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D
iecezja wrocławska jest diecezją głębokiej diaspory. Swoim terytorium obejmu-
je trzy województwa: Dolnośląskie, Lubuskie i Zachodnio-Pomorskie. Na tym
obszarze znajduje się 16 parafii i 23 filiały. Służbę duszpasterską pełniło w roku

sprawozdawczym 17 księży (w tym dwóch wikariuszy) oraz jeden praktykant. Na
terenie diecezji - w Szczecinie, mieszka też 1 ksiądz emeryt.

Kancelaria diecezji zatrudnia w jednej osobie księgową i sekretarkę.
W dalszym ciągu zaangażowani jesteśmy w proces rewindykacji. Prowadzony on

jest z coraz większymi oporami i niechęcią ze strony władz gminnych, w czym przo-
duje Legnica. Nie bez znaczenia jest opieszałość Komisji Regulacyjnej, która boi się
wydawać orzeczenia pozytywne dla Kościoła. Kiedy odbierano nam nieruchomości
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, robiono to bez żadnych skrupułów 
i dokumentacji. Dziś żąda się od nas dokumentów, do których nie sposób dotrzeć. Tak
czy inaczej dzieje się w tym względzie niesprawiedliwość wobec Kościoła ewangelic-
kiego w Rzeczpospolitej.

Po wielu latach udało się z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa otrzymać
13,5 ha ziemi dla parafii w Legnicy, a gmina Głogów notarialnie przyobiecała działkę
budowlaną. Nadal będziemy monitorować działania i zaniechania Komisji Regula-
cyjnej, którą, jak nam się wydaje, spotka ten sam los, co Komisję Majątkową. A wów-
czas, w niektórych przypadkach, rozpoczniemy procesy sądowe.

W minionym roku zaszły dość poważne zmiany personalne. Z dniem 1 maja prze-
niesiony został z Jeleniej Góry do Ostródy ks. Wiesław Suchorab. Z tym dniem admi-
nistrację parafii w Jeleniej Górze-Cieplicach objął ks. Sebastian Kozieł.

W związku z wyborem ks. Mirosława Woli na stanowisko biskupa Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego (co odnotowujemy z wielką radością, gdyż jest on
duchownym naszej diecezji) do parafii w Gorzowie Wielkopolskim skierowany został
wikariusz – ks. Mateusz Łaciak (bp Wola pełni jeszcze funkcję administratora).

1 sierpnia przeniesiony został z Legnicy do Cieszyna ks. Dariusz Madzia, admini-
strację ex oficio objął biskup diecezji, a na miejscu służbę pełni praktykant - Jerzy
Ganzel. Nabożeństwa komunijne prowadzi ks. Tomasz Stawiak.

W tej chwili duszpastersko zabezpieczone są wszystkie parafie w diecezji, co nie
oznacza, że limit został wyczerpany. Specyfika bowiem naszych parafii, odległości do
filiałów oraz zwiększenie aktywności parafii na różnych płaszczyznach, stawiają
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pytanie o dalszych pracowników na niwie Pańskiej. Należałoby powrócić do tematu
święceń diakonackich i spróbować kierować diakonów do filiałów, aby tam rozwijali
pracę misyjną i duszpasterską. Obserwujemy bowiem duże zainteresowanie naszym
Kościołem. Chciałoby się w tym miejscu zacytować słowa naszego Pana Jezusa
Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,37-38).

Mam świadomość tego, że na dzisiaj, bez współpracy z członkami Rad Parafial-
nych, zaangażowanych parafian, członków naszego Synodu, służba duchownych
pozostanie bardzo trudna. Uważam, że wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać 
w realizacji zadań, jakie postawił przed nami nasz Pan. Bo jest to niewątpliwie wiel-
ki przywilej, że możemy Mu służyć i na wiele sposobów uwielbiać Jego Święte Imię.

Dzisiejsze sprawozdanie na pewno nie wyczerpie wszystkich informacji o diecezji,
nie sposób również zawrzeć w nim wszystkiego, co działo się w minionym roku w na-
szych parafiach. Przedstawię tu więc, moim zdaniem, najważniejsze obszary naszego
działania, które niewątpliwie przyczyniło się do zaprezentowania cennych wartości,
jakie niesie z sobą nasz ewangelicki Kościół.

Duszpasterstwo
Jak wynika ze sprawozdań księży, których skrót tym razem umieszczamy w Rocz-

niku Diecezjalnym, we wszystkich parafiach odbywały się nabożeństwa niedzielne
oraz świąteczne, które przypadały na zwykły dzień pracy, tj.: Święto Epifanii, Środa
Popielcowa, Wniebowstąpienie Pańskie oraz Święto Reformacji. Ponadto tradycją już
jest, że w okresie pasyjnym w części południowej diecezji, księża wymieniają się 
w służbie zwiastowania.

W sprawozdaniach swoich piszą księża o różnych spotkaniach parafialnych regu-
larnych i okazjonalnych. Były to spotkania o różnym charakterze: biblijne, wykłado-
we, seminaryjne i muzyczne. Z radością przegląda się te sprawozdania, które świad-
czą o wielkim zaangażowaniu parafii w różne dziedziny życia religijno-społecznego.
Ale są i takie, które przekazują niewiele informacji, bo niewiele się tam działo i nie
ma o czym pisać. Pragnę powtórzyć to, co mówię co roku: liczba wiernych naszych
parafii nie może decydować o aktywności życia parafialnego. A im bardziej będzie
ono aktywne, tym więcej będziemy mieli sympatyków i wiernych. Podejmijmy
wszyscy razem trud uaktywnienia swoich parafii poprzez wspólne działanie wiernych
i duszpasterzy. Sądzę, że została nam dana historyczna szansa, gdy możemy działać
na szerokim froncie, w różnych dziedzinach i różnych strukturach.

Wypracowaliśmy sobie dobrą pozycję w społeczeństwie. Dobrze jesteśmy postrze-
gani przez władze państwowe i samorządowe. Zmienił się również klimat stosunków
z Kościołem rzymskokatolickim. Nie wolno nam zaprzepaścić tej szansy! Nie mam
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złudzeń. Potrafię również trzeźwo patrzeć na codzienność, która nas otacza, która
otacza nasz Kościół. A ta, często jest dla nas cierpka. Nie znaczy to jednak, byśmy
mieli otoczyć się wysokim murem i powrócić do wyznaniowego getta.

Powtarzam więc: widzę dużą szansę dla naszego Kościoła. Zewrzyjmy szeregi 
i działajmy więcej na zewnątrz. Nie mamy się wszak czego wstydzić. Historia refor-
macji polskiej jest tego najlepszym dowodem. Wskazujmy na jej owoce, przedstawia-
jmy wybitne jej dzieci.

Diakonia
Przynależy do najważniejszych zadań Kościoła. Jest płucami, którymi on oddycha.

W Ewangelii Mateusza (25,31-46) znajdujemy zapisane słowa Jezusa określające sie-
dem dzieł miłosierdzia. Są to: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, przyjąć
obcych, nagich przyodziać, chorych odwiedzić, pamiętać o więźniach i troszczyć się 
o pokrzywdzonych. Nasza wiara musi przemawiać przez czyny. Do takiej postawy
motywuje nas łaska i miłosierdzie, którego dostąpiliśmy przez dar pojednania. Nasz
osobisty kontakt z Jezusem sprawia w nas wolność do służby. Odtąd nie musimy sami
zdobywać zbawienia, ponieważ nie podlegamy zakonowi, ale stajemy się „współpra-
cownikami Bożymi” (1Kor 3,9). Działamy diakonijnie nie z obowiązku, przymusu albo
dla zasługi, lecz z wdzięczności, miłości i w odpowiedzi na Bożą miłość i Jego łaskę.

Największym grzechem naszych czasów jest oddzielenie świa dectwa od służby.
Gdy komuś pomagamy, a nie mówimy, kto nami powoduje, zapieramy się Chrystusa
i przestajemy być Jego świadkami. Prawdziwa diakonia może być czyniona jedynie
przez ludzi wierzących, przekonanych chrześcijan. Marcin Luter po wiedział także:
„Dobre i pobożne czyny nigdy nie sprawią, że człowiek stanie się dobry, ale dobry 
i pobożny człowiek czynić może dobre rzeczy".

Chlubą naszej diecezji jest Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marci-
na Lutra we Wrocławiu. Na terenie diecezji działa pięć stacji diakonijnych i kilka
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. We Wrocławiu prowadzona jest Ekumenicz-
na Stacja Socjalna, a jej założycielami są: Caritas, Diakonia Polska i prawosławny
Eleos. Najważniejszym jednak odcinkiem tej służby jest diakonia parafialna, która
realizowana jest w mniejszym lub większym stopniu przez wszystkie parafie.

Młodzież
Rok 2010 został ogłoszony przez Synod Kościoła „Rokiem Młodzieży”. Po raz kole-

jny uświadomiliśmy sobie, jak ważną jest dla Kościoła praca z młodzieżą. To przecież
ona w przyszłości zajmie po nas ławy kościelne. Nie jest więc obojętnym co dzisiaj jej
zaproponujemy.
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Praca z młodzieżą wpisana została przez Kościół w działalność Centrum Misji 
i Ewangelizacji. Proponuje ono szeroki wachlarz spotkań, szczególnie w czasie ferii
letnich. W naszej diecezji praca z młodzieżą skupia się w parafiach, oczywiście tam,
gdzie takie grupy młodzieży istnieją. We Wrocławiu prowadzone jest duszpasterstwo
akademickie. W minionym roku zorganizowano dwa diecezjalne zjazdy młodzieży: w
czerwcu we Wrocławiu, w październiku w Szczecinie. Zorganizowano również
rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.

Praca z młodzieżą dzisiaj, nie jest łatwa. Stawia ona duże wymagania.
Współczesna młodzież ma zdecydowanie większy wybór możliwości spędzenia wol-
nego czasu, którego i tak nie ma wiele. Kościół więc i jego duchowni oraz liderzy
młodzieżowi powinni brać to pod uwagę.

Ewangelizacja i Misja
Zadaniem Kościoła jest przekazywanie Ewangelii o pojednaniu, wzywanie do wia-

ry w Jezusa Chrystusa. Kościół jest więc powołany do składania świadectwa o Jezusie.
To składanie świadectwa odbywało się zawsze dwukierunkowo: poprzez świadectwo
instytucjonalne i osobiste świadectwo wiernych. Jest ono wtedy skuteczne, jeżeli jest
przekazywane przez osoby wierzące, bowiem przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy
wszyscy powołani do świadectwa i do naśladowania Go. Naśladowanie to czynna,
dynamiczna strona wiary. Ten, kto decyduje się naśladować musi czynić kroki, aby
tego, który go wyprzedza nie stracić z oczu. W Dziejach Apostolskich każde świadec-
two było powiązane z działaniem diakonijnym. Moc apostolskiego zwiastowania
zasadzała się nie tylko na słowach, lecz także na znakach i czynach.

Świadectwo naszego Zbawiciela o Bożej miłości nie polegało tylko na  zwiastowa-
niu, ale odzwierciedlało się w Jego stosunku do całego człowieka. Słowo Boże może
zmienić człowieka, nie tylko jego stosunek do Boga, ale także jego stosunek do bliź-
niego. Takim typowym przykładem jest celnik Zacheusz, który po spotkaniu z Jezu-
sem deklaruje zmianę swego stosunku do  współobywateli. Marcin Luter powiedział,
że „Miłość jest czymś najukochańszym i najprawdziwszym. Pochodzi ona wprost od
Boga stając się świadkiem i owocem naszej duchowej przemiany”.

Kościół nie powinien być pasywny, zamykający się w murach Domu Bożego.
Kościół, to my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni imię trójjedynego Boga. Sądzę,
że nasza diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna w minionym roku wiele zro-
biła, by świadectwo o Jezusie składane było w szerokich kręgach. Nasz coroczny
Ewangelizacyjny Tydzień dla Rodzin, który po raz dziewiętnasty zorganizowany
został w Karpaczu jest tego najlepszym przykładem.
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Ekumenia
Pozostając wyczuleni, najbardziej jak to możliwe, na obecność Jezusa pośród nas,

zobowiązani jesteśmy do tego, by nauczyć się wieść życie oparte na duchu ekumeniz-
mu, potwierdzone naszymi teologicznymi poszukiwaniami jedności. Oznacza to dzie-
lenie się naszymi duchowymi tradycjami i zwyczajami w chwilach wspólnej pracy na
niwie budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Na terenie naszej diecezji działają wszystkie Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej,
z wyjątkiem Kościoła mariawitów. W ostatnich dwudziestu latach, w ekumenię zaan-
gażował się Kościół rzymskokatolicki, który na tym terenie posiada pięć diecezji. Nie
wszystkie jednak w sposób widoczny angażują się w ruch ekumeniczny. Sądzę, że naj-
lepiej przedstawia się ekumenia w archidiecezji wrocławskiej. Niewątpliwie sprzyja
temu ogólny klimat, jaki wytwarzali w przeszłości ci, którzy na te tereny przybyli.
Stanowili oni mieszankę kultur i religii. Wszystkich łączyła bieda i nieznajomość
terenu na którym przyszło się im osiedlić. Nie bez znaczenia jest też Wrocław – jako
siedziba czterech nierzymskokatolickich biskupów.

Kulminacyjnym punktem wszelkich działań ekumenicznych jest co roku Ekume-
niczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbywa się w styczniu. 

Kontakty międzynarodowe
Niewątpliwie przełom w 1989 roku sprawił, że ożywione zostały kontakty

zagraniczne i wzmocnione partnerstwa międzyparafialne i międzykościelne.
W działaniach naszej diecezji, która swym zasięgiem obejmuje cały pas przy-

graniczny od Bałtyku po Karkonosze, na czoło wysuwa się tu partnerstwo z Ewan-
gelickim Kościołem Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. W ramach tego
partnerstwa organizujemy co roku Święto Partnerstwa oraz dwa razy do roku kie-
rownictwo diecezji spotyka się roboczo z kierownictwem Kościoła – regionu Goerlitz.

Drugim niezwykle ważnym partnerstwem jest partnerstwo z Ewangelickim Koś-
ciołem Pomorza. To partnerstwo obejmuje również Diecezję Pomorsko-Wielkopolską,
a głównymi jego ośrodkami w Polsce są: Szczecin, Gorzów Wlkp, Koszalin i Słupsk.

Mamy nadzieję, że po zmianach terytorialnych Kościoła Pomorskiego, partners-
two to zostanie rozszerzone. Bardzo ważnym wydało się być spotkanie kierownictwa
Kościoła Pomorskiego z naszymi Radami Diecezjalnymi na wyspie Uzedom. Tematem
jego była dalsza współpraca po fuzji z Kościołem Meklemburgii i Północnej Łaby.

Kontynuujemy najnowsze partnerstwo z Ewangelickim Dziekanatem Wiesbaden.
Co roku, w ramach niedziel partnerskich wymieniamy się duchownymi.

Nadal współpracujemy ze Stowarzyszeniem Śląskich Joannitów, którzy na terenie
naszej diecezji współfinansują stacje socjalne.
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Żywą jest współpraca z Europejskim Centrum Ekumenicznym we Frankfurcie nad
Odrą.

Najważniejszą jednak jest, moim zdaniem, bilateralna współpraca naszych parafii
z partnerami zagranicznymi. Możemy się wzajemnie wiele uczyć od siebie. Sądzę, że
nasi partnerzy potrzebują nas, naszej otwartości, gościnności, a może przede wszys-
tkim naszego świadectwa o Jezusie Chrystusie. My zaś, jako diaspora, w tych kontak-
tach budować możemy się tym, że nie jesteśmy sami, że mamy za sobą miliony ewan-
gelików w świecie, którzy wierni nauce Reformatora krzewią Słowo Boże.

Kalendarium
6 stycznia w święto Epifanii wziąłem udział w introdukcji i konsekracji nowego

biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzego Samca.
9 stycznia wziąłem udział w spotkaniu noworocznym przewodników PTTK.
10 stycznia odbyło się ekumeniczne spotkanie noworoczne w Oratorium

Marianum Uniwerystetu Wrocławskiego, organizowane przez Towarzystwo
Prawosławne.

14 stycznia noworoczne spotkanie zorganizował Konsulat Honorowy Bułgarii.
15 stycznia wziąłem udział w gali 100-lecia uczelni technicznych Wrocławia.
19 stycznia z okazji Święta Jordanu wziąłem udział w uroczystościach Kościoła

greckokatolickiego.
17-24 stycznia odbywał się Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
25 stycznia w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji odbyła się konferencja

diecezjalna.
29 stycznia spotkałem się wraz z ks. Marcinem Orawskim z Burmistrzem Wołowa.

Tematem rozmów była przyszłość naszej Kaplicy w Wołowie.
4 lutego spotkała się Rada Diecezjalna
5 lutego wziąłem udział w dorocznym zjeździe Diakonisches Werk w Berlinie.

Gościem honorowym był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
27 lutego odbyło się we Wrocławiu spotkanie diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.
4 i 5 marca w niektórych parafiach diecezji odbyły się nabożeństwa z okazji

Światowego Dnia Modlitwy.
6 marca we Wrocławiu odbył się Synod Diecezjalny, którego gościem był nowy

zwierzchnik naszego Kościoła - bp Jerzy Samiec.
8 marca w Hoyerswerdzie spotkała się Rada Diecezjalna z kierownictwem

Kościoła okręgu Goerlitz.
10 marca przyjąłem członków zarządu Rodziny Katyńskiej.
15 marca we Wrocławiu spotkała się Rada Diakonii Kościoła.
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24 i 25 marca wziąłem udział w Konferencji Biskupów oraz w spotkaniu z Radą
Synodalną i Konsystorzem.

10 kwietnia w wyniku katastrofy smoleńskiej zginął ks. gen. Adam Pilch –
Zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, tydzień później, w wypadku samo-
chodowym pod Łodzią zginął bp Mieczysław Cieślar. 21 kwietnia, we Wrocławiu
zorganizowane zostały diecezjalne uroczystości żałobne. W nabożeństwie udział
wzię-ło wielu naszych księży i oficjeli, gości z kraju i zagranicy.

14 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferencja diecezjalna.
29 kwietnia spotkałem się z wojewodą dolnośląskim w sprawie nieruchomości 

w Legnicy.
6 maja we Wrocławiu odbyły się uroczystości otwarcia Synagogi po remoncie. 

Z tej okazji odbyło się również wręczenie medali „Sprawiedliwy wśród narodów
świata”. W obu uroczystościach brałem udział.

13 maja brałem udział w nabożeństwie w Świerzawie. W Święto Wniebowstą-
pienia parafia Jawor organizuje tam uroczystość międzyparafialną. Tam spotkałem
się również z władzami Świerzawy.

15 maja wraz z ks. Rafałem Millerem brałem udział w otwarciu wystawy w Pra-
czach k/Milicza poświęconej opozycji księży niemieckich w czasie II wojny świa-
towej.

16 maja odbył się w Świdnicy Diecezjalny Zjazd Chórów i Muzyków naszej
Diecezji. Kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski.

21 maja brałem udział w inauguracji uroczystości 100-lecia ZHP.
28 maja wraz z ks. Marcinem Orawskim poświęciliśmy pomnik na byłym ewan-

gelickim cmentarzu w Moczydlnicy k/Wołowa, pamięci twórcy pierwszej cukrowni
na Dolnym Śląsku, którym był Franc Karl Achardt.

31 maja wraz z ks. radcą Waldemarem Pytlem, ks. Edwinem Pechem i ks. Ceza-
rym Królewiczem uczestniczyłem w uroczystościach urodzinowych pani Kempgen,
długoletniej radczyni Konsystorza w Görlitz.

3 czerwca w parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu odbyło się Święto Diecezjalne.
9 czerwca w ramach Dekady Reformacji odbyło się we Wrocławiu na Sępolnie

spotkanie poświęcone małżeństwom mieszanym z perspektywy ewangelików, kato-
lików oraz prawosławnych.

10 czerwca odbyłem spotkanie z prezydentem Głogowa w sprawach nierucho-
mościowych. W listopadzie podpisany został wstępny akt notarialny na nieodpłatne
przekazanie parafii w Legnicy działki w Głogowie.

19-20 czerwca odbył się we Wrocławiu Diecezjalny Zjazd Młodzieży, w którym
uczestniczyło sześćdziesiąt młodych ludzi.
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23 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu Roku Szkolnego w naszych szkołach 
w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

24 czerwca Rada Diecezjalna spotkała się na wyspie Uzedom z kierownictwem
Kościoła Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli również księża: Sitarek oraz Siko-
ra. Obecni byli przedstawiciele Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła.

27 czerwca w czasie uroczystego nabożeństwa w Kłodzku wprowadziłem 
w urząd tamtejszą Radę Parafialną.

28-30 czerwca w Jaworniku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych
naszego Kościoła.

4 i 5 lipca we Wrocławiu odbyło się spotkanie z kierownictwem Diakonii Nie-
mieckiej na czele z jej prezydentem Klausem Kottnikiem. Omawialiśmy sprawę
tablic upamiętniających miejsce działań diakonijnych przed II wojną światową.

7 lipca spotkałem się z grupą księży i działaczy kościelnych z USA, goszczących 
w naszym partnerskim Kościele Goerlitz.

3 sierpnia w Mikołajkach brałem udział w Wojewódzkim Zjeździe Środowisko-
wych Domów Samopomocy.

W ramach akcji letnich odbył się „Tydzień Dobrej Nowiny” w Szczecinie oraz
obóz międzynarodowy w Gross Pinow k/Schwedt.

14-22 sierpnia w Karpaczu odbył się 19 Ewangelizacyjny Tydzień dla Rodzin, 
w którym uczestniczyło prawie 160 osób czym pobito rekord frekwencji. Tradycyjnie
już uczestniczyłem w nabożeństwie kończącym ten tydzień.

26 sierpnia uczestniczyłem w obchodach 30-lecia Solidarności.
28 sierpnia w Kościele Pokoju w Jaworze odbyło się nabożeństwo z okazji

Międzynarodowych Targów Chleba. Ekumenicznym gościem był biskup legnicki
Stefan Cichy.

30 sierpnia-3 września we Wrocławiu obradował Konwent Kościołów Ewangelic-
kich Północy. Część uczestników Konwentu goszczona była przez nasze parafie.

4 września uczestniczyłem w uroczystościach konsekracji nowego biskupa
diecezji warszawskiej ks. Jana Cieślara.

5 września we Wrocławiu na kościele Opatrzności Bożej odsłonięta została tabli-
ca poświęcona pamięci ks. prof. Wiktora Niemczyka, organizatora ewangelickiego
życia kościelnego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.

6 września odbyła się uroczystość inauguracji nowego Roku Szkolnego w Ewan-
gelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

10 września wraz z ks. Cezarym Królewiczem wziąłem udział w premierze filmu 
o kościołach ewangelickich na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Premiera
odbyła się w kinie w Goerlitz.
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11 września w Hoyerswerdzie odbyło się spotkanie partnerskie. Żałuję, że z ra-
mienia naszej diecezji uczestniczyli tylko wrocławianie z obu parafii oraz ks. Króle-
wicz Lubania.

22 września we Wrocławiu uczestniczyłem w spotkaniu z duchowym przywódcą
Tybetu – Dalajlamą.

Październik to miesiąc akademicki. Uczestniczyłem w uroczystościach inauguracji
Roku Akademickiego na uczelniach wrocławskich.

2 października w Warszawie, w ramach uroczystości Ubi Caritas, po raz kolejny
wręczyliśmy nagrody Diakonii Polskiej. W tym roku Statuetkę „Miłosierny Sama-
rytanin” otrzymali państwo Smolczyńscy ze Szczecina, a wyróżnienie w postaci
dyplomu Alicja Helbig, również ze Szczecina. Gratulujemy!

8 października uczestniczyłem w uroczystościach 20-lecia „Impelu”.
12 października wygłosiłem wykład w czasie II Konwencji na Rzecz Dialogu

Międzyreligijnego.
15-17 października odbył się w Bielsku-Białej Synod naszego Kościoła.
18 października uczestniczyłem w Gali Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
22-24 października w Międzyzdrojach odbył się Synod Diecezjalny.
25 października w Lubaniu odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnej i kierownic-

twa Kościoła okręgu Goerlitz.
26 października uczestniczyłem w położeniu i poświęceniu kamienia węgielnego

pod budowę nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu.
27 października zainaugurowano obchody II Dni Reformacji we Wrocławiu.
28 października z udziałem biskupa Kościoła, biskupów diecezjalnych, gości 

z kraju i zagranicy odbyły się w ratuszu wrocławskim uroczystości odsłonięcia mar-
murowego popiersia Dietricha Bonhoeffera.

4 listopada wygłosiłem Słowo w czasie Międzynarodowej Konferencji Opieki
Paliatywnej, która odbywała się we Wrocławiu.

5-7 listopada uczestniczyłem w uroczystościach jubileuszowych Diakonii Śląskiej,
które odbyły się w Czeskim Cieszynie. Tam też wygłosiłem kazanie.

29 listopada wziąłem udział w uroczystości ślubowania członków nowej Rady
Miasta Wrocławia.

10 grudnia wziąłem udział w Wigilii Narodów organizowanej przez Klub Rotary.
16 grudnia odbyło się we Wrocławiu świąteczne spotkanie księży naszej diecezji.
21 grudnia wziąłem udział w Wigilii w szkołach naszego Ewangelickiego

Centrum Diakonii i Edukacji.
24 grudnia po raz dziewiętnasty TVP 3 transmitowała nabożeństwo wigilijne 

z wrocławskiego kościoła Opatrzności Bożej.

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

7755



SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE

Z ¯YCIA DIECEZJI - BP RYSZARD BOGUSZ

7766

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

28 grudnia wraz z ks. Marcinem Orawskim wziąłem udział w noworocznym
spotkaniu z samorządowcami Dolnego Śląska.

31 grudnia zakończyłem rok 2010 nabożeństwem pokutnym.

Zakończenie
Każde sprawozdanie podsumowywane jest podziękowaniami. Nie sposób

wymienić wszystkich, którzy zapracowali na to, by nasza diecezja stała się aktywną
cząstką całego Kościoła. W pierwszej kolejności dziękuję Radzie Diecezjalnej, Radom
Parafialnym, naszym duchownym, którzy wiernie służą Kościołowi, dziękuję organi-
zacjom kościelnym, które działają na terenie diecezji i wreszcie, to najwa-żniejsze
podziękowanie kieruję do naszych wiernych. To wy tworzycie Kościół – ową
„społeczność świętych”. Bądźcie nadal mu wierni i z optymizmem patrzcie w jego
przyszłość.

bp Ryszard Bogusz
zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej

Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


