans¹ dotarcia do tych, którzy
chc¹ z naszych ust s³yszeæ o Chrystusie. Koœció³ nasz w swej nauce nadal jest bardzo
atrakcyjny dla wspó³czesnych, zagubionych duchowo. Patrzmy z optymizmem na je-
go przysz³oœæ. Nie ogl¹dajmy siê wstecz, aby nie staæ siê "s³upem soli", ale trzymajmy
siê mocno "p³uga" i wykonujmy sumiennie nasz¹ pracê dla Królestwa Bo¿ego. Od
dzia³ania nie powinny nas powstrzymywaæ warunki albo okolicznoœci, bo tylko ten,
który jest pos³uszny wezwaniu Pana, mo¿e byæ Jego wspó³pracownic¹ lub wspó³pra-
cownikiem.

Sprawozdanie z ¿ycia 
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Cieszy nas fakt powo³ania przez Parlament Europejski i Narodowe Centrum
Kultury, cz³onka naszego Synodu Diecezjalnego - Janusza Witta, na jednego z szeœ-
ciu Ambasadorów Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego. Wielu spoœród
cz³onków naszego Synodu zajmuje eksponowane stanowiska w swoich
œrodowiskach. Wspólnie, na ró¿nych szczeblach budujemy dobry, przysz³oœciowy wi-
zerunek naszego koœcio³a. Jezus niejednokrotnie w swym S³owie przestrzega nas,
abyœmy nie dali siê zatrzymaæ przez przesz³oœæ, ale byœmy dzia³ali dla przysz³oœci i to
na ka¿dym miejscu: w domu, w rodzinie, parafii, koœciele, kraju i w œwiecie. I nie trak-
tujmy tych s³ów jako zbyt pompatycznych, bo ka¿dy z nas, na swój sposób, mo¿e
do³o¿yæ swego serca do budowy Bo¿ego Królestwa. Ono realizuje siê tu i teraz.
Równie¿ przez nasz¹ diecezjaln¹ s³u¿bê, która w minionym roku by³a przez naszego
Pana obficie b³ogos³awiona. Nie wypuszczaliœmy "p³uga" z rêki. Jesteœmy bogatsi 
o nowe doœwiadczenia. Bogatsi o nowe œwiadectwa.

Sprawy administracyjne.
Dla porz¹dku, przypominam, ¿e diecezja wroc³awska obejmuje trzy wojewódz-

twa: Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie i Dolnoœl¹skie. Na dzieñ 31 grudnia 2008, s³u¿bê
w 16 parafiach pe³ni³o: 7 proboszczów, 1 proboszcz pomocniczy, 8 proboszczów
administratorów i 1 wikariusz. Na terenie diecezji - w Szczecinie, mieszka te¿ 
1 emerytowany duchowny. Trzy parafie diecezji: Legnica, Lubañ i ¯ary dotowane s¹
przez Konsystorz. 

W roku sprawozdawczym dwie parafie: w Jaworze i Szczecinie og³osi³y wakans na
stanowisko proboszcza. 

Kancelariê diecezjaln¹ i ksiêgowoœæ, w niepe³nym wymiarze czasu pracy, prowadzi
Ma³gorzata Leonarska. 

Diecezja w dalszym ci¹gu jest w trakcie procesów rewindykacyjnych, które choæ
ci¹gn¹ siê ju¿ wiele lat, zdaje siê, ¿e tak szybko nie zostan¹ zakoñczone. Coraz
bardziej odczuwa siê niechêæ w³adz pañstwowych do ich pozytywnego zakoñczenia.
Podpisana wstêpna ugoda z Gmin¹ Legnica oraz wstêpne porozumienie z Gmin¹
G³ogów i Boles³awiec - wci¹¿ czekaj¹ na pozytywny fina³. Podobne s³owa zawar³em
w sprawozdaniu za rok poprzedni. 

Trzymamy te¿ rêkê na pulsie, gdy idzie o zaleg³¹, dla czterech naszych parafii,
ziemiê. 11 maja z³o¿y³em w tej sprawie wizytê Wojewodzie dolnoœl¹skiemu.
Poruszy³em równie¿ sprawy opiesza³ego dzia³ania zwi¹zanego ze zwrotem naszego
mienia w Legnicy i innych miejscowoœciach Dolnego Œl¹ska. Otrzyma³em zapewnienie
pomocy. 3 czerwca, wraz z kuratorem dr. Maciejem Lisem, z³o¿yliœmy wizytê
Dyrektorowi Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa, w sprawie zaleg³ego
przydzia³u ziemi dla czterech naszych parafii. Spotkanie to, które by³o wynikiem
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interwencji wojewody, prawdopodobnie w tym roku znajdzie swój pozytywny fina³.
Tak¹ nadziejê wi¹¿ê równie¿ ze spraw¹ zwrotu mienia w Legnicy. 

Diakonia.
Radoœci¹ napawa fakt, ¿e coraz wiêcej parafii prowadzi dzia³alnoœæ charytatywn¹:

stacje diakonijne, wypo¿yczalnie sprzêtu rehabilitacyjnego, grupy wsparcia, dom
opieki, przedszkola, szko³y, inicjatywy socjalne oraz œwi¹teczne akcje dobroczynne, to
œwiadectwo, którym koœció³ nasz potwierdza S³owo, które g³osi z ambon. Musimy byæ
czynni w mi³oœci, bowiem mi³oœæ rodzi mi³oœæ wzajemn¹.

Mówimy czêsto o znieczulicy spo³ecznej, o braku mi³osierdzia, o samotnoœci.
Owszem, ale z drugiej strony potrafimy odnajdywaæ w sobie swoje cz³owieczeñstwo.
Miniony rok przyniós³ œwiatu tak wiele tragedii. Wezbrane wody zalewa³y ludzkie
domostwa, wichry zrywa³y ludziom dach znad g³owy, a ogieñ po¿arów trawi³
dorobek ca³ego ¿ycia. Natura ukazywa³a nam swe groŸne oblicze. Co gorsza, sam
cz³owiek podnosi³ rêkê na swego bliŸniego. Nowe wojny, zamachy terrorystyczne czy
akty przestêpczoœci, zasmuca³y oblicze naszego Ojca, a nasze ¿ycie przepe³nia³y
trwog¹. Potrafiliœmy siê wówczas wznosiæ na wy¿yny i darem serca wspomagaæ
najbardziej doœwiadczonych i pokrzywdzonych. Setki tysiêcy ofiarodawców wspiera³y
wszelkie akcje charytatywne, zarówno w kraju jak i za granic¹. Myœlê, ¿e nie do koñca
jest z nami tak Ÿle, tym niemniej módlmy siê ¿arliwie za wspó³czesny œwiat, który jest
naszym wspólnym domem. Módlmy siê za pojedynczych ludzi, aby nie dotyka³y ich
nieszczêœcia i tragedie. Modlitwa wierz¹cego mo¿e bardzo wiele. A do tej modlitwy
do³¹czajmy zawsze czyn mi³osierdzia, bo jak mówi nasz Pan Jezus Chrystus:
"Cokolwiek uczynilibyœcie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliœ-
cie". Wiêcej o diakonii diecezjalnej - w sprawozdaniu dyrektora diakonii diecezjalnej
ks. Roberta Sitarka.

Ewangelizacja i misja.
To niezmiernie wa¿ny, jeœli nie najwa¿niejszy odcinek dzia³añ koœcio³a. Od

d³u¿szego ju¿ czasu istnieje, szczególnie w diasporze œwiadomoœæ, ¿e nie mo¿na
zamykaæ siê w parafialnym getcie, ale trzeba otwieraæ siê na wspó³pracê z innymi 
i akceptowaæ nowych cz³onków parafii, niewywodz¹cych siê z ewangelickich
œrodowisk od urodzenia. Taka postawa napotyka jeszcze na opory, niekiedy i uzasad-
nione, ale nie mo¿e ona stanowiæ wzorca. Rozwaga i m¹droœæ duszpasterska musz¹
byæ wystarczaj¹cym kryterium decyduj¹cym o otwarciu siê w danym wypadku czy te¿
nie, a nie automatyczne za³o¿enie, ¿e nowi cz³onkowie mog¹ byæ zagro¿eniem.
Wszelkie próby religijnego zamykania siê, ³¹czonego niekiedy z odrêbnoœci¹ kultu-
row¹ czy narodow¹, s¹ zjawiskami jeszcze groŸniejszymi ni¿ ewentualne skutki
zagro¿eñ powsta³ych z pojawienia siê nowych cz³onków, nie do koñca rozumiej¹cych
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specyfikê wyznania lub te¿ oczekuj¹cych od koœcio³a rzeczy, których od niego oczeki-
waæ nie mo¿na. 

Siedemnaœcie ju¿ lat diecezja nasza organizuje Ewangelizacyjne Tygodnie dla
Rodzin w Karpaczu. Obok wieloletnich uczestników, pojawiaj¹ siê nowi i to nie tylko
z terenu diecezji. Cieszy nas to i mamy nadziejê, ¿e ci wszyscy uczestniczy Tygodnia
staj¹ siê dobrymi œwiadkami Chrystusa i Jego Koœcio³a.

Pe³na informacja o dzia³aniach ewangelizacyjno misyjnych zawarta jest w spra-
wozdaniu przewodnicz¹cego Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej 
ks. Edwina Pecha.

M³odzie¿.
To równie¿ wa¿ny odcinek naszej s³u¿by w diecezji, choæ mamy œwiadomoœæ, ¿e

diaspora nie mo¿e liczyæ na du¿e grupy m³odzie¿y w parafiach licz¹cych oko³o stu
osób. Tu konieczne wydaj¹ siê byæ spotkania miêdzyparafialne i ogólnopolskie. 
Z radoœci¹ przyjêliœmy Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y Ewangelickiej do Jawora.
Uczestniczy³o w nim ponad 800 osób. Ju¿ po raz pi¹ty Zjazd odby³ siê na terenie
naszej diecezji.

Jednym najwiêkszych atrybutów naszej m³odzie¿y powinno byæ poczucie w³asnej
wartoœci. Wiem, ¿e bardzo trudno jest o nie walczyæ, odnaleŸæ samych siebie, byæ
blisko siebie, gdy jest nas tak ma³o. Jeœli jednak mamy wiarê, wewnêtrzn¹ pewnoœæ
siebie, przekonanie, ¿e to, w co wierzymy, jest prawdziwe i g³êbokie, da nam to
ogromn¹ wewnêtrzn¹ si³ê i satysfakcjê. Ta si³a przeniesie siê potem na nasz¹
zbiorowoœæ, a z naszej zbiorowoœci równie¿ na innych, bo przecie¿ ¿yjemy po to, aby
daæ jak najwiêcej innym, pracuj¹c, rozmawiaj¹c z nimi, a tak¿e wspólnie ciesz¹c siê 
i dziel¹c naszymi problemami. Z tego siê bierze jedna z najwa¿niejszych rzeczy 
w ¿yciu - otwartoœæ na innych ludzi, tak¿e na tych, którzy myœl¹ nieco inaczej. Dziêki
tej otwartoœci, m³odzie¿ stanie siê bogatsza, bo ka¿dy cz³owiek mo¿e wnieœæ w ich
¿ycie coœ cennego. A wiêc pamiêtajmy, byæ otwartymi na innych.To daje si³ê
potrzebn¹ do przezwyciê¿ania trudnych okresów w ¿yciu. Jesteœmy krajem, wci¹¿ na
dorobku. Wielu m³odych szuka pracy za granic¹. Nie jest to dla naszego koœcio³a
radosnym, choæ rozumiemy sytuacjê. Próbujemy duszpastersko docieraæ do m³odzie¿y
poza granicami kraju, jednak nie jest to, to samo, co mieæ j¹ w parafii. 

Bli¿ej na temat ¿ycia m³odzie¿y w diecezji mówi w swym sprawozdaniu
Diecezjalny Duszpasterz M³odzie¿y ks. Rafa³ Miller.

Duszpasterstwo wojskowe.
Zainaugurowane w paŸdzierniku 1995 r. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

pe³ni wa¿n¹ rolê w s³u¿bie naszego koœcio³a. Wejœcie w struktury pañstwowe
otworzy³o wiele mo¿liwoœci dzia³ania na tym polu. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e
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liczba ¿o³nierzy wyznania ewangelickiego jest procentowo niewielka, jednak
zapotrzebowanie na misyjne oddzia³ywanie w wojsku nie mo¿na przeceniaæ.

Szersze informacje na ten temat przedstawia sprawozdanie dziekana Ewange-
lickiego Duszpasterstwa Wojskowego Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego ks. pp³k
Andrzeja Fobera.

Duszpasterstwo wiêzienne.
W celu lepszej s³u¿by wœród wiêŸniów, w czerwcu 1995 r. Konsystorz zbudowa³

struktury Ewangelickiego Duszpasterstwa Wiêziennego. Ten nowy rodzaj s³u¿by nie
zawsze znajdowa³ w³aœciwe zrozumienie wœród niektórych ksiê¿y, a tak¿e wœród
parafian. Czêsto uwa¿a siê, ¿e wœród wiêŸniów nie ma ewangelików. Tymczasem
fakty mówi¹ coœ innego.

Potrzebne jest zatem zainteresowanie tymi, którzy odbywaj¹ karê w wiêzieniach.
Koniecznym jest docieranie z pos³ug¹ duszpastersk¹ nie tylko do swoich parafian,
lecz do wszystkich, którzy potrzebuj¹ duchowego wsparcia i opieki. A przypadków
takich jest bardzo wiele. 

Wiêcej o tym Duszpasterstwie mówi, ks. Marcin Orawski w swym sprawozdaniu
Diecezjalnego Duszpasterza Wiêziennego.

Kontakty miêdzynarodowe.
Od wielu lat diecezja i jej parafie utrzymuj¹ partnerskie kontakty z wspó³wyznaw-

cami spoza granic naszego kraju. Na czo³o tych partnerstw wysuwa siê partnerstwo 
z Ewangelickim Koœcio³em Berlina Brandenburgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc. W ramach
tego partnerstwa organizujemy co roku Œwiêto Partnerstwa oraz, dwa razy do roku,
kierownictwo diecezji spotyka siê roboczo z kierownictwem koœcio³a regionu
Goerlitz.

W tym roku mija dziesi¹ta rocznica partnerstwa z Ewangelickim Koœcio³em
Pomorza. Uroczystoœci odbêd¹ siê we wrzeœniu w Szczecinie. Postanowiliœmy o tym 
w czasie ubieg³orocznego spotkania w Warcinie z kierownictwem Koœcio³a
Pomorskiego i Rad¹ Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego koœcio³a.

W minionym roku, po obradach jesiennej sesji naszego Synodu Diecezjalnego, 
w czasie nabo¿eñstwa w Szczecinie, podpisany zosta³ akt partnerstwa z Ewange-
lickim Dziekanatem Wiesbaden.

Nadal wspó³pracujemy ze Stowarzyszeniem Œl¹skich Joannitów, którzy na terenie
naszej diecezji wspó³finansuj¹ Stacje Socjalne.

¯yw¹ jest wspó³praca z Europejskim Centrum Ekumenicznym we Frankfurcie nad
Odr¹, który w minionym roku poœwiêci³ swoj¹ siedzibê - odbudowany z ruin Koœció³
Pokoju. Najwa¿niejsz¹ jednak jest, moim zdaniem, bilateralna wspó³praca naszych
parafii z partnerami zagranicznymi. Mo¿emy siê wzajemnie wiele uczyæ od siebie.
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Myœlê, ¿e nasi partnerzy potrzebuj¹ nas, naszej otwartoœci, goœcinnoœci, a mo¿e
przede wszystkim naszego œwiadectwa o Jezusie Chrystusie. My zaœ, jako diaspora, 
w tych kontaktach budowaæ mo¿emy siê tym, ¿e nie jesteœmy sami, ¿e mamy za sob¹
miliony ewangelików w œwiecie, którzy wierni nauce Reformatora krzewi¹ S³owo
Bo¿e.

Ekumenia.
Najwa¿niejszym zadaniem koœcio³ów w Europie jest wspólne zwiastowanie

Ewangelii, s³owem i czynem, dla zbawienia wszystkich ludzi. Wobec szeroko
rozpowszechnionej utraty orientacji, wyobcowania ze œwiata wartoœci chrzeœcijañ-
skich, ale równie¿ wobec ró¿norodnych poszukiwañ sensu ¿ycia, chrzeœcijanie stoj¹
przed szczególnym wyzwaniem dawania œwiadectwa swej wiary. Œwiadectwo to
wymaga zwiêkszonego zaanga¿owania i wymiany doœwiadczeñ w zakresie kate-
chezy i duszpasterstwa we wspólnotach lokalnych (parafiach). Równie wa¿ne dla
ca³ego ludu Bo¿ego jest wspólne przekazywanie Ewangelii opinii publicznej, z czym
wi¹¿e siê odpowiedzialne zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne i polityczne. To cytat
z "Karty ekumenicznej" sygnowanej przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich 
i Radê Konferencji Episkopatów w Europie. To obliguje nas do ekumenicznej
wspó³pracy na wszystkich szczeblach. S¹ miejsca, gdzie wspó³praca ta przynosi owoce
œwiadectwa o Chrystusie, ale s¹ te¿ regiony, w których ta wspó³praca kuleje b¹dŸ 
w ogóle jej nie ma.

Ze sprawozdañ naszych duchownych wynika, ¿e w dziedzinie wspó³pracy eku-
menicznej jest nieco lepiej, ale daleko jeszcze do idea³u. Nie czekajmy na inicjatywy
u innych, wychodŸmy sami naprzeciw duchowi ekumenicznej wspó³pracy. To w³aœnie
ewangelicy, przed ponad stu laty rozpoczêli ruch, który wskaza³ na koniecznoœæ spa-
jania tego, co rozbite i po³amane, na wspóln¹ modlitwê, która bêdzie odzwierciedle-
niem arcykap³añskiej proœby naszego Pana:, "Aby wszyscy byli jedno". Jesteœmy real-
istami w tej dziedzinie, jednak pewna iskra idealizmu musi tkwiæ w nas.

Rok 2008 w parafiach naszej diecezji.
Rok 2008 obfitowa³ w naszych parafiach wieloma ciekawymi uroczystoœciami 

i spotkaniami. Ka¿da z nich dok³ada³a wszelkich starañ, by dawaæ dobre œwiadectwo
o swoim koœciele. G³ównym zadaniem ka¿dej parafii jest pielêgnowanie ¿ycia religi-
jno koœcielnego. W tym te¿ duchu prowadzone by³y wszystkie zajêcia parafialne. 
W ka¿d¹ niedzielê i œwiêta odprawiane by³y nabo¿eñstwa g³ówne, a w okresie
adwentowym i pasyjnym, nabo¿eñstwa wieczorne. W po³udniowej czêœci diecezji,
ksiê¿a, w okresie pasyjnym wymieniali siê s³u¿b¹. W wiêkszoœci parafii odbywa³y siê
godziny b¹dŸ spotkania biblijne i okolicznoœciowe. Koncerty w zabytkowych
wnêtrzach naszych koœcio³ów, gromadzi³y setki osób, które poœrednio dowiadywa³y
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siê czegoœ wiêcej o parafii czy koœciele. Nabo¿eñstwa niew¹tpliwie stanowi¹
najwa¿niejszy punkt ¿ycia religijnego zboru. Cieszy fakt, ¿e s¹ one na ogó³ licznie, jak
na nasze warunki, odwiedzane przez wiernych i co ostatnio, szczególnie daje siê
zauwa¿yæ, przez wielu sympatyków spoza naszego koœcio³a. 

Przypomnê, ¿e na terenie diecezji dzia³a siedem stacji diakonii, œwiadcz¹cych
bezp³atne us³ugi pielêgniarsko-pielêgnacyjne, obs³uguj¹c wielu naszych wiernych 
i tych wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebuj¹. Wiele parafii prowadzi
wypo¿yczalnie sprzêtu rehabilitacyjnego. W tej dziedzinie wspó³pracujemy ze
Stowarzyszeniem Œl¹skich Joannitów i za t¹ wspó³pracê jesteœmy bardzo wdziêczni.

Diecezja nasza, od czterech lat wydaje Rocznik Diecezjalny, który od samego
pocz¹tku redaguje ks. Marcin Orawski. Dziêkujemy mu za to, ¿e obok wielu
obowi¹zków parafialnych i s³u¿by w duszpasterstwie wiêziennym, podj¹³ siê tego
nie³atwego zadania. Do ksiê¿y diecezjalnych apeluje o wiêksze zrozumienie dla
sprawy i pomoc. Na kontynuacji tej dokumentacji wszystkim powinno nam zale¿eæ.
Ta, bowiem forma przekazu pozostanie jako archiwum dla nastêpnych pokoleñ.

Odst¹piliœmy od prezentacji w "Roczniku" sprawozdañ parafialnych, gdy¿
przekazywane one s¹ w ró¿nej formie i zawartoœci. Pozostaj¹ one w archiwach
parafialnych i archiwum diecezjalnym. Ja postaram siê teraz w skondensowany
sposób przedstawiæ najwa¿niejsze, moim zdaniem, przedsiêwziêcia wszystkich parafii
w diecezji.

Parafia Gorzów.
Parafia wspó³prowadzi Punkt Konsultacyjny Przeciw Przemocy "Zielony Kwadrat"

œwiadcz¹cy pomoc prawn¹ i psychologiczn¹ ofiarom przemocy, oraz prowadzi sze-
roko zakrojone dzia³ania w spo³ecznoœci lokalnej na rzecz mediacji jako sposobu
rozwi¹zywania konfliktów. Od dwóch lat parafia uzyskuje razem z Fundacj¹ E.F.O.P.
œrodki od wojewody lubuskiego na szkolenia w/w tematyce.

Parafia zorganizowa³a miêdzynarodowy obóz dla gimnazjalistów w Gross-Pinow.
Dwaj cz³onkowie parafii: Robert Piotrowski i Pawe³ A. Leszczyñski, s¹ autora-

mi publikacji poœwiêconej historii reformacji na ziemiach Nowej Marchii a w szczegól-
noœci miasta Landsberg /Gorzów Wlkp.

Jawor.
Do najwa¿niejszych uroczystoœci parafialnych niew¹tpliwie nale¿a³y trzy: w maju

odby³ siê Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w którym
uczestniczy³y chóry i zespo³y z Bydgoszczy, Kalisza, Koszalina, Rypina, Sopotu, Torunia
i goœcinnie z Karpacza; w czerwcu odby³a siê uroczystoœæ przekazania naczyñ litur-
gicznych, które powróci³y do Koœcio³a Pokoju po 50-ciu latach; we wrzeœniu odby³ siê
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tu Ogólnopolski Zjazd M³odzie¿y Ewangelickiej, który zgromadzi³ ponad 800 osób 
z ca³ej Polski.

Parafia by³a te¿ wspó³organizatorem XIV Jaworskich Koncertów Organowych.
Cieszy fakt, ¿e ta niewielka liczbowo parafia daje œwiadectwo ¿ycia i dzia³ania 

w mieœcie i œrodowisku.

Jelenia Góra-Cieplice.
W swym sprawozdaniu, proboszcz, w obszerny sposób opisuje ¿ycie nabo¿eñst-

wowe w parafii zwracaj¹c uwagê na pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹. Tradycyjnie w œwiê-
to Reformacji, bezpoœrednio po nabo¿eñstwie, jego uczestnicy udali siê do tablicy
pami¹tkowej poœwiêconej upamiêtnieniu by³ego cmentarza, zrównanego z ziemi¹ w
latach 70-tych ubieg³ego stulecia, aby zapaliæ œwiat³o na Lampie Pamiêci.

W czerwcu odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne w Piechowicach z okazji
poœwiêcenia kamienia pami¹tkowego na miejscu zburzonego w 1967 roku Ewange-
lickiego Domu Modlitwy z 1748 r.

W ramach Cieplickich Koncertów Organowych odby³y siê cztery koncerty.
18 maja po nabo¿eñstwie diakonia cieplicka zorganizowa³a wystawê sprzêtu re-

habilitacyjnego. Niestety aura nie sprzyja³a wystawie, pada³ deszcz i w zwi¹zku z tym
nie by³o zbyt wielu odwiedzaj¹cych. 

Karpacz.
Obszerne sprawozdanie, które otrzyma³em z Karpacza, streszczê w sposób,

zapewne niedoskona³y, tym niemniej radoœci¹ napawa mnie fakt, ¿e ta niewielka 
w naszej diecezji parafia jest tak ¿ywa i dzia³aj¹ca misyjnie. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ w sprawozdaniu, informacje dotycz¹ce wa¿nych dzia³añ: W lutym mia³y
miejsce I Miêdzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Organizatorem by³a
parafia ewangelicko-augsburska Wang w Karpaczu. W rekolekcjach wziê³o udzia³ 25
pañ z parafii w Wa³brzychu, Jeleniej Góry-Cieplic oraz z Karpacza. 

W dniach 16-24 sierpnia br. po raz siedemnasty odby³ siê w Karpaczu Tydzieñ
Ewangelizacyjny dla Rodzin Diecezji Wroc³awskiej. W gronie 122 uczestników
znaleŸli siê przedstawiciele wszystkich diecezji. 

Na uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ Zespo³u "Wang" oraz Chóru Ekumenicznego 
z Karpacza, które s³u¿¹ pieœni¹ zarówno w swojej parafii, jak i w innych parafiach, 
w kraju i za granic¹.

We wrzeœniu odby³y siê uroczystoœci z okazji 100-lecia poœwiêcenia dawnego koœ-
cio³a ewangelickiego, obecnie katolickiego w Karpaczu. W ramach tego œwiêta
odby³o siê ekumeniczne nabo¿eñstwo z udzia³em dawnych i obecnych mieszkañców
Karpacza. 
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W ramach dzia³añ diakonijnych parafii zorganizowano grupê integracyjn¹, któr¹
stanowi grupa osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich,
o kulach oraz cz³onkowie ich rodzin. Wielkim wsparciem s¹ wolontariusze i opieku-
nowie z Diakonii Wang. Celem dzia³ania grupy osób niepe³nosprawnych oraz ich
rodzin, jest uczestnictwo raz w miesi¹cu w imprezach kulturalnych i towarzyskich.

W ramach dzia³alnoœci Akademii Ewangelickiej Wang w Karpaczu odby³o siê kilka
spotkañ z zainteresowanymi grupami. W sierpniu odby³ siê pierwszy w sezonie kon-
cert organowy. Po wielu latach przerwy powrócono do organizacji koncertów
organowych w koœciele Wang.Parafia prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ miêdzynaro-
dow¹ poprzez partnerstwa miêdzyparafialne i spotkania okazjonalne.

Nale¿y w tym miejscu ¿yczyæ parafii i jej proboszczowi dalszych owocnych dzia³añ,
gdy¿ buduj¹ one dobre imiê naszego koœcio³a w tej misyjnej placówce. 

K³odzko.
Niewielka parafia ewangelicko-augsburska w K³odzku, le¿¹ca na terenie ziemi

k³odzkiej liczy 50 cz³onków, z których zaledwie kilku mieszka na miejscu. To powodu-
je, ¿e podstaw¹ pielêgnowania wspólnoty parafii, w tym g³ównie wspólnoty mo-
dlitwy, s¹ nabo¿eñstwa. Od wielu lat w ramach dzia³alnoœci diakonijnej parafia
prowadzi stacjê wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego.

W maju mia³a miejsce mi³a uroczystoœæ - szeœædziesi¹ta rocznica konfirmacji by³ych
wychowanków Ewangelickiego Domu Dziecka w Z¹bkowicach. Z tej okazji odby³o siê
uroczyste nabo¿eñstwo w koœciele w Opolnicy. Sprawozdanie swoje proboszcz
koñczy optymistycznie: Mamy g³êbok¹ wiarê w Bo¿¹ opatrznoœæ. Wierzymy, i¿ w tym
miejscu, w Kotlinie K³odzkiej, nasza parafia, a w niej ka¿dy z nas, zostaliœmy powo³ani
do sk³adania œwiadectwa wiernoœci Chrystusowi.

Legnica.
Problemem zasadniczym parafii jest brak pomieszczeñ i stabilizacji finansowej.

Byæ mo¿e ten rok to zmieni. ¯ycie parafialne skupia³o siê wokó³ nabo¿eñstw. Cieszy
fakt, ¿e w nabo¿eñstwach uczestniczy coraz wiêcej sympatyków.

Jak co roku Koœció³ Mariacki by³ miejscem wielu koncertów: organowych, symfo-
nicznych i chóralnych.

W minionym roku zaobserwowano zwiêkszony ruch turystyczny, w tym grup
m³odzie¿y szkolnej. W czasie tych wizyt proboszcz ma mo¿liwoœæ przedstawienia nie
tylko wartoœci historycznych budynku, ale przede wszystkim dziejów i nauki koœcio³a
luterañskiego.

Lubañ.
Miniony rok by³ trzecim pe³nym rokiem dzia³alnoœci parafii ewangelicko-augsbur-

skiej w Lubaniu od czasu jej powo³ania do istnienia. By³ to czas jej dalszego wielo-



SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE

Z ¯YCIA DIECEZJI - BP RYSZARD BOGUSZ

66

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

kierunkowego rozwoju. Dotyczy to zarówno rozwoju struktury materialnej jak 
i wzrostu liczby wiernych. Cieszy fakt rozwijaj¹cej siê pracy z dzieæmi, których w tej
niewielkiej parafii jest wiele. 

W szczególny sposób parafia zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ diakonijn¹. Na mocy
uchwa³y rady parafialnej podjêtej w grudniu 2007 roku powo³ana zosta³a Diakonia
Lubañ, która ju¿ od pierwszych dni roku 2008 rozpoczê³a swoj¹ konkretn¹
dzia³alnoœæ poprzez ró¿ne projekty. Jednym z pierwszych kroków by³o zorgani-
zowanie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego oraz pomoc dla szpitali, szkó³ 
i przedszkoli.

Niew¹tpliwie najwiêkszym wydarzeniem kulturalnym w roku 2008, jak pisze 
w swoim sprawozdaniu proboszcz, by³ koncert Poznañskiego Chóru Ch³opiêcego,
który zgromadzi³ wielu s³uchaczy, a wiêkszoœæ po raz pierwszy przekroczy³a mury
œwi¹tyni ewangelickiej.

W maju, w Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego odby³o siê po raz pierwszy Œwiêto
Parafialne. W czasie uroczystego nabo¿eñstwa do parafii przyjête zosta³y 3 osoby.

Parafia prowadzi o¿ywione kontakty miêdzynarodowe.

Szczecin.
Dla mnie osobiœcie wa¿ne s¹ nie tylko œwi¹teczne "imprezy", ale najistotniejsza

jest codziennoœæ, która wype³niona jest szczerymi rozmowami indywidualnymi oraz
w mniejszych grupach, modlitw¹, ¿yczliwoœci¹ i szczeroœci¹. To w³aœnie ta otwartoœæ
ludzi sprawia, ¿e wspólnota ewangelicka w Szczecinie jest tak szczególna. Tak
rozpoczyna swoje sprawozdanie szczeciñski duszpasterz. Nastêpnie pisze o wielu
ciekawych inicjatywach, które mia³y wymiar poza parafialny. Nawi¹zuj¹c do sta³ych 
i regularnych zajêæ w parafii: nabo¿eñstw, spotkañ biblijnych i m³odzie¿owych opisu-
je wydarzenia, które by³y wa¿ne i potrzebne.

Kontynuowano akcjê "Kiermasz Adwentowy" oraz "Co u Ciebie s³ychaæ". W sier-
pniu parafia zorganizowa³a "Tydzieñ dobrej nowiny", w którym uczestniczy³y dzieci 
z naszej diecezji. Swoj¹ dzia³alnoœæ kontynuowa³ chór parafialny.

W Trzebiatowie odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo z okazji 450 rocznicy œmierci
reformatora Pomorza Jana Bugenhagena.

Swoj¹ dzia³alnoœæ kontynuowa³o Miêdzynarodowe Centrum Studiów i Spotkañ
im. Dietricha Bonhoeffera. Interesuj¹cym jest projekt zagospodarowania miejsca
pamiêci w Szczecinie Zdrojach (dawne Finkenwalde), jako "Ogrodu ciszy i medytacji".
Jak pisze w swoim sprawozdaniu proboszcz, na szczególne wyró¿nienie zas³uguje
"Ewangelizacja Satelitarna Pro Christ". W jego ocenie by³ to jeden z najwa¿niejszych
tygodni we wspólnym ¿yciu parafii. 

W paŸdzierniku odby³o siê spotkanie dla protestanckich nauczycieli z okazji Dnia
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Edukacji Narodowej. Goœciem parafii by³a diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk.
Parafia organizowa³a te¿ wiele koncertów i okazjonalnych spotkañ.
Na uwagê, w sprawozdaniu zas³uguje wielkie zaanga¿owanie wiernych we wszys-

tkie parafialne przedsiêwziêcia.

Syców i Miêdzybórz.
Od wielu ju¿ lat, przez osobê duszpasterza, te obie parafie s¹ z sob¹ powi¹zane.

W sprawozdaniu proboszcza zwróciæ nale¿y uwagê na dwie uroczystoœci. Pierwsza, to
uroczyste nabo¿eñstwo dziêkczynne w Sycowie, z okazji zakoñczenia remontu
organów. I druga, to uroczystoœæ w Miêdzyborzu. Tu szko³a podstawowa im. pastora
ks. Jana Badury otrzyma³a sztandar. 

Du¿¹ wagê parafia przywi¹zuje do koncertów i spotkañ przedstawiaj¹cych koœció³
ewangelicki.

Parafia prowadzi stacjê diakonijn¹.

Œwidnica
W roku wychowania chrzeœcijañskiego - pisze proboszcz - wszystkie formy pracy

wychowawczej nabiera³y szczególnego znaczenia, aby uœwiadomiæ nam i dowartoœ-
ciowaæ ów edukacyjny wymiar ró¿nej dzia³alnoœci, jak¹ podejmowaliœmy w naszej
parafii. Innymi s³owy, wychowanie w koœciele realizowane by³o nie tylko poprzez
dzia³alnoœæ tradycyjnie okreœlan¹ jako pedagogiczna np. szkó³ka niedzielna, lekcje
religii, spotkania m³odzie¿owe, lecz równie¿ poprzez kaznodziejstwo, ewangelizacjê,
duszpasterstwo, nies³ychanie istotne w tym procesie studia biblijne czy
zaanga¿owanie na polu charytatywno-diakonijnym.

W swoim sprawozdaniu proboszcz uwzglêdnia opis wielu wydarzeñ, które mia³y
miejsce w ubieg³ym roku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wszelkie akcje promuj¹ce
nasz koœció³.

Ponad stu przewodników turystycznych i w³aœcicieli biur podró¿y przyby³o 
w sobotê 26 kwietnia 2008 roku na niecodzienne spotkanie pt.: "Odkrywamy Koœció³
Pokoju w Œwidnicy". W paŸdzierniku zaœ odby³o siê 10 spotkanie ewangelickich prze-
wodników turystycznych.

Zapocz¹tkowana w 2007 roku idea "Artystycznego Lata w Koœciele Pokoju" 
w roku 2008 by³a kontynuowana, a nawet zosta³a wzbogacona o nowe formy
dzia³añ. W 2008 roku projekt pt.: "Kulturalne Lato w Koœciele Pokoju" spotka³ siê ze
szczególnym wyró¿nieniem poniewa¿ uzyska³ patronat Europejskiego Roku Dialogu
Miêdzykulturowego.  Zainicjowano projekt pt. "Us³ysz muzykê najwiêkszego drew-
nianego koœcio³a w Europie", którego celem jest pozyskanie œrodków na remont
zabytkowego instrumentu organowego.

W lipcu i sierpniu w Hali Chrztów Koœcio³a Pokoju mo¿na by³o obejrzeæ wystawê
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pt.: "Droga do Tolerancji - 300 lat ugody altransztadzkiej." Równie¿ w lipcu odby³a
siê 9. edycja Festiwalu Bachowskiego, Obóz epigraficzny oraz Warsztaty graficzne.

We wrzeœniu, zabytkowym otoczeniu Koœcio³a Pokoju, wspaniale ³¹cz¹cym rzeŸbê,
malarstwo i architekturê, spotka³y siê dwa œwiaty: zachodnioeuropejska kultura 
i wiedza oraz mistyczna tradycja dŸwiêków Tybetu i ca³ej Azji. Okazj¹ do tego
szczególnego spotkania by³a "Bia³a Noc w Koœciele Pokoju", której frekwencja
przesz³a najœmielsze oczekiwania organizatorów.

W listopadzie rozpoczêto projekt pn.: "Europejska Wyprawa Œladami Christiana
Czepki" Pierwszym etapem projektu by³o wydanie drukiem pamiêtnika Christiana
Czepki pt.:"Podró¿ szwedzka". Promocji ksi¹¿ki towarzyszy³ spektakl teatralny
"M¹dry tak nie podró¿uje…".

Parafia prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz anga¿uje siê 
w dzia³alnoœæ diakonijn¹ wobec najbiedniejszych.

W tym miejscu nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e aktywnoœæ Koœcio³a Pokoju zosta³a
dostrze¿ona przez Kapitu³ê Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska, która
przyzna³a parafii presti¿ow¹ nagrodê - "Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu". Nagroda zosta³a
przyznana "za propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz idei ekumenizmu".

Drugim wyró¿nieniem, równie¿ w 2008 roku, zosta³ uhonorowany gospodarz
Koœcio³a Pokoju - ks. radca Waldemar Pytel. Otrzyma³ on Medal Komisji Edukacji
Narodowej, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne
zas³ugi dla oœwiaty i wychowania. 

Wa³brzych.
Parafia, choæ nieliczna, prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ parafialn¹ i poza para-

fialn¹. Jako najwa¿niejsze, duszpasterz przedstawia te wydarzenia, które jego
zdaniem by³y wa¿ne i buduj¹ce.

W kwietniu w gronie ekumenicznym zorganizowano satelitarny przekaz ewange-
lizacji z Katowic "ProChrist". W czasie oœmiu wieczorów obecnych by³o prawie 1000
osób.

W maju na terenie Wa³brzycha odby³ siê doroczny uroczysty zjazd Œl¹skiej
Komturii Zakonu Joannitów. Zjazd odbywa³ siê w zamku Ksi¹¿, zaœ zwieñczeniem
ca³oœci by³o nabo¿eñstwo w naszym koœciele.

W paŸdzierniku odby³y siê IV warsztaty muzyki gospel. W koœciele odby³ siê kon-
cert fina³owy.

Kolejny raz przeprowadzono w kilku szko³ach wa³brzyskich warsztaty z profila-
ktyki uzale¿nieñ, prowadzonych przez wolontariuszy CME.

20 grudnia w Kaplicy ksi¹¿êcej i sali balowej zamku Ksi¹¿, parafia goœci³a ewange-
lików z s¹siednich zborów na tradycyjnym, miêdzyparafialnym wieczorze adwen-
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towym. Uczestniczy³o w nim ponad sto dwadzieœcia osób z Jawora, Œwidnicy, Cieplic,
K³odzka i Legnicy wraz ze swoimi duszpasterzami.

Parafia prowadzi Stacjê Diakonijn¹ i wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego.
Powo³ano te¿ formalnie do ¿ycia, Miêdzynarodow¹ Akademiê M³odych, która

stanowi oddzia³ zamiejscowy Centrum Misji i Ewangelizacji.

Wroc³aw, parafia Opatrznoœci Bo¿ej.
Mimo i¿ parafia wroc³awska jest jednoczeœnie siedzib¹ diecezji, ¿ycie parafialne

nie odbiega tu od ogólnie przyjêtych standardów. Regularne nabo¿eñstwa
niedzielne i tygodniowe, nabo¿eñstwa m³odzie¿owe i rodzinne, spotkania biblijne 
i spotkania seniorów, praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz spotkania kobiet. Przy parafii
istniej¹ dwa chóry i duszpasterstwo studentów. Dzia³aj¹: Klub Rodzica i Bractwo
Turystyczne. Szeroko rozwiniêta jest dzia³alnoœæ muzyczna. Aktywnie uczestniczy
parafia w ¿yciu spo³ecznym miasta, a przez swoje centralne po³o¿enie jest miejscem
czêstych spotkañ ekumenicznych.

Nadal kontynuowane by³y spotkania w koœciele z uczniami wroc³awskich szkó³. Od
piêciu lat w programie prawie ka¿dego gimnazjum i liceum oraz wiêkszoœci szkó³
podstawowych znalaz³a siê tzw. ekumeniczna wêdrówka po Dzielnicy Czterech
Œwi¹tyñ. W zwi¹zku z tym, kilka razy w miesi¹cu do naszego koœcio³a przychodzi³y
grupy m³odzie¿y, aby wys³uchaæ prelekcji na temat historii i nauki koœcio³a ewan-
gelickiego oraz dzia³alnoœci naszej parafii. Spotkania te by³y tak¿e okazj¹ do zadawa-
nia przez m³odzie¿ pytañ i do dyskusji na tematy zwi¹zane z naszym koœcio³em.
Wed³ug naszych szacunków w ubieg³ym roku, podobnie jak w poprzednim, nasz koœ-
ció³ odwiedzi³a rekordowa liczba dzieci i m³odzie¿y - ponad 2000 osób.

Bardzo po¿yteczn¹ jest wspó³praca z Ewangelikaln¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Teologiczn¹
Do najwa¿niejszych uroczystoœci parafialnych zaliczyæ mo¿na:

1.Nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
2.Nabo¿eñstwo z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy.
3.Nadanie przez prezydenta RP ks. Axelowi Lutrowi z Berlina, Z³otego Krzy¿a
Zas³ugi.
4.Diecezjalny Zjazd Chórów.
5.Œwiêto Parafialne na zakoñczenie Roku Szkolnego.
6.Modlitwa ekumeniczna poœwiêcona pamiêci ewangelickiego teologa i filozofa

Friedricha Schleiermachera.
7.Czynny udzia³ w gamie spotkañ Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego. 
8.Reformacyjne z ekumenicznym udzia³em wspólnot ewangelikalnych.
9.Kiermasz adwentowy, z którego dochód przeznaczony by³ na walkê z chorobami

nowotworowymi wœród dzieci.
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10. Op³atek parafialny.
11. Nabo¿eñstwo wigilijne po raz siedemnasty transmitowane przez TVP Wroc³aw.

To tylko niektóre wydarzenia parafialne. Sprawozdanie proboszcza w sposób
wyczerpuj¹cy informuje o wielu spotkaniach tematycznych, miêdzykonfesyjnych, 
o bogatych kontaktach miêdzynarodowych i partnerskich.

Wroc³aw, parafia œw. Krzysztofa.
Niemieckojêzyczna parafia œw. Krzysztofa obejmuje swoim dzia³aniem teren

Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska. Nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim odprawiane s¹ re-
gularnie we Wroc³awiu, Legnicy, Wa³brzychu, Œwidnicy, Lubaniu i Cieplicach.

Jak wynika ze sprawozdania proboszcza, w ostatnim czasie powa¿nie wzros³a licz-
ba dzieci, które uczestnicz¹ w lekcjach religii i w Szkó³ce Niedzielnej.

Tradycyjnie, w katolickie œwiêto Bo¿ego Cia³a, parafia œw. Krzysztofa zorgani-
zowa³a Œwiêto Diecezjalne przy Koœciele Pami¹tkowym Króla Gustawa Adolfa, we
Wroc³awiu, na Sêpolnie. Goœci³a te¿ wiosenn¹ sesjê Synodu Diecezjalnego.

Rozwiniêta jest s³u¿ba odwiedzinowa oraz sprawnie dzia³aj¹ca stacja socjalna. 
W roku minionym parafia wydawa³a informator parafialny "Gemeindebrief" w jêzy-
ku niemieckim, który dociera do wszystkich parafian oraz wysy³any jest poczt¹ do
oko³o 180 osób za granic¹.

Ze wzglêdu na sw¹ specyfikê parafia prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ miêdzynaro-
dow¹.

Zielona Góra.
W swym sprawozdaniu proboszcz zwraca uwagê na ¿ycie nabo¿eñstwowe, które

toczy siê zarówno w parafii jak i filia³ach. Tam te¿ regularnie odbywaj¹ siê godziny
biblijne. Parafia nadal utrzymywa³a o¿ywiony kontakt z cz³onkami niemieckiej, staro-
luterañskiej parafii z Guben. Miêdzy innymi delegacja parafii uczestniczy³a po raz
kolejny w œwiêcie parafialnym w Guben (czerwiec), by³a te¿ rewizyta. W roku 2008
odby³y siê spotkania zielonogórskiej Rady Parafialnej z radami z Guben 
i Blankenfelde, podczas których zosta³ opracowany plan wspó³pracy.

Nadal we wspó³pracy z parafi¹ ¿arsk¹ s¹ kontynuowane audycje religijne w lo-
kalnym "Radiu Zachód", które s¹ emitowane w drug¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 7.50.

W maju parafia po raz kolejny by³a wspó³organizatorem X Miêdzywyznaniowego
Przegl¹du Pieœni Chrzeœcijañskiej. Warto podkreœliæ, ¿e jest to jedyna impreza eku-
meniczna, w której uczestnicz¹ przedstawiciele zarówno koœcio³ów zrzeszonych 
w PRE jak i koœcio³a rzymskokatolickiego, ró¿nych wspólnot ewangelicznych i koœ-
cio³a Adwentystów Dnia Siódmego. To, ¿e spotkaliœmy siê po raz dziewi¹ty dowodzi,
¿e nasze kontakty staj¹ siê coraz bli¿sze. 
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Na p³aszczyŸnie kulturalnej parafia ewangelicko-augsburska w Zielonej Górze, 
w ramach cyklu Wieczory Organowe u Luteranów, zorganizowa³a koncerty
organowe. Koncerty odbywa³y siê w Koœciele Jezusowym w Zielonej Górze wykorzy-
stuj¹c najstarsze w mieœcie, zachowane w oryginalnym stanie, organy. 

Zielonogórska parafia we wspó³pracy z Rycerskim Stowarzyszeniem Œl¹skich
Joannitów prowadzi³a stacjê diakonijn¹ udzielaj¹c¹ pomocy wszystkim
potrzebuj¹cym.

W czerwcu delegacja parafialna uczestniczy³a w polsko-niemieckim nabo¿eñstwie
ekumenicznym razem z dawnymi mieszkañcami w Smardzewie oraz, w analogicznym
nabo¿eñstwie we wrzeœniu, w Rogoziñcu (6 wrzeœnia).

¯ary.
W swym sprawozdaniu proboszcz zwraca uwagê na to, ¿e na ¿ycie parafii sk³ada

siê przede wszystkim codzienna s³u¿ba duszpasterska i liturgiczna. W parafii ¿arskiej
du¿ym problemem jest nadal ubóstwo i bezrobocie. Wiêkszoœæ parafian jest w wieku
emerytalnym z bardzo niskimi emeryturami. Tym ludziom w zakresie swoich
mo¿liwoœci parafia pomaga.

Jak pisze w swoim sprawozdaniu proboszcz: Parafia ¿arska z nielicznymi
wyj¹tkami to zborownicy tradycyjnej wiary. Z racji wieku nie jest ju¿ mo¿liwe dotar-
cie ze œwie¿ym powiewem ewangelicznym. Istnieje natomiast potrzeba edukacji,
czêsto na poziomie podstawowym. Dlatego w roku sprawozdawczym koncen-
trowano siê na przypomnieniu spraw elementarnych: Apostolicum, Ojczenasza,
Dekalogu (w naœwietleniu katechizmowym Lutra). Tematyka ta wykorzystywana by³a
na godzinach biblijnych oraz na lekcjach przygotowuj¹cych do konfirmacji. Ponadto
kontynuowano wydawanie cotygodniowego biuletynu internetowego "Pok³osie -
S³owo do Ciebie" z mo¿liwoœci¹ jego bezp³atnej prenumeraty na adres mailowy
(obecnie ponad 3000 osób), a tak¿e pracê cosobotniego (w godz. 16-20) telefonu
zaufania "Effata" i czynnego non-stop maila zaufania (effata@luteranie-zary.pl).
Rozdawano kalendarze biblijne, dodatki Z Bibli¹ na co dzieñ oraz literaturê religijn¹. 

Proboszcz szeœæ razy w roku nagrywa dla publicznego Radia Zachód audycje 
"10 minut nad Bibli¹". 

Jak pisze proboszcz: Osoby przygotowuj¹ce siê do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
otrzymywa³y wspólnie specjalne tematyczne sms'y ze S³owem Bo¿ym. 

Kalendarium biskupa.
Dnia 1 marca w PEA œw. Krzysztofa we Wroc³awiu odby³a siê wiosenna sesja

naszego Synodu Diecezjalnego. Druga, tematyczna sesja odby³a siê w dniach 13-15
paŸdziernika w Miêdzyzdrojach. Wyk³ad na temat chrzeœcijañskiego wychowania 
w domu, szkole i koœciele wyg³osi³a diakon Aleksandra B³achut-Kowalczyk.
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5 stycznia -·uczestniczy³em w tradycyjnym op³atku dolnoœl¹skich przewodników,
do ·których skierowa³em s³owo pozdrowienia.
19 stycznia - spotka³em siê z delegacj¹ Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego
Œl¹ska. Omawialiœmy sprawê opracowania historii Reformacji na Dolnym Œl¹sku.
5 lutego - uczestniczy³em w ekumenicznym poœwiêceniu kamienia wêgielnego pod
budowê przedszkola fundacji "Promyk s³oñca" w Wroc³awiu.
19 lutego - spotka³em siê z naukowcami wroc³awskimi prezentuj¹c nasz koœció³.
3 marca - w Weisswasser odby³o siê spotkanie z kierownictwem koœcio³a Górnych
£u¿yc. Mia³o ono na celu omówienie wspó³pracy i planów na przysz³oœæ.
7 marca - tradycyjnie w pierwszy pi¹tek marca odby³y siê na terenie naszej diecezji
nabo¿eñstwa z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy.
8 marca - w Sycowie odby³o siê nabo¿eñstwo dziêkczynne z okazji zakoñczenia
remontu organów. Wyg³osi³em tam kazanie.
11 marca - z³o¿y³em wizytê wojewodzie dolnoœl¹skiemu, a tematem naszej roz-
mowy by³y zaleg³e sprawy rewindykacyjne, w tym sfinalizowanie przydzia³u
czterem parafiom Dolnego Œl¹ska ziemi. Jak wiadomo, coœ siê w tej kwestii ruszy³o.
11 marca - w tym samym dniu, we Wroc³awiu uczestniczy³em w gali XIV Ogólno-
polskiego Konkursu Nastolatków "Oœmiu wspania³ych". Jedn¹ z nagród zdobyli
uczniowie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji.
13-15 marca - w Warcinie na Pomorzu odby³o siê spotkanie Rad Diecezjalnych
diecezji wroc³awskiej i pomorsko-wielkopolskiej z kierownictwem Koœcio³a Pomor-
skiego. Tematem spotkania by³a rocznica 450-lecia œmierci Reformatora Pomorza
Jana Bugenhagena, jak równie¿ plany dalszej wspó³pracy. W przysz³ym roku
obchodzimy jubileusz 10-lecia partnerstwa. Uroczystoœci odbêd¹ siê w Szczecinie.
28-30 marca - w Warszawie obradowa³ Synod Koœcio³a.
3-6 kwietnia - we Wroc³awiu odby³o siê seminarium diakonijne ze wspólnot¹ Braci
i Sióstr z Johannesstift z Berlina.
10 kwietnia - Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowa³o spotkanie - "Dzieñ
Biblii" we Wroc³awiu.
12 kwietnia - w ramach Chrzeœcijañskiego Tygodnia Spo³ecznego wzi¹³em udzia³ 
w panelu dyskusyjnym p.t. "Co dziœ oznacza Solidarnoœæ”.
13 kwietnia - w siedzibie Towarzystwa Edyty Stein wzi¹³em udzia³ w panelu
dyskusyjnym pt. "To co nas ³¹czy - podstawy dialogu". Obok mnie w panelu wziêli
udzia³: metropolita wroc³awski abp Marian Go³êbiewski, abp Jeremiasz, rabin
Icchak Rapoport oraz muzu³mañski Imam.
19 kwietnia - wzi¹³em udzia³ w uroczystoœciach 68 rocznicy zbrodni Katyñskiej.
Wieczorem w Synagodze bra³em udzia³ w Seder Pesach.
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20 kwietnia - w niedzielê Cantate odby³ siê we Wroc³awiu Diecezjalny Zjazd
Chórów. Uczestniczy³y dwa chóry z Karpacza, dwa z Wroc³awia oraz soliœci. Goœciem
honorowym by³ chór koœcio³a czesko-braterskiego z Pragi.
23 kwietnia - w Sycowie odby³a siê diecezjalna Konferencja Ksiê¿y.
27 kwietnia - we Wroc³awiu, a dwa dni wczeœniej w Œwidnicy odby³o siê spotkanie
autorskie z ks. dr. Henrykiem Czemborem.
28 kwietnia - Rada Diecezjalna wizytowa³a parafiê w ¯arach.
29 kwietnia - wraz z ks. Waldemarem Pytlem odby³em rozmowy z prezydentem 
i starost¹ w Œwidnicy. Tematem rozmowy by³o zagospodarowanie Placu Pokoju.
5 maja - wzi¹³em udzia³ w uroczystoœciach rocznicy Konstytucji 3 Maja. Odby³y siê
one w operze wroc³awskiej.
8 maja - wraz z ks. Waldemarem Pytlem wzi¹³em udzia³ w œwiêceniach biskupa
pomocniczego diecezji œwidnickiej - ks. Adama Ba³abucha.
14 maja - we Wroc³awiu odby³a siê mi³a uroczystoœæ. W czasie wieczornej modlitwy
w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej wojewoda dolnoœl¹ski odznaczy³ Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi ks. Axela Lutra z Berlina.
16-18 maja - wraz z ks. dyr. Robertem Sitarkiem, ks.Waldemarem Pytlem
oraz dyr. Witoldem Grzesiakiem, wzi¹³em udzia³ w uroczystoœciach poœwiêcenia
nowego Centrum Parafialnego i Diakonijnego w Koszalinie.
19 maja - wraz z ks. Tomaszem Stawiakiem oraz grup¹ Centrum Misji i Ewange-
lizacji spotka³em siê z burmistrzem Jawora w sprawie organizacji Ogólnopolskiego
Zjazdu M³odzie¿y Ewangelickiej.
22 maja - w parafii œw. Krzysztofa we Wroc³awiu odby³o siê Œwiêto Diecezjalne 
z okazji pami¹tki króla Gustawa Adolfa. W czasie nabo¿eñstwa kazanie wyg³osi³ 
ks. radca Waldemar Pytel, a goœcinnie œpiewa³ chór z parafii w Bydgoszczy.
23 maja - w Jaworze odby³ siê Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej. Goœcie skorzystali z mo¿liwoœci zwiedzenia ziemi dolnoœl¹skiej z jej
piêknymi zabytkami.
25 maja - z okazji Zjazdu Rycerskiego Joannitów w Ksi¹¿u, w czasie niedzielnego
nabo¿eñstwa w Wa³brzychu wyg³osi³em kazanie.
30 maja - odby³o siê posiedzenie Rady Diecezjalnej.
31 maja - w ramach œwiêta szkó³ Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji miê-
dzynarodowa delegacja Rotarian przekaza³a na rzecz Centrum sprzêt rehabilitacyjny.
3 czerwca - wraz z dr. Maciejem Lisem spotka³em siê z dyrektorem Agencji
W³asnoœci Ziemskich Skarbu Pañstwa w sprawie ziemi dla czterech parafii.
7-8 czerwca - we Wroc³awiu goœci³a, w ramach partnerstwa delegacja z Wies-
baden. W czasie nabo¿eñstwa ks. dziekan Hans-Martin Heinemann wyg³osi³
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kazanie. W tym samym czasie w Wiesbaden goœci³a delegacja naszej diecezji 
z ks. Wies³awem Suchorabem i ks. Cezarym Królewiczem.
11 czerwca - wraz z ksiê¿mi naszej diecezji uczestniczy³em w uroczystoœciach 100-
lecia by³ego koœcio³a ewangelickiego w Legnicy (obecnie œw. Jacka). W czasie nabo-
¿eñstwa wyg³osi³em kazanie.
12 czerwca - wraz z ks. Rafa³em Millerem wzi¹³em udzia³ w uroczystoœci nada-
nia szkole im. ks. Jerzego Badury sztandaru. Wyg³osi³em s³owo pozdrowienia.
19 czerwca - wzi¹³em udzia³ w Europejskim Forum Obywatelskim we Wroc³awiu.
20 czerwca - wraz z ks. Miros³awem Wol¹ uczestniczy³em w poœwiêceniu
Koœcio³a Pokoju na Ekumeniczne Centrum Europejskie we Frankfurcie n/Odr¹.
22 czerwca - wzi¹³em udzia³ w dziêkczynnym nabo¿eñstwie z okazji 50-lecia odbu-
dowy koœcio³a Œw. Krzysztofa we Wroc³awiu.
23-25 czerwca - w Wiœle Jaworniku odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Duchownych.

27-29 czerwca - w Bratys³awie odby³o siê Spotkanie Czterech Narodów, w którym
uczestniczy³y grupy z naszej diecezji.
28 czerwca - wraz z abp Henrykiem Muszyñskim z Gniezna oraz ks. Miros³a-
wem Wol¹ uczestniczy³em w nabo¿eñstwie ekumenicznym w Lebus k/Frankfurtu,
z okazji kolejnej, ekumenicznej pielgrzymki Gniezno-Magdeburg.
29 czerwca - w Jaworze, w czasie uroczystego nabo¿eñstwa, bp Schundehütte
przekaza³ parafii naczynia liturgiczne, które po wojnie znalaz³y siê w Berlinie.
30 czerwca-2 lipca - wraz z dyrektorami diakonii diecezjalnych z³o¿y³em wizytê 
w Eurodiakonii w Brukseli.
19 lipca - uczestniczy³em w konferencji w Œwidnicy poœwiêconej "Europejskiej
wyprawie œladami Christiana Czapki".
16-24 sierpnia - na Wangu odby³ siê XVII Ewangelizacyjny Tydzieñ dla Rodzin,
który zorganizowa³a Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna.
23-29 sierpnia - odby³ siê miêdzynarodowy obóz dla naszej m³odzie¿y w Groß
Pinnow /Schwedt, który prowadzili: ks. Miros³aw Wola z ma³¿onk¹.
30 sierpnia - w Niederseifersdorf odby³o siê spotkanie partnerskie z koœcio³em
Œl¹skich Górnych £u¿yc.
1 wrzeœnia - uczestniczy³em w rozpoczêciu Roku Szkolnego w naszym "Cekironie".
6 wrzeœnia - w koœciele pami¹tkowym Gustawa Adolfa we Wroc³awiu odby³o siê
nabo¿eñstwo wojskowe z okazji Œwiêta Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Kazanie
wyg³osi³ bp gen. Ryszard Borski.
10 wrzeœnia - we Wroc³awiu odby³a siê Konferencja Diecezjalna Ksiê¿y.
12 wrzeœnia - w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu wzi¹³em udzia³ w otwarciu
wystawy "Ugoda Altranstadzka".
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13 wrzeœnia - w Karpaczu odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji
100-lecia by³ego koœcio³a ewangelickiego. Uczestniczy³ w nim ks. Edwin Pech.
Przes³a³em list z ¿yczeniami.
26-28 wrzeœnia - w Jaworze odby³ siê (pi¹ty raz na terenie naszej diecezji) Ogólno-
polski Zjazd M³odzie¿y Ewangelickiej.
27 wrzeœnia - ks. Cezary Królewicz reprezentowa³ mnie na koncercie w Wolinie.
Koncert odby³ siê z okazji jubileuszu 450-lecia œmierci Jana Bugenhagena.
6 paŸdziernika - odby³o siê spotkanie Rady Diecezjalnej.
16 paŸdziernika - wzi¹³em udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych 85-lecia
urodzin ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza.
17-19 paŸdziernika - odby³ siê w Bielsku-Bia³ej Synod naszego koœcio³a.
24-26 paŸdziernika - w Miêdzyzdrojach odby³ siê Synod Diecezjalny, w którym
uczestniczy³a delegacja Synodu Dziekanatu ewangelickiego z Wiesbaden. W czasie
niedzielnego nabo¿eñstwa w Szczecinie (kazanie wyg³osi³ ks. dziekan Hans-Martin
Heinemann) podpisaliœmy umowê o partnerstwie.
27 paŸdziernika - we Wroc³awiu obradowa³a Rada Diakonii Koœcio³a.
30 paŸdziernika - we Wroc³awiu ods³oniêto Pomnik Cmentarzy wroc³awskich.
8 listopada - uczestniczy³em w uroczystoœci 50-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej.
13 listopada - z Januszem Wittem uczestniczy³em w Synodzie Berlina Branden-
burgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc.
17 listopada - Rada Diecezjalna spotka³a siê w Œwidnicy z kierownictwem koœcio³a
Goerlitz.
20 listopada - we Wroc³awiu odby³y siê uroczystoœci 240-lecia urodzin teologa
ewangelickiego Friedricha Schleiermachera.
21 listopada - wraz z ks. dyr. Robertem Sitarkiem spotka³em siê w Warszawie 
z kierownictwem Diakonisches Werk z Niemiec.
24 listopada - odby³a siê wizytacja parafii Jawor.
25 listopada - wraz z ks. radc¹ Waldemarem Pytlem uczestniczyliœmy w przyz-
naniu bp. Wolfgangowi Huberowi z Berlina tytu³u doktora h.c. CHAT.
30 listopada - uczestniczy³em w otwarciu Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.
Uroczystoœæ odby³a siê w Katedrze prawos³awnej w Warszawie.
1 grudnia - uczestniczy³em w uroczystoœci 10-lecia Województwa Dolnoœl¹skiego.
10 grudnia - uczestniczy³em wraz z ks. Marcinem Orawskim w spotkaniu 
z Dalajlam¹, które mia³o miejsce podczas jego pobytu we Wroc³awiu.
17 grudnia - we Wroc³awiu odby³o siê œwi¹teczne spotkanie ksiê¿y naszej diecezji.
19 grudnia - uczestniczy³em w spotkaniu œwi¹tecznym szkó³ w Ewangelickim
Centrum Diakonii i Edukacji.
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24 grudnia - z ks. Marcinem Orawskim prowadziliœmy nabo¿eñstwo wigilijne
transmitowane przez trzeci program TVP Wroc³aw. 
31 grudnia - rok zakoñczy³em nabo¿eñstwem spowiednio-komunijnym i modlitw¹
o Bo¿e b³ogos³awieñstwo na rok przysz³y.

Sprawy finansowe.
Sprawy finansowe omawia sprawozdanie finansowe. Diecezja nie by³a jednostk¹

dotowan¹ przez Konsystorz, a wiêkszoœæ kosztów administracyjnych pokrywanych
by³o przez parafiê wroc³awsk¹.

Dane statystyczne.
Przegl¹daj¹c dane statystyczne, które w ca³oœci poznali nasi Synoda³owie, z radoœ-

ci¹ mo¿na zauwa¿yæ wzrost liczby wiernych oraz znacz¹cy wzrost osób przystê-
puj¹cych do sakramentu Komunii Œwiêtej. 

Zakoñczenie.
Jak widaæ z powy¿szych danych, parafie naszej diecezji prowadzi³y o¿ywion¹

dzia³alnoœæ. Jeszcze raz potwierdza siê to, co staram siê zawsze przypominaæ, ¿e
nawet najmniejsze parafie s¹ w stanie rozwijaæ siê duchowo, a co za tym idzie,
wychodziæ ze swoimi propozycjami na zewn¹trz. Przypomina siê zasada ap. Paw³a 
z Listu do Filipian (1,18a): Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus
by³ zwiastowany.

Jeszcze przed dziesiêcioma, piêtnastoma laty nie byliœmy dostrzegani, dzisiaj koœ-
ció³ nasz jest wiêkszoœci spo³eczeñstwa znany, a przez wielu wysoko oceniany. Nie
wolno jednak osiadaæ na laurach, ale intensyfikowaæ wszelkie dzia³ania maj¹ce na
celu przybli¿enie spo³eczne i religijne wartoœci, które przynios³a z sob¹ Reformacja.

Wiele parafii wesz³o w cykl "Dekady Lutra" - dziesiêciolecia, które ma nas przygo-
towaæ do uroczystoœci 500 rocznicy upamiêtniaj¹cej pocz¹tek Reformacji 1517 roku
Z radoœci¹ przyjmujê fakt, ¿e w wielu miejscach w Dekadê t¹ wpisuje siê równie¿ koœ-
ció³ rzymskokatolicki.

Wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi stanowi wa¿ny odcinek naszej s³u¿by
parafialnej. W ró¿nych miejscowoœciach jest ró¿nie, od daleko id¹cej wspó³pracy po
zupe³ny brak zainteresowania ni¹. Ciesz¹ mnie pozytywne opinie w³adz samorz¹-
dowych o naszych duchownych z którymi wspó³pracuj¹. Wskazuj¹ na du¿¹ ich
otwartoœæ, szczeroœæ i zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne. Chêtnie s³ucham takich
opinii, gdy¿ buduj¹ one dobry wizerunek naszej diecezji i ca³ego koœcio³a.

W tym miejscu serdecznie dziêkujê wszystkim ksiê¿om za ich trud i zaanga¿o-
wanie w rozwój naszych parafii. Dziêkuje Radom Parafialnym, których spo³eczna
s³u¿ba przynosi zawsze dobre owoce. Dziêkujê Radzie Diecezjalnej, która z pe³n¹
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odpowiedzialnoœci¹ podejmuje decyzje maj¹ce na celu dobro diecezji i koœcio³a.
Pragnê równie¿ podziêkowaæ przewodnicz¹cym naszych komisji diecezjalnych oraz
duszpasterzom œrodowiskowym. Wasza s³u¿ba jest niezmiernie wa¿nym odcinkiem
pracy diecezjalnej, a niekiedy i ogólnokoœcielnej. 

Dziêkujê Wam - Synoda³owie, którzy w pozytywny sposób oddzia³ujecie na ¿ycie
naszej diecezji, a tworz¹c zgrany zespó³ ludzi, s³u¿ycie Bo¿ej sprawie. Dziêkujê
równie¿ za wasze modlitewne wsparcie.

Szczególne podziêkowania kierujê pod adresem ks. radcy Waldemara Pytla,
który w czasie mojej choroby zastêpowa³ mnie i wzi¹³ na siebie wiele obowi¹zków
reprezentacyjnych. 

Oby dobry Bóg nadal mia³ nas w Swojej opiece. A imiê Jego niech bêdzie b³ogo-
s³awione.

bp Ryszard Bogusz
zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej

Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


