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K
omisja Ewangelizacyjno-Misyjna Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP wykonywa³a swoje zadania w minionym roku w nastê-
puj¹cym sk³adzie: Katarzyna Bruzi, Iwona Gerstenstein, Olga Kuszyk,

Katarzyna Luc, Jolanta Suchorab, Lucyna ¯ak, ks. Dariusz Lik, Ks. Marcin
Orawski, ks. S³awomir Janusz Sikora i ks. Edwin Pech. 

W pierwszej czêœci sprawozdania przedstawiam relacje z ewangelizacji w Karpa-
czu przygotowanych przez cz³onków komisji, a w drugiej sprawozdania 
z parafii.  Objêtoœæ sprawozdañ z dzia³alnoœci ewangelizacyjno-misyjnej przes³anych 
z parafii w Legnicy, Lubaniu, Szczecinie, Œwidnicy, Wroc³awiu (Opatrznoœci Bo¿ej), ¯ar
i w Karpaczu by³a ró¿norodna, od kilu zdañ do siedmiu stron. Nie sposób przekazaæ
wszystkiego z imponuj¹cej dzia³alnoœci w tych parafiach ze wzglêdu na brak miejsca.
Zainteresowanym osobom mogê komplet sprawozdañ przes³aæ na adres mailowy.

W niniejszym sprawozdaniu bêd¹ wiêc jedynie zaznaczone wybrane dzia³ania 
z poszczególnych parafii.

II Miêdzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet
W sobotê 14 marca 2009 r. 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. Panie ze Œwidnicy
by³y po raz pierwszy. Temat to: "Kobieta w rodzinie".

Rozwa¿anie na dobry pocz¹tek przygotowa³a mgr teologii Jolanta Suchorab
z Cieplic. To by³o coœ dla ducha, a dla cia³a kawa, herbata i pyszne ciasta, w³asnorê-
cznie upieczone przez uczestniczki Rekolekcji. I znowu coœ dla ducha: wspólne œpiewy
i to takich pieœni ze Œpiewnika Koœcielnego, które stosunkowo rzadko bywaj¹
œpiewane na naszych nabo¿eñstwach czy spotkaniach parafialnych. Œwietnie!

By³a te¿ praca w grupach - rodzina w Biblii a rodzina wspó³czesna, priorytety
mê¿atki i matki, sytuacja kobiety bez rodziny - tzw. singla. Plusy i minusy takiego
stanu rzeczy. Temat "Kobieta w rodzinie" to temat rzeka. Nie sposób poruszyæ wszys-
tkich aspektów i kontekstów. Jednak¿e daje mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê ka¿dej
kobiecie, bez wzglêdu na wiek, status spo³eczny, pozycjê i aktywnoœæ zawodow¹,
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bycia w du¿ej czy te¿ ma³ej rodzinie. Wszystkie panie by³y g³êboko zaanga¿owane 
i mia³y wiele do powiedzenia.

Po wspólnym obiedzie i krótkiej przerwie Iwona Holeksa - praktykantka 
z Wa³brzycha, która by³a odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie tematu,
podsumowa³a pracê w grupach. Mo¿na powiedzieæ, i¿ najwa¿niejsze jest, aby to Pan
Bóg by³ naszym priorytetem, aby to On by³ na pierwszym miejscu w naszych rodzi-
nach. I nieistotne czy jest to rodzina wielopokoleniowa, patriarchalna czy niepe³na.
To Pan Bóg wskazuje nam zadania do wykonania, uwra¿liwia na potrzeby innych. 
W szerszym kontekœcie nasza Parafia to te¿ wielka rodzina i tu ka¿da z nas mo¿e
znaleŸæ swoje miejsce i mo¿liwoœci samorealizacji.

Nie zabrak³o te¿ akcentów humorystycznych. Uczestniczki spotkania podzielone
zosta³y na dwie grupy i ka¿da z grup mia³a za zadanie odnaleŸæ w Biblii taki przyk³ad,
który móg³by zilustrowaæ omawiany temat. Nale¿a³o odegraæ scenkê pantomimiczn¹,
zaœ druga grupa mia³a za zadanie odgadn¹æ, o jak¹ historiê chodzi. I odwrotnie. Oj,
œmiechu by³o co niemiara! Po kolacji by³ jeszcze czas na wspólne œpiewy. W opinii jed-
nej z uczestniczek, zosta³y przeœpiewane chyba wszystkie pieœni ze Œpiewnika, oprócz
kolêd. Nie ¿a³owano si³ na chwalenie Boga pieœni¹!

Zaœ w niedzielê, po wspólnym nabo¿eñstwie, na którym kazanie wyg³osi³a pani
mgr teologii Iwona Holeksa, panie spotka³y siê na po¿egnalnej kawie i cieœcie (nie
zdo³ano wszystkiego zjeœæ) w sali parafialnej. Trudno by³o siê rozstaæ. By³y opinie, ¿e
raz w roku to za ma³o. Kto wie? Mo¿e uda siê coœ zorganizowaæ w tak zwanym
miêdzyczasie? Jak Bóg pozwoli, to bêdziemy dzia³aæ dalej.

XVIII Tydzieñ Ewangelizacyjny dla Rodzin Diecezji Wroc³awskiej. 
Piêkna pogoda, wspania³e góry, mi³a, rodzinna atmosfera, wspólny œpiew,

rozwa¿ania, dyskusje, zajêcia w grupach - tak has³owo mo¿na streœciæ Tydzieñ
Ewangelizacyjny dla Rodzin organizowany w Karpaczu przez Diecezjê Wroc³awsk¹.
Od 15-23 sierpnia 2009 r. sto piêædziesi¹t osób bra³o udzia³ w ewangelizacji. Cieszy
fakt, ¿e jej uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich diecezji koœcio³a lute-
rañskiego w Polsce, a tak¿e wierni z Kanady i Niemiec. Oprócz sta³ych bywalców
Tygodnia, przyby³a te¿ spora grupa nowych osób. Do podnó¿a Karkonoszy przy-
jecha³y ca³e wielopokoleniowe rodziny oraz osoby samotne. Wszyscy jednak zgodnie
potwierdzali, ¿e czas spêdzany w Karpaczu nie jest tylko z nazwy rodzinny. Wspólne
spêdzanie czasu sprzyja³o budowaniu poczucia jednoœci Bo¿ej rodziny. Ka¿dy dzieñ
rozpoczyna³ siê wspólnym œpiewem, który prowadzi³ Adam Œwiderski z £odzi, 
a pomaga³ mu - graj¹c na gitarze - Maksymilian Staniszewski z ¯ar. Nastêpnie
mogliœmy wys³uchaæ rozwa¿añ biblijnych, które w tym roku prowadzili: pastorowa
Izabela Sikora ze Szczecina, ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry, ks. Krystian
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Borkowski z Gi¿ycka, ks. Edwin Pech z Karpacza i pastorowa Jolanta Suchorab
z Jeleniej Góry-Cieplic. Po porannych wspólnych zajêciach rozpoczyna³a siê praca 
w trzech grupach: dzieci, m³odzie¿ i doroœli. Najm³odsi poznawali symboliczne
znaczenie ró¿nych czêœci cia³a. Zajêcia te z pe³nym oddaniem prowadzi³y: Katarzyna
Luc (Szczecin), pastorowa Jolanta Suchorab (Jelenia Góra-Cieplice), Justyna
Karliñska (Wa³brzych), Kasia Bruzi (Wa³brzych), a Adam Œwiderski prowadzi³
œpiew równie¿ wœród najm³odszych.

M³odzie¿ dyskutowa³a o wielu problemach, lêkach, obawach, ale i marzeniach,
zawsze konfrontuj¹c je ze S³owem Bo¿ym. Prowadzenia tematów podjê³a siê pas-
torowa Izabela Sikora ze Szczecina. W czasie œpiewu m³odzie¿y opraw¹ muzyczn¹
zajmowa³a siê Ania Gaœ z Warszawy. 

Ich rodzice i dziadkowie brali udzia³ w zajêciach opartych o has³o roku: "Co
niemo¿liwe jest u ludzi, mo¿liwe jest u Boga". Inspiruj¹ce wyk³ady oraz wieczorne
rozwa¿ania prowadzi³ ks. S³awomir J. Sikora ze Szczecina (duszpasterz ewange-
lizacyjno-misyjny diecezji wroc³awskiej). 

Na zakoñczenie dnia uczestnicy spotykali siê w koœciele Wang. Dzieci z radoœci¹
uczy³y doros³ych swoich pieœni i wersetów biblijnych, opowiada³y us³yszane historie
biblijne. Podobnie prezentowa³a siê grupa m³odzie¿y. Po wieczornym rozwa¿aniu by³
czas, aby w cichych i g³oœnych modlitwach dziêkowaæ Bogu oraz przedstawiaæ Mu
wspólne proœby. Atmosfera wieczornych spo³ecznoœci w XII-wiecznym koœciele Wang
pozwala³a w szczególny sposób zakoñczyæ dzieñ pe³en wra¿eñ. Dodatkowo uczestni-
cy us³yszeli tam wiele muzycznych niespodzianek, które zaoferowali utalentowani
muzycy tygodnia. 

Tydzieñ Ewangelizacyjny to nie tylko spotkania w parafialnych pomieszczeniach.
Boga mo¿na równie¿ wielbiæ, obserwuj¹c dzie³o Jego r¹k, a Karkonosze z pewnoœci¹
ukszta³towane zosta³y przez Stworzyciela. Mogliœmy podziwiaæ wspania³e widoki
miêdzy innymi na Samotni oraz ze Œnie¿ki. Wiele rodzin zdecydowa³o siê na
ca³odniow¹ wycieczkê do Skalnego Miasta w Czechach. Pozostali udali siê na
zwiedzanie koœcio³ów Pokoju w Œwidnicy i Jaworze. Innego dnia mia³a miejsce
wycieczka do Jeleniej Góry, aby zwiedziæ miêdzy innymi Koœció³ £aski. Odby³ siê
równie¿ turniej pi³ki no¿nej. W trakcie bli¿szych i dalszych wêdrówek nieustraszonym
przewodnikiem by³ Arkadiusz Felkle z Wroc³awia.

W ostatni wieczór ponad trzydziestka dzieci przygotowa³a pe³ne wartoœciowych
treœci podsumowanie swoich ca³otygodniowych zajêæ. M³odzie¿ pokaza³a scenkê, 
w której szukali drogi na Wang. Niestety spotykani ludzie dzielili siê swoimi proble-
mami albo polecali inne atrakcje. Okaza³o siê równie¿, ¿e m³odzi turyœci posiadali
niew³aœciw¹ mapê. Przedstawienie uœwiadamia³o nam, ¿e cz³owiek szuka w swoim
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¿yciu Drogi, a jedyn¹ w³aœciw¹ map¹ wskazuj¹c¹ cel jest Pismo Œwiête. Prowadz¹cy
ewangelizacjê podzieli³ siê refleksjami dotycz¹cymi has³a roku na podstawie wizji
doliny wyschniêtych koœci proroka Ezechiela. Po modlitwach i licznych podziêkowa-
niach dla wszystkich organizatorów i uczestników ewangelizacji spotkanie rodzinne
zosta³o przeniesione na zewn¹trz, gdzie kontynuowano je przy ognisku.

Tydzieñ zwieñczono nabo¿eñstwem z sakramentem Wieczerzy Pañskiej. Kazanie
wyg³osi³ bp Ryszard Bogusz - zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej, któremu uczestni-
cy dziêkuj¹ za wsparcie, modlitwy i dobre s³owo. 

XVIII Tydzieñ Ewangelizacyjny w Karpaczu móg³ siê odbyæ dziêki goœcinnoœci
tamtejszej parafii, ca³ej Rady Parafialnej, a przede wszystkim dziêki wspania³ej orga-
nizacji logistycznej, finansowej i niezwyk³ej serdecznoœci ks. Edwina Pecha oraz
jego ma³¿onki Bogus³awy, a wiêc gospodarzy z Karpacza. Szczególnie ¿yczliw¹
atmosferê budowali nie tylko organizatorzy, ale jest to równie¿ zas³uga wspania³ych
ludzi uczestnicz¹cych w tygodniu.

W czasie po¿egnañ wszyscy ¿yczyli sobie dalszego b³ogos³awieñstwa Bo¿ego 
i wzrostu wiary oraz wyra¿ali nadziejê zobaczenia siê znów w przysz³ym roku.
Wiêkszoœæ osób przyje¿d¿aj¹cych latem do Karpacza pragnie tu powróciæ. Jest to
wynik dzia³ania Ducha Œwiêtego, który przemawia przez S³owo Bo¿e oraz poprzez
cudowny krajobraz Karkonoszy. Dziêkujemy Mu za mo¿liwoœæ prze¿ywania codzien-
nej Jego bliskoœci. Bóg jest wielki! 

Relacja parafii w Szczecinie

SPRAWOZDANIA Z PARAFII
Karpacz
9-10.12.09 - rekolekcje adwentowe dla pracowników parafii. Spotkanie prowadzi³

ks. Grzegorz Giemza z CME z Dziêgielowa. Pracownicy parafii potrzebuj¹ kontaktu
z ewangeli¹, aby traktowali swoj¹ pracê jako powo³anie. Wa¿na jest motywacja
oparta na s³u¿bie bliŸniemu. Nasi pracownicy powinni dawaæ œwiadectwo nie tylko
perfekcyjnoœci¹ wykonywanych obowi¹zków, ale tak¿e, je¿eli sprawi to Duch Œwiêty,
równie¿ powinni œwiadczyæ o Tym, który ich motywuje do pracy na rzecz bliŸnich.

B³ogos³awion¹ pracê ewngelizacyjno-misyjn¹ wykonuje ksi¹¿ka Ma³gorzaty
Lutowskiej "Powierzony klucz".  W regionie jeleniogórskim odby³o siê bardzo wiele
spotkañ autorskich w Ksi¹¿nicy Karkonoskiej, Domu Hauptmanna, muzeach, biblio-
tekach, ksiêgarniach, MPIK-ach itp. W spotkaniach tych brali udzia³ duchowni
naszego koœcio³a ks. Edwin Pech i ks. Wies³aw Suchorab. Uczestnicy spotkañ
poruszeni materia³em o naszym koœciele zadawali wiele pytañ wskazuj¹cych na zain-
teresowanie naszym koœcio³em.
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Legnica
Ewangelizacyjny charakter nabo¿eñstw szczególnie w okresie wakacyjnym daje

sposobnoœæ do zwiastowania Chrystusa osobom nienale¿¹cym do Parafii. W tym cza-
sie na nabo¿eñstwach notuje siê wiêksz¹ frekwencjê ni¿ zazwyczaj osób z innych koœ-
cio³ów.

Charakter misyjny i ewangelizacyjny maj¹ zazwyczaj tak¿e rozmowy prowadzone
w tracie udostêpniania Koœcio³a Mariackiego dla zwiedzaj¹cych. Dy¿uruj¹cy w koœ-
ciele duchowny ma niejednokrotnie mo¿liwoœæ by przedstawiaæ naukê koœcio³a lute-
rañskiego, prowadziæ rozmowy o wierze, a nawet w pewnym sensie przejmowaæ rolê
spowiednika. Ka¿da zainteresowana osoba mo¿e pog³êbiæ sw¹ wiedzê w oparciu 
o dostêpn¹ na stoisku w koœciele literaturê (wœród tytu³ów s¹ pozycje, które s¹
udostêpnione do darmowego rozprowadzania).

Lubañ
Celem wszystkich wysi³ków ewangelizacyjno-misyjnych by³a kontynuacja podjê-

tych w latach poprzednich nastêpuj¹cych dzia³añ: rekolekcje pasyjne dla dzieci 
i m³odzie¿y, rozmowy z osobami zainteresowanymi naszym koœcio³em - przygotowa-
nia do wst¹pienia do koœcio³a, akcja taniej i bezp³atnej ksi¹¿ki promuj¹cej znajomoœæ
Pisma Œwiêtego, wymiana informacji o charakterze ewangelizacyjno-misyjnej
poprzez pocztê elektroniczn¹ i stronê internetow¹, tablica og³oszeñ na koœciele.

Szczecin
W dniach 13-15 marca odby³y siê rekolekcje pasyjne, a ich g³ówny temat brzmia³:

"Co kryje siê za zamkniêtymi drzwiami”. W rekolekcjach wziê³a udzia³ tak¿e
m³odzie¿ z Poznania i S³upska.

W minionym roku w Miêdzynarodowym Centrum Studiów i Spotkañ im. Dietricha
Bonhoeffera mo¿na by³o obejrzeæ dwie wystawy. 

W roku rodziny podejmowano ró¿ne dzia³ania, aby jeszcze bardzie zintegrowaæ
ze sob¹ parafialne rodziny. 

Drug¹ okazj¹ do zaprezentowania naszego wyznania by³ wystêp dzieci i m³o-
dzie¿y 22 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 63. 

W dniach 1-8 kwietnia transmitowana by³a ewangelizacja ProChrist z Chemnitz. 
23 maja w Miêdzynarodowym Centrum Studiów i Spotkañ im. Dietricha Bonho-

effera odby³o siê spotkanie dla ma³¿eñstw i par, a temat brzmia³: "Czy rzeczywiœcie
jesteœmy z dwóch ró¿nych planet? O ró¿nicach, które mog¹ byæ b³ogos³awieñstwem".

Do grudnia raz w miesi¹cu odbywa³y siê spotkania redakcyjne miesiêcznika
m³odzie¿owo-ekumenicznego "Prosto z mostu". 
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Œwidnica
Rok 2009 w Koœciele Pokoju w Œwidnicy obfitowa³ w wiele wydarzeñ o charak-

terze ewangelizacyjno-misyjnym. Zapraszano nowe osoby do przyjœcia do œwi¹tyni 
i na plac Pokoju w ró¿noraki sposób. Starano siê tak¿e, aby forma przekazu
misyjnego by³a atrakcyjna. 

Osoby uczestnicz¹ce w organizowanych przez parafiê koncertach, warsztatach,
konferencjach czy spotkaniach mog³y zapoznaæ siê nie tylko z histori¹ i wspó³czesnoœ-
ci¹ Koœcio³a Pokoju. Zwracano uwagê odbiorców na pozamaterialny aspekt
ludzkiego istnienia. Nie koncentrowano siê w przekazach tylko na mówieniu o cza-
sie przesz³ym. Historia czêstokroæ by³a inspiracj¹ i baz¹ do tworzenia nowych projek-
tów. Projekty zaœ, sposobem nawi¹zania kontaktu i to nie tylko ze œwidniczanami. 
W minionym roku bowiem ze spektaklem "M¹dry tak nie podró¿uje…"
zawêdrowano do Warszawy i Cieszyna. Celem  organizowanych eventów by³o dotar-
cie z informacj¹ o Bogu do ró¿nych grup odbiorców. Chciano w ten sposób zachêciæ
do rozmów, zaciekawiæ luteranizmem. Wielu uczestników spotkañ zosta³o
sprowokowanych do refleksji nad w³asnym ¿yciem. Inni zaczêli zadawaæ pytania
dotycz¹ce istoty ludzkiego istnienia i duchowoœci cz³owieka.  

¯ycie muzyczne koœcio³a to odzwierciedlenie charakteru teologii ewangelickiej 
i zajmuje szczególne miejsce w organizowanych na terenie Koœcio³a Pokoju festi-
walach i koncertach muzycznych.

W kalendarz dzia³añ misyjnych Koœcio³a Pokoju wpisane zosta³o Artystyczne Lato.
W jego ramach dzieci, m³odzie¿, studenci mogli nie tylko przebywaæ w zaciszu Placu
Pokoju, szkoliæ swój warsztat artystyczny, ale tak¿e zapoznaæ siê z histori¹ koœcio³a,
doktryn¹ ewangelick¹ przenosz¹c swoje doznania na papier, obraz czy tworz¹c coœ z
gliny.

Koœció³ Pokoju jest nie tylko zabytkiem klasy œwiatowej rozpoznawanym na ca³ym
œwiecie, ale przede wszystkim œwi¹tyni¹ ewangelick¹, w której odbywaj¹ siê
nabo¿eñstwa, s¹ sprawowane sakramenty. Jest miejscem, które powoduje, ¿e ludzie
odczuwaj¹ coœ szczególnego, wyj¹tkowego po wejœciu do jego wnêtrza. I w³aœnie
tymi wra¿eniami, prze¿yciami chc¹ dzieliæ siê z innymi - tworz¹c s³owne i obrazowe
przekazy. Filmy i audycje jakie powsta³y na temat Koœcio³a Pokoju to artystyczne,
dokumentalne dzie³a dziennikarzy i re¿yserów zafascynowanych piêknem œwi¹tyni.
By³a to tak¿e okazja dla nas do z³o¿enia œwiadectwa wiary. W 2009 roku by³o wiele
okazji, aby w mediach opowiedzieæ o swoim ¿yciu, jego odcieniach, a wiêc codzien-
noœci i chwilach odœwiêtnych. 

Niecodziennym wydarzeniem dla koœcio³a, jak i ca³ej Œwidnicy by³o ukazanie siê
koñcem listopada kolejnego tomu ksi¹¿ki "Pan Samochodzik i Biblia Lutra". 
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Dzia³ania skupione wokó³ Koœcio³a Pokoju, które s¹ noœnikiem wartoœci ponadcza-
sowych, dorobkiem historycznym, kulturalnym oraz konfesyjnym zosta³y zauwa¿one
i uhonorowane przez w³adze samorz¹dowe i powiatowe.  

Wroc³aw, parafia Opatrznoœci Bo¿ej 
Parafia kontynuuje spotkania m³odzie¿owe na sali gimnastycznej: siatkówka oraz

karate. Zajêcia s¹ otwarte dla osób spoza parafii, które póŸniej zapraszane s¹ do
udzia³u w spotkaniach i nabo¿eñstwach m³odzie¿owych.

Od szeœciu 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 koœcio³a przychodzi³y grupy
m³odzie¿y, aby wys³uchaæ prelekcji na temat historii i nauki koœcio³a ewangelickiego
oraz dzia³alnoœci parafii. Spotkania te by³y tak¿e okazj¹ do zadawania przez
m³odzie¿ pytañ i do dyskusji na tematy zwi¹zane z naszym koœcio³em. 

Duchowni parafii uczestniczyli w cyklu dyskusyjnym "Biblia i Muzyka". Raz na
kwarta³ odbywa³o siê spotkanie, w czasie którego przedstawiciele wyznañ: ewan-
gelickiego, katolickiego, prawos³awnego oraz judaizmu dyskutowali nt. wybranego
psalmu, po czym zaproszony chór œpiewa³ zadany psalm w kilku aran¿acjach. 

Wiele z przedsiêwziêæ nie ma celu typowo misyjnego, niemniej skutki tych dzia³añ
bywaj¹ misyjne. Pewn¹ oryginalnoœci¹ koncertów oragnizowanych w koœciele
Opatrznoœci Bo¿ej by³o wprowadzenie do programu krótkiej medytacji biblijnej,
maj¹cej na celu przybli¿enie publicznoœci (w wiêkszoœci spoza naszego koœcio³a)
ewangelickiego rozumienia Bo¿ego S³owa, w tym takich pojêæ jak Ewangelia, ³aska,
usprawiedliwienie…

W Wigiliê Narodzenia Pañskiego 2009, za poœrednictwem TVP3 Wroc³aw, odby³a
siê coroczna transmisja ewangelickiego nabo¿eñstwa z koœcio³a Opatrznoœci Bo¿ej. 

¯ary
Kontynuowano wydawanie cotygodniowego biuletynu internetowego "Pok³osie.

S³owo do Ciebie" z mo¿liwoœci¹ bezp³atnej prenumeraty na adres mailowy (do jesieni
2009 r.). W lecie prenumeratorzy "Pok³osia" otrzymywali codziennie e-mail "Bonho-
effer na wakacje" z cytatami myœli tego niemieckiego teologa. Proboszcz szeœæ razy
w roku nagrywa dla publicznego Radia Zachód audycje "10 minut nad Bibli¹". 

Nowoœci¹ jest uruchomiony w maju Telefon Luter-Kontakt (+48 511201801), pod
którym mo¿na zadaæ pytanie z zakresu nauki Lutra, teologii luterskiej i koœcio³a
ewangelickiego. 

ks. radca Edwin Pech
Przewodnicz¹cy Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej

Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


