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bp Ryszard Bogusz
Wysoki Synodzie
Przedk³adaj¹c Wysokiemu Synodowi Diecezjalnemu niniejsze sprawozdanie pragnê przede wszystkim podziêkowaæ Bogu, ¿e ten kolejny rok naszej wspólnej s³u¿by
dla Koœcio³a obficie pob³ogos³awi³. Mimo, i¿ jesteœmy ma³¹ cz¹stk¹ koœcio³a ewangelickiego w Polsce, to jednak w sposób znacz¹cy zaznaczamy w nim swoje miejsce.
Cieszy fakt, doceniaj¹ to w³adze koœcio³a. W paŸdzierniku, w czasie jesiennej sesji
Synodu Koœcio³a ks. radca Waldemar Pytel zosta³ wybrany jego prezesem. Do Rady
Synodalnej wszed³ ks. Edwin Pech, wczeœniej wybrany równie¿ do Zarz¹du Bratniej
Pomocy Gustawa Adolfa. Cz³onkiem Komisji Historycznej Koœcio³a zosta³ dr Rafa³
Leszczyñski.
Diaspora stanowi dla nas szczególne wyzwanie, bo nie zawsze musi byæ postrzegana w sposób deprymuj¹cy. Wrêcz przeciwnie, mo¿e stanowiæ impuls do powa¿nego traktowania naszej to¿samoœci, tym bardziej, ¿e stanowimy nieod³¹czn¹, historyczn¹ czêœæ naszego spo³eczeñstwa, która ju¿ w pocz¹tkach XVI wieku wpisa³a siê
z³ot¹ kart¹ w pejza¿ wyznaniowy Polski. Jako ewangelicy wnosiliœmy i wnosimy do
bogactwa kultury naszego kraju znacz¹cy wk³ad, którego nikt nie mo¿e przeceniæ.
Dzia³amy na wielu p³aszczyznach: religijnej, spo³ecznej, edukacyjnej, muzycznej, ekumenicznej oraz miêdzynarodowej. W³aœnie tê dzia³alnoœæ naszej diecezji chcia³bym w
niniejszym sprawozdaniu omówiæ.
Sprawy administracyjne
Tradycyjnie jednak zacznê od spraw administracyjnych, których w ¿adnym ze sprawozdañ nie da siê pomin¹æ, choæ zdawa³oby siê, maj¹ one drugoplanowe znaczenie.
W roku sprawozdawczym nie zmieni³ siê sk³ad personalny diecezji, co niew¹tpliwie oznacza jej osobow¹ stabilnoœæ. Dwóch proboszczów administratorów: ks. S³awomir J. Sikora ze Szczecina oraz ks. Tomasz Stawiak z Jawora zostali w dniu
8 lutego, wybrani przez swoje parafie proboszczami. Uroczyste wprowadzenie
w urz¹d mia³o miejsce w Szczecinie 18 maja, a w Jaworze 14 czerwca.
Obecnie w naszej diecezji s³u¿bê pe³ni: 9 proboszczów, 1 proboszcz pomocniczy,
6 proboszczów administratorów oraz 1 wikariusz. Na terenie Diecezji mieszka 1 duchowny emeryt.
Kancelaria diecezji zatrudnia jedn¹ osobê pe³ni¹c¹ funkcjê sekretarki i ksiêgowej.
Nadal jesteœmy w trakcie procesu regulacyjnego. I choæ w roku sprawozdawczym
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ukaza³y siê "œwiate³ka w tunelu", to jednak optymistycznego fina³u zabrak³o. Nie da
siê ukryæ, ¿e niektóre w³adze samorz¹dowe, szczególnie w Legnicy, jak typowi politycy, potrafi¹ bardzo wiele obiecywaæ, deklarowaæ swoj¹ dobr¹ wolê czy chêæ pomocy, ale zwykle na tym siê koñczy. Chcia³oby siê ten akapit spuentowaæ deklaracj¹,
parafrazuj¹c¹ s³owa piosenki "Czerwonych Gitar": "Nie spoczniemy, nim dojdziemy…!" Uzupe³niaj¹c tê czêœæ sprawozdania pragnê poinformowaæ, ¿e Rada
Diecezjalna odby³a cztery spotkania i wizytowa³a wstêpnie dwie parafie: w Sycowie i
Jeleniej Górze.
W maju, w czasie nabo¿eñstwa w G³ogowie, wraz z ks. radc¹ Waldemarem
Pytlem wprowadziliœmy Radê Parafialn¹ w Legnicy. Spotkaliœmy siê te¿ w tym dniu
z Rad¹ Parafialn¹ w Zielonej Górze. Rada Diakonii naszej Diecezji odby³a osiem
posiedzeñ.
Sprawy religijno-duszpasterskie
Przechodz¹c do spraw religijno-duszpasterskich nale¿y stwierdziæ, ¿e w wiêkszoœci parafii by³y one prowadzone rzetelnie. Oczywiœcie mam œwiadomoœæ tego, ¿e do
idea³u jest jeszcze daleka droga i zapewne wiele mog³oby byæ zrobione jeszcze lepiej, solidniej i z wiêkszym zaanga¿owaniem ze strony duchownych. Byæ mo¿e oczekuj¹ oni równie¿ na jakieœ impulsy p³yn¹ce od swoich wiernych: chêæ pomocy czy
wspó³pracy. Rzeczywistoœci diaspory nie da siê zmieniæ, choæ niektóre parafie s¹
dowodem na to, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci rozwoju - równie¿ potencja³u ludzkiego. Nie
zasklepiajmy siê nigdy w kompleksach, nie za³amujmy r¹k, ale dzia³ajmy.
G³ównym zadaniem ka¿dej parafii jest pielêgnowanie ¿ycia religijno-koœcielnego.
W tym te¿ duchu prowadzone by³y w diecezji wszystkie zajêcia parafialne. W ka¿d¹
niedzielê i œwiêta odprawiane by³y nabo¿eñstwa g³ówne, a w okresie adwentowym
i pasyjnym, nabo¿eñstwa wieczorne. W wiêkszoœci parafii odbywa³y siê godziny b¹dŸ
spotkania biblijne i okolicznoœciowe. Cieszy fakt, ¿e parafie wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom swoich wiernych, intensyfikuj¹ czêstotliwoœæ nabo¿eñstw z sakramentem Komunii Œwiêtej. Nabo¿eñstwa niew¹tpliwie stanowi¹ najwa¿niejszy punkt
¿ycia religijnego zboru, s¹ równie¿ jego wizerunkiem. 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 naszych sympatyków.
Praca z m³odzie¿¹ i dzieæmi, która jest niezwykle wa¿n¹ dziedzin¹ pracy parafialnej, mia³a miejsce tam, gdzie by³y ku temu warunki. Rok bie¿¹cy jest og³oszony przez
nasz koœció³ "Rokiem m³odzie¿y". Mam nadziejê, ¿e wykorzystamy go, by skierowaæ
nasze dzia³ania w stronê tych, którzy s¹ nasz¹ przysz³oœci¹, a którzy wraz z nami dziœ
stanowi¹ teraŸniejszoœæ.
W sprawozdaniu tym nie mo¿na pomin¹æ dwóch duszpasterstw œrodowiskowych:
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Duszpasterstwa Wiêziennego. Oba s¹
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wa¿nymi odcinkami s³u¿by diecezjalnej. Koœció³ powo³any zosta³ do g³oszenia
Ewangelii, ale Ewangelia to równie¿ dzie³o mi³oœci i mi³osierdzia, to spo³eczne
dzia³anie Koœcio³a. Pan Jezus powiedzia³: "Po owocach poznacie ich” (Mt 7,20).
W innym miejscu zaœ mówi: "Zaprawdê powiadam wam, cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliœcie" (Mt 25,40). Te s³owa czêsto stawa³y siê mottem Koœcio³a w jego s³u¿bie bliŸniemu.
Mi³osierdzie, dobroczynnoœæ i ofiarnoœæ towarzyszy³y Koœcio³owi od czasów jego
powstania, by³y one wpisane w jego pos³annictwo. Ze wzglêdu na przyk³ad Chrystusa
i Jego stosunek do ludzi, zrozumia³e by³o wezwanie aposto³ów skierowane do pierwszych zborów, aby prowadzi³y ¿ycie w duchu mi³osierdzia, s³u¿¹c Bogu i ludziom.
Wed³ug s³ów aposto³a Paw³a wiara jest czynna w mi³oœci i us³ugiwaniu. Nowy
Testament podaje nam wiele ró¿norodnych przyk³adów tej s³u¿by.
Dobroczynnoœæ i pomoc pierwotnego Koœcio³a by³a skierowana do poszczególnych
jego cz³onków, do wdów i sierot oraz biednych zborów. Powo³ano te¿ pierwszych
diakonów. Ta aktywna postawa pierwszych chrzeœcijan zjednywa³a im sympatiê i szacunek u pogan, jednoczeœnie by³a potwierdzeniem ich wiary w Jezusa Chrystusa. To
pe³ne mi³osierdzia nastawienie pierwszych chrzeœcijan do ludzi oddzia³ywa³o misyjnie
na ówczesne otoczenie, które widz¹c ich ¿ycie mówi³o: "patrzcie jak oni siê mi³uj¹".
Z biegiem stuleci mi³oœæ bliŸniego i dobroczynnoœæ obejmowa³a wiele ró¿nych
dziedzin ¿ycia spo³ecznego i da³a pocz¹tek szpitalom, przytu³kom i ró¿nym instytucjom charytatywnym.
Jako ewangelicy chcemy we wspólnocie z innymi chrzeœcijanami z ró¿nych koœcio³ów solidarnie i wspólnie "us³ugiwaæ przy stole": g³odnych, spragnionych, chorych,
uwiêzionych i cierpi¹cych. Pragniemy realizowaæ to w sposób innowacyjny, gdy¿ posiadamy dzisiaj inne, lepsze œrodki dzia³ania. Nasi wspó³pracownicy i wolontariusze s¹
kszta³ceni i dokszta³cani. W wielu wypadkach pañstwo wspiera nas w dzia³aniach socjalnych, które w "naszym wydaniu" s¹ tañsze i, co najwa¿niejsze, czynione z sercem.
Diakonia Diecezji Wroc³awskiej zajmuje w tym wzglêdzie przednie miejsce. Dom
Opieki "Samarytanin" we Wroc³awiu, trzy przedszkola (1 we Wroc³awiu, 2 w Wa³brzychu), 6 stacji socjalnych, 5 wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego oraz 1 Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Karpaczu.
Szczycimy siê równie¿ dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹. W roku sprawozdawczym
obchodziliœmy skromny jubileusz 10-lecia Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wroc³awiu.
Edukacja od czasów Reformacji mocno zwi¹zana by³a z koœcio³em ewangelickim.
Ka¿da wiêksza parafia prowadzi³a swoj¹ szko³ê. Dziœ koœció³ nasz w skali kraju
prowadzi wiele szkó³, które s¹ jego chlub¹. Nasze wroc³awskie "Centrum" prowadzi
ich a¿ piêæ: Polsko-Niemiecka Szko³a Podstawowa, Gimnazjum Integracyjne,
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Technikum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla osób niepe³nosprawnych
oraz Zasadnicza Szko³a Zawodowa - równie¿ dla niepe³nosprawnych.
Podobnie jak edukacja, równie¿ i muzyka odgrywa³a w koœciele ewangelickim
niepoœledni¹ rolê. Dawniej ludzie powiadali: "Bis oret qui cantat" - to znaczy: "Podwójnie siê modli ten, kto œpiewa." To by³o powodem rozwoju w luteranizmie œpiewu
i muzyki religijnej. I choæ Koœció³ œredniowieczny posiada³ przepiêkny chora³ gregoriañski, ³aciñski jednog³osowy œpiew, to jednak na œpiew ca³ego ludu zwróci³ szczególn¹ uwagê dopiero ks. dr Marcin Luter dostosowuj¹c chora³ gregoriañski dla
œpiewu ludu. W ten sposób powsta³ chora³ luterañski. Koœció³ luterañski wyda³ wielkich poetów i pieœniarzy, jak np.: ks. Paw³a Gerhardta, ks. Beniamina Schmolcka
proboszcza ze Œwidnicy czy jednego z najwiêkszych luterañskich kompozytorów
i organistów - Jana Sebastiana Bacha albo Jerzego Fryderyka Haendla i wielu,
wielu innych.
W diecezji naszej du¿o miejsca poœwiêca siê muzyce, szczególnie w tych parafiach,
gdzie mamy dobre organy. Regularnie organizuje siê koncerty i festiwale lub
udostêpnia na nie koœcio³y. Od dwóch lat organizujemy Diecezjalny Zjazd Chórów
i Muzyków Koœcielnych. Ubieg³oroczny odby³ siê w Lubaniu. W tym roku
zaplanowano go w Œwidnicy. Powinniœmy d¹¿yæ do tego, by przy ka¿dej parafii móg³
dzia³aæ choæ niewielki zespó³ kameralny.
Powo³any przed laty do ¿ycia Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej zosta³ na razie
"uœpiony". Myœlê, ¿e mimo pewnych trudnoœci, które napotkaliœmy, uda siê nam go
na nowo aktywowaæ.
Ekumenia
Ekumenia to temat niezwykle wa¿ny dla wspó³czesnego wizerunku Koœcio³a.
Ekumeniczne Tygodnie Modlitw niejednokrotnie wymuszaj¹ wspólne nabo¿eñstwa
i modlitwy. I jeœli sceptycy ekumenii maj¹ o nich takie zdanie, to jednak fakt ten jest
mo¿liwoœci¹ przyjrzenia siê sobie, poznania tego, co wydawa³o siê obce oraz
uœwiadomienia sobie, ¿e rozdzieleni chrzeœcijanie musz¹ zewrzeæ szeregi wobec
gro¿¹cej powszechnie ateizacji i zobojêtnieniu religijnemu. B¹dŸmy cierpliwi, bo to,
co burzono tysi¹ce lat nie da siê odbudowaæ w stuleciu.
Ekumenia w naszej diecezji ma wielorakie oblicza. Z jednej strony zauwa¿amy
bardzo pozytywne impulsy do wspó³pracy, z drugiej zaœ dostrzegamy zamkniêcie siê
dla tego ruchu. Myœlê, ¿e nie pope³niê b³êdu, gdy powiem, ¿e jakoœæ ekumenii
uzale¿niona jest od nastawienia siê do niej biskupów i duszpasterzy.
Ksiê¿a naszej diecezji w swoich sprawozdaniach mocno akcentuj¹ te sprawy i pisz¹
o wielu nowych inicjatywach ekumenicznych.
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Kontakty miêdzynarodowe
Kontakty miêdzynarodowe, które utrzymuje diecezja poprzez ró¿nego rodzaju
partnerstwa miêdzyparafialne i miêdzykoœcielne s¹ œwiadectwem naszych wspólnych
d¹¿eñ i chêci bycia w rodzinie koœcio³ów ewangelickich, szczególnie jeœli chodzi
o naszych najbli¿szych s¹siadów, którymi s¹ Niemcy i Czesi.
Niew¹tpliwie prze³om roku 1989 sprawi³, ¿e o¿ywione zosta³y kontakty
zagraniczne i wzmocnione partnerstwa miêdzyparafialne. Dlatego w dzia³aniach
Diecezji Wroc³awskiej, która swym zasiêgiem obejmuje ca³y pas przygraniczny od
Ba³tyku po Karkonosze, na czo³o wysuwa siê partnerstwo z Ewangelickim Koœcio³em
Berlina Brandenburgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc. W ramach tego partnerstwa organizujemy co roku "Œwiêto Partnerstwa", a dwa razy w roku kierownictwo diecezji
spotyka siê roboczo z kierownictwem koœcio³a regionu Goerlitz. Mi³ym gestem w³adz
Koœcio³a Berlina Brandenburgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc by³o zaproszenie mnie do
wspó³konsekracji nowego zwierzchnika tego koœcio³a bp. Markusa Droege.
W roku sprawozdawczym minê³a dziesi¹ta rocznica partnerstwa z Ewangelickim
Koœcio³em Pomorza. Uroczystoœci odby³y siê we wrzeœniu w Szczecinie. Kazanie
w czasie jubileuszowego nabo¿eñstwa wyg³osi³ zwierzchnik Koœcio³a Pomorskiego
Niemiec bp Hans-Jurgen Abromeit. To partnerstwo obejmuje równie¿ Diecezjê
Pomorsko-Wielkopolsk¹, a g³ównymi jego oœrodkami s¹: Szczecin, Gorzów Wlkp,
Koszalin oraz S³upsk. Mamy nadziejê, ¿e po zmianach terytorialnych Koœcio³a
Pomorskiego partnerstwo to zostanie rozszerzone.
Bardzo wa¿nym wyda³o siê byæ spotkanie kierownictwa Koœcio³a Pomorskiego
z naszymi Radami Diecezjalnymi w Warcinie. Tematem jego by³ jubileusz 450-lecia
œmierci Reformatora Pomorza Jana Bugenhagena.
W 2008 roku, po obradach jesiennej sesji naszego Synodu Diecezjalnego, w czasie
nabo¿eñstwa w Szczecinie, podpisany zosta³ akt partnerstwa z Ewangelickim
Dziekanatem Wiesbaden. W minionym roku delegacja tego koœcio³a przyby³a na kilka
dni do naszej diecezji.
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 2008 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. 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 kontak-
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tach 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.
Jubileusze Koœcio³ów £aski
Nie od rzeczy jest przypomnieæ, ¿e rok 2009 by³ rokiem jubileuszu 300-lecia
Koœcio³ów £aski. Na terenie Diecezji Wroc³awskiej by³o ich piêæ. Pozosta³y trzy, które
nale¿¹ teraz do koœcio³a rzymskokatolickiego. W ¯aganiu i Ko¿uchowie pozosta³y
tylko wie¿e. Jedynym ewangelickim Koœcio³em £aski jest koœció³ na Wy¿szej Bramie
w Cieszynie. Tam uroczystoœci jubileuszowe odby³y siê w maju.
Dziêki dobrej wspó³pracy ekumenicznej i przychylnoœci proboszczów katolickich,
mogliœmy na terenie Diecezji Wroc³awskiej odprawiæ jubileuszowe nabo¿eñstwa
ewangelickie w Koœcio³ach £aski w Jeleniej Górze, Miliczu i Kamiennej Górze.
Odprawione zosta³o te¿ nabo¿eñstwo przy wie¿y w Ko¿uchowie i w koœciele polskokatolickim w ¯aganiu. Jubileusz ten sta³ siê mo¿liwoœci¹ przypomnienia nie tylko
o Ugodzie z Altranstadt, której wynikiem by³o zezwolenie cesarskie na budowê
ewangelickich koœcio³ów na terenie Œl¹ska, ale by³a to te¿ okazja do zaprezentowania wartoœci luteranizmu i jego nabo¿eñstwa.
A teraz trochê szczegó³ów z kalendarium:
18-25 stycznia - Ekumeniczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
31 stycznia - delegacja diecezji uczestniczy³a w konsekracji biskupa pomocniczego
Diecezji Legnickiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego ks. Marka Mendyka.
6 marca - czêœæ parafii naszej diecezji organizowa³a b¹dŸ uczestniczy³a
w Œwiatowym Dniu Modlitwy.
7 marca - wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego.
16 marca - Rada Diecezjalna spotka³a siê z kierownictwem koœcio³a z Goerlitz.
Spotkanie odby³o siê w Reichenbach.
18 i 19 marca - na Wangu odby³y siê rekolekcje dla ksiê¿y naszej diecezji.
Prowadzi³ je ks. dr Marek J. Uglorz.
3 i 4 kwietnia - odby³y siê rekolekcje dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Goœciny u¿yczy³a parafia Wang. Podobne rekolekcje odby³y siê w Szczecinie
i Wroc³awiu.
10 maja - w Lubaniu odby³ siê Diecezjalny Zjazd Chórów, w którym uczestniczy³y:
2 chóry z Karpacza, 2 z Wroc³awia oraz chór z £u¿yc.
1 czerwca - w Koœciele £aski w Jeleniej Górze (obecnie rzymskokatolicki Koœció³
Garnizonowy) odby³o siê nabo¿eñstwo z okazji jubileuszu 300-lecia.
11 czerwca - tradycyjnie ju¿ w œwiêto BPGA parafia œw. Krzysztofa we Wroc³awiu
zaprosi³a nas na Œwiêto Diecezjalne. W czasie nabo¿eñstwa kazanie wyg³osi³
ks. Stanis³aw Dorda. W tym samym czasie odbywa³ siê w Goleszowie Zjazd
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Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Do Zarz¹du wybrany zosta³ ks. radca Edwin
Pech.
10-16 czerwca - goœciliœmy delegacjê Ewangelickiego Dziekanatu z Wiesbaden.
Nasi goœcie odwiedzili kilka parafii na Dolnym Œl¹sku. Uczestniczyli równie¿
w naszym Œwiêcie Diecezjalnym.
21 czerwca - w Koœciele £aski w Miliczu (obecnie rzymskokatolicki) odby³o siê
nabo¿eñstwo z okazji jubileuszu 300-lecia. Zarówno w Jeleniej Górze jak i Miliczu
by³y to nabo¿eñstwa w liturgii naszego koœcio³a.
22-24 czerwca - w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji odby³a siê doroczna
Ogólnopolska Konferencja Duchownych, która wytypowa³a 3 kandydatów na biskupa koœcio³a. W ramach konferencji odby³ siê turniej pi³ki no¿nej o Puchar Biskupa
Diecezji Wroc³awskiej. Zwyciêstwo odnios³a dru¿yna ksiê¿y naszej diecezji.
w lipcu i sierpniu - odby³y siê kolonie i obozy dla dzieci naszej diecezji: Wang,
Szczecin, Gross Pinnow.
16-23 sierpnia - na Wangu odby³ siê 18. Diecezjalny Tydzieñ Ewangelizacyjny dla
Rodzin. Podobnie jak w latach poprzednich cieszy³ siê wielkim powodzeniem.
30 sierpnia - w Legnicy odby³o siê nabo¿eñstwo polsko-niemieckie z okazji 100rocznicy urodzin biskupa Frenkla. Wziêli w nim udzia³ uczestnicy seminarium,
które odbywa³o siê w Jauernik. Kazanie wyg³osi³ bp Klaus Wollenweber.
1 wrzeœnia - odby³o siê w Koœciele Pokoju w Jaworze uroczyste nabo¿eñstwo
z okazji 70-rocznicy rozpoczêcia II Wojny Œwiatowej. Uczestniczy³y w nim w³adze
województwa dolnoœl¹skiego z wojewod¹ i marsza³kiem na czele. Kazanie wyg³osi³
przewodnicz¹cy EKD bp Wolfgang Huber.
12 wrzeœnia - w Jeleniej Górze-Cieplicach odby³o siê spotkanie partnerskie
Diecezji Wroc³awskiej oraz z koœcio³a z Goerlitz. Brzydka pogoda sprawi³a, ¿e by³o
mniej osób ni¿ siê spodziewaliœmy.
27 wrzeœnia - w Szczecinie zorganizowano uroczystoœci jubileuszowe 10-lecia partnerstwa z Koœcio³em Pomorskim Niemiec. Kazanie w czasie uroczystego nabo¿eñstwa wyg³osi³ bp Hans-Jurgen Abromeit z Greifswaldu.
3 paŸdziernika - w Legnicy nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie tablicy z nazw¹
przykoœcielnego placu, któremu nadano imiê Pastora Wolfganga Meisslera.
1-4 paŸdziernika - Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Heinricha Schütza oraz
Diecezja Wroc³awska zorganizowa³y “Dni Schütza” we Wroc³awiu.
8 paŸdziernika - w parafii œw. Krzysztofa we Wroc³awiu odby³o siê spotkanie
z Komendatorem Œl¹skich Joannitów Bironem von Curland oraz z Grafem von
Harrach w sprawie stacji diakonijnych i wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego,
dzia³aj¹cych na terenie Dolnego Œl¹ska i w Zielonej Górze.
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9 paŸdziernika - w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe 10-lecia jego istnienia.
10 paŸdziernika - w Kamiennej Górze odby³o siê nabo¿eñstwo z okazji 300-lecia
Koœcio³a £aski.
23-25 paŸdziernika - w Miêdzyzdrojach odby³ siê Synod Diecezjalny, którego tematem by³a rodzina. Wyk³ad wprowadzaj¹cy wyg³osi³ ks. S³awomir J. Sikora.
12 listopada - delegacja naszej diecezji uczestniczy³a w uroczystoœciach 20-lecia
pamiêtnej Mszy Pojednania w Krzy¿owej.
23 listopada - spotkanie z kierownictwem koœcio³a z Goerlitz w Sycowie i Miêdzyborzu.
29 listopada - w naszych parafiach odby³a siê inauguracja Wigilijnego Dzie³a
Pomocy Dzieciom.
7 grudnia - w Operze Wroc³awskiej odby³o siê przedœwi¹teczne spotkanie dzieci
z wyleczonymi chorobami nowotworowymi.
13 grudnia - w Gromadce odby³y siê ekumeniczne uroczystoœci wigilijne z udzia³em
ponad czterystu osób reprezentuj¹cych ró¿ne kraje i wyznania.
24 grudnia - Telewizja Wroc³aw transmitowa³a nabo¿eñstwo wigilijne z koœcio³a
Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu.
31 grudnia - ostatni dzieñ roku zakoñczony zosta³ nabo¿eñstwami o charakterze
pokutnym.
W sprawozdaniach parafialnych pisz¹ ksiê¿a o ró¿nych wydarzeniach i punktach
ciê¿koœci, na których w roku sprawozdawczym opiera³a siê ich s³u¿ba.
Gorzów Wielkopolski
Punkt ciê¿koœci dzia³añ parafii skupia siê wokó³ diakonii, ekumenii i spotkañ przygranicznych. Nadal wspiera dzia³ania punktu konsultacyjnego "Zielony Kwadrat" dla
osób dotkniêtych problemem przemocy w rodzinie. Parafia by³a te¿ wspó³organizatorem pobytu wakacyjnego dla m³odzie¿y naszej diecezji i Diecezji PomorskoWielkopolskiej w niemieckim oœrodku "Arka" w Gross Pinnow.
Jawor
Rok miniony by³ kolejnym rokiem stabilizacji i ugruntowania pozycji parafii
w mieœcie. Parafia ta liczy dopiero 18 lat. Miar¹ jej stabilizacji jest pierwszy po wojnie
wybrany proboszcz, którym zosta³ ks. Tomasz Stawiak.
Koœció³ jako obiekt dobra kultury wpisany na œwiatow¹ listê UNESCO jest wizytówk¹ ewangelicyzmu na Dolnym Œl¹sku, a zarazem spe³nia wszelkie warunki ku
temu, aby oddzia³ywaæ misyjnie. Najwa¿niejszym wydarzeniem minionego roku by³y
uroczystoœci zwi¹zane z siedemdziesi¹t¹ rocznic¹ wybuchu II Wojny Œwiatowej. Na
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nabo¿eñstwo, w którym udzia³ wziê³o ponad 400 osób, przyby³o piêciu biskupów,
czterdziestu ksiê¿y, wojewoda dolnoœl¹ski i marsza³ek województwa. W koœciele
odbywa³y siê te¿ ró¿ne koncerty.
Jelenia Góra-Cieplice
Tu najwa¿niejszym wydarzeniem minionego roku by³o Spotkanie Partnerskie
z Koœcio³em Berlina Brandenburgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc. W spotkaniu wziê³o
udzia³ ponad 400 osób z obu stron Nysy £u¿yckiej. Parafia by³a te¿ organizatorem
Cieplickich Koncertów Organowych.
Karpacz
Parafia prowadzi wszechstronn¹ dzia³alnoœæ. Na pocz¹tku roku zorganizowano
Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczono na organizacjê i dofinansowanie
kolonii letnich dla dzieci naszej diecezji.
W sobotê 14 marca rozpoczê³y siê ju¿ po raz drugi Miêdzyparafialne Rekolekcje
Pasyjne Dla Kobiet. W tegorocznym spotkaniu wziê³y udzia³ panie z parafii w Wa³brzychu, Jeleniej Góry-Cieplic, Œwidnicy i Karpacza. Zorganizowano równie¿ rekolekcje dla m³odzie¿y szkolnej.
W sierpniu odby³y siê kolonie dla dzieci. Przyjecha³o piêtnaœcioro dzieci z ró¿nych
miejsc naszego kraju. Zajêcia prowadzili: ks. Dariusz Madzia z Legnicy i Iwona
Holeksa z Wa³brzycha.
Tradycyjnie w sierpniu odby³ siê ju¿ XVIII Tydzieñ Ewangelizacyjny dla Rodzin
Diecezji Wroc³awskiej. Uczestniczy³o w nim ponad 130 osób.
23 wrzeœnia Zespó³ Wang wyjecha³ na £otwê, na zaproszenie ks. bp. Einarsa
Alpe. Zaproszenie by³o efektem spotkania i poznania siê z ks. Edwinem Pechem na
jednej z konferencji koœcielnych w DreŸnie. Wyjazd ten wpisa³ siê w kalendarium
obchodów 25-lecia tego zespo³u.
Parafia prowadzi stacjê socjaln¹.
K³odzko
To najmniejsza liczbowo parafia naszej diecezji, tym niemniej w granicach swoich
mo¿liwoœci otwiera siê szczególnie na pracê ekumeniczn¹ i socjaln¹.
W dniu 8 marca w kaplicy w K³odzku po kilkuletniej przerwie ponownie odprawiono nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy. Uczestniczki
i uczestnicy nabo¿eñstwa i spotkania podkreœlali chêæ kontynuowania wspólnych
modlitw i umawiali siê wzajemnie na spotkanie "za rok". Program o spotkaniu ekumenicznym i relacjê z nabo¿eñstwa przygotowa³a lokalna Telewizja K³odzka. By³a to
jak dot¹d jedyna okazja, gdy media lokalne zagoœci³y w parafii.
29 kwietnia proboszcz parafii ks. Robert Sitarek przeprowadzi³ w rzymskokatolickiej parafii Matki Boskiej Ró¿añcowej kilka lekcji religii z grupami przygo-
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towuj¹cymi siê do sakramentu bierzmowania. Tematem spotkañ by³a historia
Reformacji i prezentacja luteranizmu. Lekcje sta³y siê niepowtarzaln¹ okazj¹ do
prezentacji koœcio³a ewangelickiego. Drzwi wzajemnego zrozumienia i otwartej tolerancji zosta³y tym samym wreszcie uchylone.
16 czerwca parafia goœci³a grupê studyjn¹ Stiftung Ev. Schlessier. Goœcie w trakcie
spotkania w kaplicy w K³odzku zapoznali siê z histori¹ powojenn¹ parafii, a tak¿e
dyskutowali o przysz³oœci koœcio³a w Niemczech i diasporalnych parafiach w Polsce.
Legnica
Tu ¿ycie parafialne skupi³o siê wokó³ nabo¿eñstwa. Ze wzglêdu na wartoœæ
organów Koœcio³a Mariackiego, odby³o siê tu wiele koncertów.
Do niew¹tpliwie spektakularnego wydarzenia dosz³o 3 paŸdziernika, kiedy
nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie tablicy z nazw¹ przykoœcielnego placu w Legnicy.
Plac, zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta, nosi nazwê Plac Pastora Wolfganga
Meisslera. Uroczystoœæ zakoñczona zosta³a koncertem.
Parafia Lubañ
W sposób szczególny ta najm³odsza parafia w diecezji, zaanga¿owa³a siê
w dzia³alnoœæ diakonijn¹. Najwa¿niejszym wydarzeniem kulturalnym by³ wystêp
w koœciele Poznañskiego Chóru Ch³opiêcego. Parafia Lubañ prowadzi m. in. filia³
w Zgorzelcu, a nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w krypcie koœcio³a Piotra i Paw³a w Goerlitz. Parafia rozwija siê diakonijnie, przez co wpisuje siê pozytywnie w pejza¿
spo³ecznoœci lubañskiej. Ciekawie rozwija siê te¿ praca z dzieæmi.
Syców - Miêdzybórz
Te dwie parafie po³¹czone uni¹ personaln¹ g³ówny nacisk k³ad¹ na ¿ycie nabo¿eñstwowe i diakonijne. Poprzez kontakty z Ukrain¹ wspieraj¹ charytatywnie tamtych wspó³wyznawców. Parafia sycowska organizowa³a liczne koncerty, które
w du¿ej czêœci mia³y charakter charytatywny.
Szczecin
Aktywnoœæ parafii szczeciñskiej jest wielow¹tkowa. S³u¿ba nabo¿eñstwowa oraz
praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ nale¿¹ do najwa¿niejszych. Coroczny Tydzieñ Dobrej
Nowiny w lipcu zgromadzi³ ponad trzydziestkê dzieci.
W marcu odby³y siê rekolekcje pasyjne, a ich g³ówny temat brzmia³: "Co kryje siê
za zamkniêtymi drzwiami?". W ramach rekolekcji m³odzie¿ wziê³a równie¿ udzia³ w
parafialnym spotkaniu pasyjnym, przygotowa³a tak¿e przedstawienie "Co kryje siê za
zamkniêtymi drzwiami ludzkiego serca?", które pokaza³a na niedzielnym nabo¿eñstwie.
W grudniu zorganizowano weekend adwentowy wraz z "Adwentówk¹ m³o-
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dzie¿ow¹", w której wziê³a udzia³ m³odsza i starsza m³odzie¿ oraz kilka osób ze
Œwidnicy, Wroc³awia, S³upska oraz Hamburga. Weekend zakoñczy³ siê uczestnictwem
w niedzielnym nabo¿eñstwie.
Niew¹tpliwym wydarzeniem roku by³ wybór i instalacja trzeciego w powojennej
historii proboszcza ks. S³awomira Janusza Sikory.
Parafia szczeciñska wziê³a te¿ na siebie ciê¿ar partnerstwa z Ewangelickim
Koœcio³em Pomorza.
Rozwija³a siê dzia³alnoœæ Miêdzynarodowego Centrum Studiów i Spotkañ im. ks.
Dietricha Bonhoeffera, które by³o odwiedzane przez liczne grupy polskie i zagraniczne. Coroczne "Dni Bonhoefferowskie" mia³y na celu pobudzenie dyskusji na
temat dzisiejszego naœladowania Chrystusa.
W minionym roku, we wrzeœniu odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe 10-lecia partnerstwa z Ewangelickim Koœcio³em Pomorza, towarzyszy³o temu wiele wydarzeñ
i spotkañ. Otwarto te¿ wystawê poœwiêcon¹ reformatorowi Pomorza Johanowi
Bugenhagenowi, a poprzedzi³a j¹ prezentacja multimedialna, do której komentarz
wyg³osi³ bp Hans J. Abromeit z Koœcio³a Pomorskiego Niemiec.
Œwidnica
W minionym roku parafia podjê³a aktywne dzia³ania na wielu p³aszczyznach.
W ramach dzia³añ misyjnych zorganizowano m. in. Bielawskie Refleksje Pasyjne, podczas których uwaga s³uchaczy by³a zwrócona na inny - pozakonsumpcyjny wymiar
Œwi¹t Wielkiej Nocy. O Koœciele Pokoju zwyk³o siê mówiæ, i¿ jest Ambasadorem
Kultury Dolnego Œl¹ska. Doskona³ym tego dowodem by³a tegoroczna, jubileuszowa
X edycja Miêdzynarodowego Festiwalu Bachowskiego, która zgromadzi³a rekordow¹
publicznoœæ. Niezwykle wa¿nymi wydarzeniami Festiwalu by³y dwa nabo¿eñstwa
kantatowe. Nie tylko parafianie, ale tak¿e licznie zgromadzeni mieszkañcy miasta,
mogli zachwyciæ siê piêknem muzyki oraz treœci¹ p³yn¹c¹ z kantat.
Istotnym projektem parafii, o którym g³oœno by³o w ca³ej Polsce, by³o powstanie
Biblioteki Cyfrowej Koœcio³a Pokoju.
Kontynuowano tak¿e prace przy realizacji miêdzynarodowego projektu
"Europejskiej Wyprawy Œladami Christiana Czepki", który to sta³ siê swoist¹ wizytówk¹ Koœcio³a Pokoju w Polsce i w Europie. Spektakl "M¹dry tak nie podró¿uje…"
prezentowany by³ m.in. w Cieszynie oraz Warszawie.
Nale¿y tak¿e podkreœliæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ skierowan¹ do m³odzie¿y.
Tegoroczna edycja Artystycznego Lata na Placu Pokoju spotka³a siê nie tylko z ogromnym zainteresowaniem m³odych ludzi, ale tak¿e zosta³a doceniona przez w³adze
miasta. Pomys³odawczyni projektu - Bo¿ena Pytel, otrzyma³a w listopadzie
presti¿ow¹ nagrodê Prezydenta Miasta. To jednak nie jedyna nagroda w tym roku.
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Z okazji 10-lecia Powiatu Œwidnickiego wrêczono statuetki Or³y Powiatu. Jedna z nich
powêdrowa³a w rêce ks. Waldemara Pytla oraz Bo¿eny Pytel za wk³ad w rozwój
tego regionu.
Wa³brzych
Parafia, oprócz pracy duszpasterskiej nacisk swój k³ad³a na dzia³ania opiekuñcze
poprzez stacjê socjaln¹ oraz akcje pomocowe. Do tradycji ju¿ nale¿y organizacja
warsztatów i koncertów muzyki gospel. W kwietniu zorganizowano przekaz
satelitarny ewangelizacji "Pro Christ". Aktywne w parafii by³o Ko³o Pañ.
Wroc³aw, parafia "Opatrznoœci Bo¿ej"
Parafia prowadzi wszechstronn¹ i wielorak¹ dzia³alnoœæ. Nabo¿eñstwa, Godziny
Biblijne, spotkania m³odzie¿y i studentów, akcje Bractwa Turystycznego i Klubu Rodzica. Parafia dba równie¿ o to, aby istnia³y mo¿liwoœci spotkañ problemowych
w ró¿nych grupach. Praktycznie co dzieñ dzieje siê coœ w salach parafialnych. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy siê dzia³alnoœæ muzyczna parafii prowadzona przez jej kantora Dawida Œlusarczyka. "Lato u Opatrznoœci Bo¿ej" czy koncerty pasyjne i adwentowe zagoœci³y ju¿ w sta³ym repertuarze muzyki Wroc³awia.
W maju wraz z Ewangelikaln¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Teologiczn¹ zorganizowany zosta³
we Wroc³awiu pierwszy Festiwal Kultury Protestanckiej, a w paŸdzierniku Dni
Reformacji. W ramach Dekady Lutra, parafia organizuje coroczne spotkania tematyczne.
W minionym roku, po raz kolejny, parafia wziê³a udzia³ we wroc³awskim Festiwalu
Nauki, organizowanym przez Uniwersytet Wroc³awski. W spotkaniu w naszym koœciele wziê³o udzia³ ponad 600 osób. Ks. Marcin Orawski prowadzi regularne
spotkania z uczniami gimnazjów oraz wroc³awskich szkó³ podstawowych. W roku
minionym przez nasz koœció³ “przewinê³o” siê ponad 3000 uczniów.
Cieszy fakt, ¿e Rada Parafialna postanowi³a daæ mo¿liwoœæ kwaterunku w pokojach goœcinnych studentom ewangelikom z terenu ca³ej Polski. Na koniec 2009 roku
mieszka³o w domach parafialnych 25 studentek i studentów.
Nie sposób wymieniæ tu wszystkich dzia³añ i wydarzeñ w parafii. Ka¿de jednak
wa¿ne wydarzenie znajduje swoje miejsce na jej stronie internetowej.
Wroc³aw, parafia "œw. Krzysztofa"
Parafia obejmuje swoim dzia³aniem teren Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska. Nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim odprawiane s¹ regularnie we Wroc³awiu, Legnicy,
Wa³brzychu, Œwidnicy, Lubaniu i Jeleniej Górze-Cieplicach. We Wroc³awiu równolegle
z nabo¿eñstwem g³ównym odbywa siê szkó³ka niedzielna dla dzieci. W okresie letnim odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa w jêzyku polskim z okazji Œwiêta Bratniej Pomocy im.
Gustawa Adolfa w Koœciele Pami¹tkowym im. Króla Gustawa Adolfa na Sêpolnie.
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Regularnie odbywaj¹ siê godziny biblijne w Wa³brzychu i Wroc³awiu oraz lekcje
religii w jêzyku polskim i niemieckim we Wroc³awiu. Parafia prowadzi stacjê diakonijn¹, a s³u¿bê pielêgniarsk¹ pe³ni Lidia Pod¿orska. Waltraud Ko³tuniewicz spo³ecznie prowadzi od lat stacjê wypo¿yczania sprzêtu rehabilitacyjnego. W minionym
roku zosta³a uhonorowana nagrod¹ Diakonii Polskiej.
W minionym roku parafia odprawi³a ponad 180 nabo¿eñstw i przygotowa³a kilkanaœcie nabo¿eñstw okazjonalnych, w tym nabo¿eñstwa w Koœcio³ach £aski.
Zielona Góra
We wspó³pracy z parafi¹ ¿arsk¹ kontynuowane by³y audycje religijne w lokalnym
Radiu Zachód. W maju zorganizowano dla wiernych wycieczkê do Wittenbergi.
Parafia aktywnie uczestniczy w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Pieœni Chrzeœcijañskiej oraz organizuje cykl koncertów "Wieczory Organowe u Luteranów".
We wrzeœniu przy murach by³ego Koœcio³a £aski w Ko¿uchowie zorganizowano
polsko-niemieckie nabo¿eñstwo z okazji 300-lecia, w listopadzie zaœ w Uniwersytecie
Zielonogórskim "Dni Biblii". Parafia bierze ¿ywy udzia³ w ¿yciu spo³ecznym miasta
oraz prowadzi stacjê socjaln¹.
¯ary
Na ¿ycie parafii w roku sprawozdawczym z³o¿y³a siê przede wszystkim s³u¿ba liturgiczna, duszpasterska, katechetyczna, odwiedzinowa i charytatywna. Proboszcz
parafii zainaugurowa³ i prowadzi: "Pok³osie. S³owo do Ciebie" (cotygodniowy biuletyn internetowy), Effata - telefon zaufania, Effata - mail zaufania oraz Telefon LuterKontakt (mo¿liwoœæ zadania pytania z zakresu Lutra, teologii luterskiej i koœcio³a
ewangelickiego).
Dnia 3 grudnia odby³o siê w ¯aganiu - w tamtejszym koœciele polsko-katolickim
(d. staroluterskim) nabo¿eñstwo wraz z imprezami towarzysz¹cymi z okazji 300-lecia
dawnego Koœcio³a £aski (obecnie miejska wie¿a widokowa). W zastêpstwie chorego
proboszcza ¿arskiego odprawi³ je ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry.
Wysoki Synodzie
Koñcz¹c swoje sprawozdanie, które na pewno nie oddaje ca³ego spektrum
naszych dzia³añ w ubieg³ym roku, pragnê z ca³ego serca podziêkowaæ wszystkim za
wspó³pracê.
W pierwszej kolejnoœci dziêkujê duszpasterzom, którzy s¹ liderami pracy parafialnej, cz³onkom Synodu oraz Radom Parafialnym. S³owa uznania kierujê pod adresem
Rady Diecezjalnej z jej kuratorem dr. Maciejem Lisem na czele. Podziêkowania œlê
w stronê wszystkich naszych wiernych, którzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu swoich
parafii.
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Na koniec, ale w sposób szczególny, dziêkujê ks. Marcinowi Orawskiemu, dziêki któremu mo¿emy oddaæ do waszych r¹k kolejny numer Rocznika Diecezjalnego.
Ten ogrom pracy, któr¹ co roku wk³ada w jego przygotowanie nale¿y szczególnie
doceniæ. Mam nadziejê, ¿e nasze Roczniki stan¹ siê zapisem historii Diecezji
Wroc³awskiej.
Nie chcê pomin¹æ w tym miejscu nowej strony internetowej diecezji, której
prowadzenia podj¹³ siê ks. Cezary Królewicz, któremu z tego miejsca równie¿
dziêkujê. Internet sta³ siê w obecnych czasach g³ównym Ÿród³em wiedzy, choæ czêsto
wolnoœæ s³owa bywa w nim nadu¿ywana.
Niech ³askawy Bóg nadal b³ogos³awi nasz¹ wspóln¹ s³u¿bê i niechaj nas wspiera
we wszelkich poczynaniach, maj¹cych na celu rozwój duchowy naszej diecezji
i ca³ego Koœcio³a. Pozwólcie, ¿e sprawozdanie swoje zakoñczê s³owem z Objawienia
œw. Jana 3,8b. Jezus mówi do anio³a zboru w Filadelfii: "Bo choæ niewielk¹ masz moc,
jednak zachowa³eœ moje S³owo i nie zapar³eœ siê mojego imienia".
bp Ryszard Bogusz
zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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