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W sprawozdaniach parafialnych ksiê¿a pisz¹ o ró¿nych wydarzeniach i punktach
ciê¿koœci, na których w roku sprawozdawczym opiera³a siê ich s³u¿ba.

Gorzów Wielkopolski
W minionym roku w gorzowskiej parafii odbyło się wiele ciekawych spotkań 

i imprez. Warto omówić bliżej kilka z nich. 
W październiku parafia po raz pierwszy zorganizowała tzw. „Weekend 

z Reformacją”. Jego głównym celem było otwarcie się na mieszkańców miasta i zao-
ferowanie im możliwości bliższego poznania parafii ewangelicko–augsburskiej, jej
historii oraz członków. Weekend rozpoczął się 30 października, w sobotnie popołud-
nie, wykładem na temat udziału protestanckich księży w przemianach politycznych 
w Niemczech. Wygłosił go zaprzyjaźniony ksiądz z Niemiec. Po wykładzie był czas na
dyskusję, pytania, rozmowy. Wszystko odbywało się w Kościele. Można było zabrać
ulotki z informacją o parafii oraz wydrukowane 95 tez ks. Marcina Lutra. W niedzielę
odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Święta Reformacji. Weekend ten cieszył
się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

12 grudnia parafia zorganizowała wyjazd na koncert Gospel Joy do Poznania.
Wzięło w nim udział 12 osób. Mieliśmy okazję wspólnie wysłuchać koncertu
finałowego trzydniowych warsztatów gospel w wykonaniu dzieci, a następnie 300
osobowego chóru dorosłych pod przewodnictwem gości ze Stanów Zjednoczonych.
Była to wspaniała okazja dla parafian, by zapoznać się z muzyką gospel.

Ostatnim z ważnych wydarzeń była adwentówka parafialna. Parafianie licznie
wzięli w niej udział. Zaprezentowano na niej film nakręcony na Boże Narodzenie 
z udziałem dzieci ze szkółki niedzielnej. Przedstawiał on historię narodzin Jezusa.
Dzieci przyszły przebrane za pastuszków i zaprezentowały własne wykonanie kilku
kolęd przy akompaniamencie fletu i skrzypiec. Następnie wspólnie śpiewaliśmy wiele
innych kolęd i pieśni adwentowych, wysłuchaliśmy krótkiego rozważania 
ks. Mateusza Łaciaka – wikariusza parafii, a przede wszystkim rozmawialiśmy i cie-
szyliśmy się swoim towarzystwem. Każdy dostał drobny upominek. Zaplanowaliśmy
także wiele inicjatyw i projektów na kolejny 2011 rok.

Parafia utrzymuje także kontakty ekumeniczne, szczególnie z parafią rzymskoka-
tolicką w Barlinku oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Bierze udział
w spotkaniach Gorzowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Współpracuje
również ze Stowarzyszeniem Joannitów Dzieło Pomocy. (Oprac.: ks. Mateusz Łaciak)
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Jawor
Rok 2010 w porównaniu z latami poprzednimi nie obfitował w szczególne wyda-

rzenia i wielkie przedsięwzięcia. Mimo to warto o pewnych zdarzeniach wspomnieć. 
W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego odbyło się tradycyjne nabożeństwo w koś-

ciele Jana i Katarzyny w Świerzawie, połączone ze świętem filiału. Tym razem kazanie
wygłosił zwierzchnik naszej diecezji bp Ryszard Bogusz.

W Święto Zesłania Ducha Świętego gościliśmy na nabożeństwie grupę potomków
fundatorów kościoła. Po nabożeństwie odbyło się odsłonięcie witryn herbowych
obecnych rodzin w wieży Kościoła Pokoju.

Dzień później, w drugie Święto Zesłania Ducha Świętego gościliśmy na nabożeńst-
wie 60 osobową grupę z parafii partnerskiej z Oderwitz. Po nabożeństwie tradycyjnie
odbył się piknik parafialny.

Tego samego dnia dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej chorobie prezesa
Rady Parafialnej śp inż. Leszka Krajewskiego, który następnego dnia zmarł w szpitalu
w Legnicy. Jego pogrzeb tydzień później zgromadził w Kościele Pokoju tłumy. Na
miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili go m.in. zwierzchnik diecezji, prezes
Synodu Kościoła, inni duchowni oraz samorządowcy gminy i powiatu.

W październiku przy parafii powstał dziecięcy zespół wokalny „Adonai”, który po
raz pierwszy wystąpił w czasie wigilijnego nabożeństwa. Wydarzenie to było jednym
z najważniejszych w 20 letniej historii parafii, biorac pod uwagę jej reaktywację 
w 1991 roku.

Rok 2010 był kolejnym rokiem stabilizacji i rozwoju. Choć nie zwiększa się liczba
parafian w tempie, o jakim byśmy marzyli, to przez ostatnie 10 lat średnia wieku
zmniejszyła się z lat 60 do 47,5, a więc o 25%. Wpływ na to miała m.in. liczba chrztów
- 15 w ciągu ostatnich sześciu lat, a więc tyle ile w poprzednich pięćdziesięciu!

Warto wspomnieć postępujący remont domu parafialnego „Augusta Viktoria”.
Wykonano ogrodzenie stylizowane na historycznym, wybrukowano obejście, powstał
parking na 37 samochodów, a także nowa kancelaria, pokój gościnny oraz sala kate-
chetyczna.

Niezmiennie problemem pozostaje kwestia zaniedbania filiału w Nowym Kościele.
Mimo starań i zaangażowania, duszpasterstwo „na odległość” nie zdaje egzaminu.
Wydaje się, że to problem nie tylko naszej parafii, ale i całej lub prawie całej ewan-
gelickiej diaspory.

Mimo chwil smutnych i pełnych lęku rok 2010 był kolejnym błogosławionym cza-
sem dla parafii. Z ufnością spoglądamy w przyszłość wierząc, że jeśli nie wydarzy się
jakieś niespodziewane nieszczęście, kolejny rokprzyniesie dalszy rozwój ewangelic-
kiej społeczności Jawora i okolic. (Oprac.: ks. Tomasz Stawiak)
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Jelenia Góra-Cieplice
Rok 2010 był w naszej parafii inny od pozostałych ze względu na zmianę dusz-

pasterza. Do 30 kwietnia 2010 służbę pełnił ks. Wiesław Suchorab, natomiast od 
1 maja proboszczem administratorem parafii jest ks. Sebastian Kozieł. Został on
przyjęty wraz z żoną przez zbór podczas nabożeństwa 2 maja. Uczestniczył w nim
prezes Synodu Kościoła, radca diecezjalny ks. Waldemar Pytel. W następną sobotę
parafianie spotkali się z pastorostwem w salce parafialnej. W tym czasie mieliśmy
okazję poznania się i przedstawienia wizji i oczekiwań. 

W maju ks. Sebastian Kozieł konfirmował cztery osoby - dwie dziewczyny i dwóch
chłopców. Napawa optymizmem fakt, że po ich konfirmacji i objęciu duszpasterską
opieką stali się oni trzonem młodego pokolenia naszej parafii. Chętnie uczestniczą 
w różnych przedsięwzięciach (o których więcej w dalszej części), jak i w nauczaniu
religii. 

Już w czerwcu udało się zorganizować sześcioosobową grupę nastolatków, którzy
uczestniczyli wspólnie z księdzem w Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży we Wrocławiu.
Po tym zjeździe młodzi ludzie nabrali ochoty na dalsze wspólne wyjazdy. Rok szkol-
ny w naszej parafii zakończyliśmy spotkaniem grillowym. W tym czasie mieliśmy
możliwość dalszego poznawania się, śpiewania i rozmów w ogrodzie parafialnym. 
W tym momencie parafianie wraz z duszpasterzem podjęli wiekopomną decyzję 
o remoncie salki i kuchni parafialnej, której stan przyprawiał o zawrót głowy 
i z pewnością nie zachęcał do spędzania w niej czasu. Decyzje remontowe zapadły
także w lipcu. 

Po kilkudniowych ulewach okazało się, że natychmiastowej interwencji wymaga
dach kościoła. Po zleceniu oceny stanu technicznego dachu kościoła okazało się, że 
w wielu miejscach występują znaczne ubytki w dachówkach (newet do stupięć-
dziesięciu dachówek w jednym miejscu), a także znaczne zdegradowanie i miejscowa
próchnica belek więźby konstrukcyjnej. Stwierdziliśmy konieczność pozyskania środ-
ków na remont dachu, o czym w dalszej części sprawozdania. 

W czasie wakacji prowadziliśmy intensywną działalność kulturalną. Odbyło się
osiem koncertów w ramach Cieplickich Koncertów Organowych, a dzięki współpracy
z Przystanią Twórczą w kościele wystąpił chór japoński. 

Sierpień przyniósł realizację pierwszych postanowień remontowych. Zaczęliśmy
renowację salki parafialnej, która okazała się o wiele bardziej wymagającym przed-
sięwzięciem niż przewidywaliśmy. Wymieniliśmy całą podłogę, wytynkowaliśmy
ściany, wymieniliśmy instalacje grzewcze, elektryczne oraz niektóre okna. Pracy był
ogrom, ale po kilku miesiącach remont został zakończony dzięki zaangażowaniu
parafian, radnych, młodzieży oraz księdza i jego rodziny. 
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We wrześniu gościliśmy Baberinę Müller z Drezna, uczestniczkę konferencji
diakonijnej we Wrocławiu. Tym razem również doceniliśmy zaangażowanie
młodzieży, która samodzielnie oprowadziła gościa po naszym mieście. Później wraz 
z parafianami mogliśmy porozmawiać przy cieście, kawie i innych atrakcjach. 

Pod koniec miesiąca ks. Sebastian Kozieł udał się wraz z młodzieżą na OZME 
w Chorzowie. Dzięki więzi, która wykształciła się między nami przez pracę w ramach
projektu „Praca ludzi integruje i wzbogaca”, w którym uczestniczyli także znajomi
naszych konfirmantów z innych Kościołów, mogliśmy w większym gronie niż
początkowo przewidywaliśmy spędzić ten czas. 

W październiku, dzięki nawiązaniu współpracy z polsko-holenderską Fundacją
Nemo, odbył się w naszym kościele koncert holenderskiego chóru Kwair. Był to jeden
z elementów dni holenderskich na Dolnym Śląsku. 

W międzyczasie, dzięki wielu życzliwym nam osobom nawiązaliśmy kontakt 
i później współpracę z dwiema niemieckimi Fundacjami, które solidarnie postano-
wiły zaangażować się w działania remontowe przy dachu naszego zabytkowego koś-
cioła. 

Październik zakończyliśmy wyjazdem na Zjazd Reformacyjny w Szczecinie.
Pierwszego listopada odbył się kolejny event w ramach współpracy z Przystanią
Twórczą - koncert Kwintetu Akordeonowego, który zgromadził ogromną pub-
liczność. 

W kolejnym miesiącu zajęliśmy się głównie przygotowaniem projektów, które
mają służyć pozyskaniu środków finansowych na remont dachu. Mamy nadzieję, że
nasze marzenia i plany przekształcą się wkrótce w działania, których efektem będzie
piękny, stabilny i odporny na wszelkie zjawiska pogodowe dach. 

(Oprac.: ks. Sebastian Kozieł)

Karpacz
Merytoryczne sprawozdanie z działalności Parafii Wang za rok 2010.
1. 20-21 marca – III Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Prowadziła

Iwona Holeksa i Lucyna Żak, wzięło udział 26 pań z Wałbrzycha, Świdnicy i Karpacza. 
2. 4-6 lutego - „Weekend w górach dla singli” w budynku Akademii Ewangelickiej.

Zgodnie z pomysłem pastorowej Bogusławy Pech, spotkanie to zorganizowała
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang oraz Duszpasterstwo Dorosłych CME dla
wszystkich w wieku 25+, którzy wierzą, że LEPIEJ JEST DWÓM NIŻ JEDNEMU. W pro-
gramie wieczory tematyczno-integracyjne, zwiedzanie Karpacza, ognisko, dla chęt-
nych sporty zimowe i możliwość nauki jazdy na snowboardzie i nartach.

3. Bal Charytatywny. Odbył się 13 lutego 2010 r. Został zorganizowany przez para-
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fię Wang. Dochód z balu wyniósł ponad 7 tys. zł. i został przeznaczony na dofinan-
sowanie pobytu dzieci na Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu. 

4. 26-28 marca - rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży naszej Diecezji w OWS
Wang. Udział wzięło 60 dzieci.

5. 2 kwietnia - bezpośrednia transmisja przez II Program TVP nabożeństwa z koś-
cioła Wang w Wielki Piątek. Otrzymałem pozytywne opinie na temat pięknego
śpiewu chóru ekumenicznego, wirtuozerskiej gry na organach, dzięki której wszyscy
pięknie śpiewali, profesjonalnego pokazania krajobrazu, wyposażenia kościoła oraz
walorów duchowych tego największego, medialnego wydarzenia w naszej parafii.
Zazwyczaj program ten ogląda ok. 4 mln widzów. 

6. Nabożeństwa w języku niemieckim dla turystów. W minionym roku były
odprawiane od maja do września o godz. 9.00 w kościele Wang. Służbę pełnili księża
oddelegowani na ten czas z Niemiec. Zwiastowane było Słowo Boże dla obcokrajow-
ców i nawiązywane osobiste kontakty, owocujące współpracą z naszą parafią. Część
księży oprowadzała grupy po placu kościelnym. Rozmowy duszpasterskie stanowiły
duży procent ich działalności.

7. Zespół Wang spotykał się w piątki, ale po raz pierwszy nie co tydzień, gdyż lider
zespołu Ryszard Zająć ożenił się i wyprowadził do Forst (Niemcy). Pierwsza część
próby przeznaczona była na godzinę biblijną. Rok 2010 był bogaty w liczbę kon-
certów krajowych i zagranicznych. Dzięki zaangażowaniu członków zespołu
mogliśmy w wielu miejscach zwiastować Słowo Boże pieśnią skomponowaną przez
Ryszarda Zająca.

8. 19 stycznia - nabożeństwo Ekumeniczne w kościele katolickim w Karpaczu 
z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

9. Chór Ekumeniczny. Spotykał się na próbach w Leśnym Banku Genów w Kostrzy-
cy. Dyrygentem jest Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dzień dzisiejszy chór liczy
30 członków. Chór Ekumeniczny działa już czternaście lat.

10. Śluby. W kościele Wang odbyło się 45 ślubów udzielonych przez duchownych
rzymskokatolickich. Ponadto 7 ewangelickich oraz 1 Adwentystów Dnia Siódmego.

11. Parafie Partnerskie. W dalszym ciągu utrzymywane były bliskie kontakty 
z parafiami w Hahnenkle-Bockwiese, Budapeszcie, Vang, Vrchlabi, na Łotwie i Litwie. 

12. Akademia Ewangelicka Wang. W ramach działalności Akademii odbyło się
kilka spotkań z zainteresowanymi grupami.

13. Koncerty w kościele Wang. W minionym roku odbywały się koncerty: Zespołu
Kameralnego "JAK Amadeusz" z Jeleniej Góry, Koncerty Zdrowia na gongach Ireny
Sallmann, a w każdy piątek sierpnia koncerty organowe połączone ze zwias-
towaniem Słowa Bożego. 
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14. Ośrodek Wczasowo–Szkoleniowy Wang. Ośrodek dzierżawił do końca wrześ-
nia 2010 r. Lesław Szczepański. Umowa została wypowiedziana. Na ogłoszenie 
o dzierżawie zgłosił się tylko jeden oferent - Mariusz Kaźmierski, z którym została
podpisana umowa na trzy lata z możliwością przedłużenia. Dzierżawca dokonał już
remontów w Ośrodku na około 100 tys. zł.

15. Turystyka w kościele Wang. W roku 2010 kościół Wang odwiedziło 170 036
turystów, czyli o 15 % osób mniej niż w ubiegłym roku.

16. Wolontariat. We wrześniu, już po raz piąty, mieliśmy okazję powitać kolejną
wolontariuszkę, która odbywa w naszej parafii dziesięciomiesięczną służbę. Jest nią
Malin Lünsmann z Hemslingen w Niemczech. 

17. 2-4 grudnia – rekolekcje dla pracowników, wolontariuszy, Rady Parafialnej,
parafian i młodzieży prowadził ks. dr Jerzy Marek Uglorz, wykładowca w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W rekolekcjach wziął udział ks. Seba-
stian Kozieł z młodzieżą.

18. Strona internetowa parafii www.wang.com.pl w nowej szacie wykonana przy
udziale Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W czasie dwuletniej działalnoś-
ci naszej strony odwiedziło ją: rok 2009: 56.181 osób, rok 2010: 60.712 osób (wzrost
o 10,19%). 

19. Dolnośląska Organizacja Turystyczna postanowiła zbadać ruch turystyczny na
Dolnym Śląsku. Sprawdziła między innymi, dlaczego turyści odwiedzają ten region,
co podoba im się najbardziej i które atrakcje są najlepiej przygotowane do przyjęcia
turystów. Odpytanych zostało dokładnie 1001 osób odwiedzających Dolny Śląsk.
Przeprowadzano bezpośrednie wywiady w miejscowościach turystycznych. Wyniki są
następujące: Wrocław ze starówką i nową fontanną multimedialną znalazł się na
czele listy największych atrakcji Dolnego Śląska. Natomiast w ocenie turystów
miejscem najlepiej przygotowanym do przyjęcia turystów, posiadającym najlepsze
zagospodarowanie turystyczne jest - tak jak poprzednio - wrocławski Rynek. Drugi
znów Książ, a na trzecim miejscu znalazł się luterański kościół Wang w Karpaczu!
Zdaniem turystów to właśnie kościół Wang jest najlepiej przygotowany do kontaktu
z turystami. Jest to potwierdzenie, że Rada Parafialna i pracownicy parafiii dobrze
wykonują swoje zadania.

20. Pobyt gości w pokojach gościnnych przynosi także okazję do wielu rozmów
duszpasterskich. W pokojach gościnnych i w Ośrodku Wczasowym wyłożone są Biblie
oraz rozważania biblijne. Nieraz pojawiają się pytania gości poruszonych tym, co
przeczytali. Na stoliku wyłożona jest literatura kościelna.

21. Diakonia Wang. Szkolenia pierwszej pomocy organizowane przez naszą
Diakonię Wang od pięciu lat powodują, że w naszym Domu Parafialnym przebywają
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lekarze, pielęgniarki, studenci, pracownicy GOPR-u, PCK, nauczyciele. Zawsze po
takich szkoleniach znika literatura chrześcijańska ze stolika, a informator o naszym
Kościele jest w „obowiązkowym pakiecie” materiałów szkoleniowych. Specyfika sze-
rokiego spektrum działalności parafii Wang powoduje, że pragniemy zasiać wśród
osób mieszkających u nas, szkolących się, choć maleńkie ziarenko Słowa Bożego 
z nadzieją, ze Duch Święty będzie czynił dalej cuda.

22. Z dużą przyjemnością informuję, iż kolejny wniosek unijny parafii Wang
„Wędrowanie bez granic - wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych
stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra” został pozyty-
wnie oceniony i wybrany do dofinansowania w 85%, a jest to kwota 337 339,28 euro.
(Oprac.: ks. Edwin Pech)

Kłodzko
1. Diakonia. Od wielu lat w ramach działalności diakonijnej parafia prowadzi

stację wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego. Stacja prowadzona jest siłami parafii,
bez pomocy i wsparcia gminy, nie wskazującej jak dotąd możliwości dotowania tego
rodzaju aktywności. Stacja jest otwarta na potrzeby całej społeczności lokalnej.
Sprzęt rehabilitacyjny jest udostępniany osobom, które go potrzebują, bez względu
na ich przynależność konfesyjną. W ramach działalności stacji można wypożyczyć
m.in.: łóżka z elektryczną regulacją położenia, wózki inwalidzkie, laski, kule, chodzi-
ki, balkoniki, krzesła i nadstawki toaletowe składając ewentualnie niewielką ofiarę
na zwrot kosztów związanych z koniecznością przeprowadzania bieżącej konserwacji
sprzętu. 

2. Społeczność. Liczebność parafii w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009
zmalała, na skutek zgonu, o jedną osobę. Parafię obejmującą swym zasięgiem
Kotlinę Kłodzką tworzą wierni żyjący w niezwykłym rozproszeniu. Dodatkowo nader
często borykają się z problemami natury zdrowotnej i ekonomicznej. To wszystko
sprawia, że nie zawsze mogą dotrzeć na nabożeństwo. Inne formy życia parafialnego
siłą rzeczy bywają ograniczane do okresu wiosenno-letniego, gdy łatwiej jest osobom
w podeszłym wieku pokonywać znaczne odległości. Wierni z filiałów w Ząbkowicach
i Opolnicy mogą korzystać z regularnego dowozu na nabożeństwa oraz inne uroczys-
tości i spotkania w zborze, organizowanego staraniem parafii. 

3. Kontakty partnerskie. 6 czerwca podczas nabożeństwa w kościele w Opolnicy
gościliśmy czteroosobową grupę parafian z parafii Kościoła Ewangelickiego Braci
Czeskich z Šumperku. Po nabożeństwie, w czasie spotkania przy kawie, rozmawial-
iśmy o możliwości partnerskich kontaktów naszych społeczności. Czeska parafia liczy
około 550 członków, z których około 60 regularnie uczęszcza na nabożeństwa.
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Parafia prowadzi różnorodną działalność wśród dzieci i młodzieży. Pomimo
widocznych różnic zgodnie postanowiliśmy rozpocząć regularną wymianę. Tak więc
w dniu 12 września 2010 r. odbyła się wycieczka parafialna do Šumperku, gdzie dele-
gacja z Kłodzka uczestniczyła w nabożeństwie. Następnie w czasie spotkania para-
fialnego przedstawiliśmy się sobie nawzajem. Omawialiśmy historię i codzienność
naszych zborów próbując odszukać podobieństwa i zreflektować różnice. Po spotka-
niu odbyło się wspólne zwiedzanie tego pięknego poniemieckiego miasta.

Rewizyta miała miejsce w dniu 7 listopada. Goście wzięli udział w nabożeństwie,
spotkaniu parafialnym i rozmowach. Pomimo fatalnej pogody wspólnie zwiedziliśmy
Kłodzko, zostawiając jego największą atrakcję – twierdzę Kłodzką – na „następny
raz”. Wspólny obiad zakończył spotkanie, podczas którego potwierdzona została
obopólna chęć kontynuowania kontaktów, organizowania wspólnych wyjazdów itp.

Pozostawaliśmy w stałym kontakcie z parafią w Dreźnie-Gorbitz m.in. wymienia-
jąc korespondencję i planując wspólne uczestnictwo Dniach Kościoła w Dreźnie 
w 2011 roku.

W październiku doszła nas wiadomość o pożarze centrum parafialnego w Dreź-
nie. Nasza parafia zgłosiła gotowość pomocy materialnej dla naszych przyjaciół. Na
szczęście budynek był ubezpieczony i całość kosztów remontu poniesie firma ubez-
pieczeniowa. W czasie nabożeństw w Dreźnie i Kłodzku dołączane są wzajemne
modlitwy przyczynne wynikające z zaistniałych okoliczności, jak choćby choroby,
śmierci, ale także radości. 

4. Sprawy administracyjne. Kolejny rok kontynuowano działania mające na celu
uzyskanie środków na renowację i rewitalizację kościoła położonego na Wzgórzu
Parkowym w Kudowie Zdroju. Po raz kolejny z rzędu przygotowano i złożono skory-
gowany wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który przeznaczył
środki na wsparcie remontów obiektów zabytkowych. Niestety, pomimo dokonania
kolejnej sugerowanej przez Urząd Marszałkowski korekty, projekt nie doczekał się
wsparcia. Tym razem argumentem był zbyt młody wiek naszego zabytkowego koś-
cioła! Cenne lekcje pomysłowości urzędniczej odbieramy już kolejny rok nie umiejąc
we „właściwy” sposób uzasadnić naszego wniosku. Ale „ćwiczenie czyni mistrza”, jak
powszechnie wiadomo, dlatego wniosek będzie ponawiany.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa sąsiednich posesji i ruchu na drodze
powiatowej konieczna stała się niestety wycinka wiekowych drzew wokół kościoła 
w Opolnicy. Korzenie drzew wrosły w mury oporowe kościoła powodując ich erozję.
Wiosną 2011 zostaną dokonane nowe nasadzenia w większej odległości od muru 
i innych budowli. (Oprac.: ks. Robert Sitarek)
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Legnica
Życie parafialne skupiało się przede wszystkim wokół nabożeństw. Na niedziel-

nych nabożeństwach z frekwencją bywało różnie, ale pod koniec roku, w przeci-
wieństwie do lat ubiegłych, nie można było na nią narzekać. Tylko dwa razy spadła
ona poniżej 10 osób, więc nie powrócił temat sprzed roku o zmniejszeniu liczby
nabożeństw w miesiącu. Nie brakowało również osób interesujących się Kościołem
ewangelicko–augsburskim. Kilka z nich, regularnie od pewnego czasu uczestniczą-
cych w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych, wykazuje chęć wstąpienia do
parafii. Niewykluczone więc, że w nadchodzącym roku do tego dojdzie. O oprawę
muzyczną nabożeństw dbają: w Legnicy Elżbieta Rutkiewicz, w Głogowie Franciszek
Jurgas. W miarę możliwości grą na organach służy Szczepan Borkowski z Wołowa.
Podczas nabożeństwa wigilijnego zaśpiewaliśmy kilka kolęd przy akompaniamencie
gitary, co było swoistą nowością, możliwą dzięki jednemu z sympatyków parafii. 

Oprócz niedzielnych i świątecznych nabożeństw, jak było już wspomniane, 
w każdy czwartek odbywają się Spotkania z Pieśnią i Słowem Bożym. W okresie
zimowym mają one miejsce w mieszkaniu parafialnym przy ul. Czarnieckiego lub 
w domu u państwa Kulik. W parafii organizowane są także lekcje nauczania kościel-
nego. Niestety, liczba ich uczestników w porównaniu z rokiem poprzednim drasty-
cznie spadła. W miarę możliwości prowadzone są także odwiedziny duszpasterskie.
Najczęściej mają one miejsce w ramach Komunii domowych lub z okazji obcho-
dzonych przez parafian urodzin czy jubileuszy. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafialnym z pewnością było Spotkanie
Adwentowe, które w tym roku odbyło się w Legnicy. Uczestniczyli w nim tradycyjnie
parafianie z Jawora, Świdnicy i Wałbrzycha wraz ze swoimi duszpasterzami. Zabrakło
z przyczyn technicznych gości z Lubania. Gościem specjalnym był ks. Jerzy Malisz 
z parafii prawosławnej w Zimnej Wodzie, który usłużył rozważaniem opartym na his-
torii ikon przedstawiających historię Bożego Narodzenia. Wśród gospodarzy liczną
grupę stanowili ewangelicy z Głogowa. 

W kościele Mariackim, jak co roku, odbyło się kilka koncertów organowych, które
sprawiły, że za każdym razem kościół był wypełniony po brzegi. Kilkakrotnie Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej wystawiał sztukę teatralną. Wzorem poprzednich lat, w okre-
sie letnim, parafia udostępniała kościół Mariacki zwiedzającym. Ciekawym
zjawiskiem okazało się to, że wielu Legniczan, na co dzień przechodzących obok
koscioła, ze zdumieniem stwierdzało, że dopiero pierwszy raz w życiu mogą podzi-
wiać wnętrze tej wyjątkowej świątyni. Każda taka wizyta także jest dobrą formą do
zaprezentowania nauki Kościoła ewangelicko–augsburskiego i różnic, o które
najczęściej padają pytania.
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Ważnym elementem działań w ubiegłym roku było wykonanie remontu łącznika
między wieżami kościoła Marii Panny. Było to zadanie konieczne, gdyż wieże stop-
niowo pochylają się do środka i istniało realne zagrożenie, na co uwagę zwracał kon-
serwator zabytków. Prace wykonane zostały pomyślnie. Dodatkowo uzupełniono
brakujące części dachu nawy bocznej kościoła i zamontowano na łączniku wież kable
grzewcze, które zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu na dachu łącznika. 

Ciągle bolesnym problemem są nierozstrzygnięte sprawy parafii w Legnicy
toczące się przed Komisją Regulacyjną. Dotyczy to przede wszystkim wskazanych
nieruchomości, które należały do Kościoła ewangelickiego przed wojną. Na prośbę
Komisji zebrane zostały ponownie dokumenty potwierdzające przynależność nieru-
chomości do Parafii, oraz aktualne wypisy ksiąg wieczystych. Jednak na jakieś
rozstrzygnięcia przyjdzie poczekać w kolejnym roku. 

Nieco optymizmu wlewa pochylenie się Komisji Regulacyjnej nad sprawą mienia
Parafii w Głogowie. Parafia po wielu latach starań otrzymała nieodpłatnie działkę w
obrębie Starego Miasta, co daje możliwość budowy kaplicy, czy zaplecza parafial-
nego, którego do tej pory nie było. 

Parafia otrzymała także nieodpłatnie grunty rolne w obrębie gminy Pielgrzymka,
powiat Złotoryja. Jest to jednak ziemia dość niskiej kategorii i póki co nie podjęto
żadnych kroków, w jaki sposób zostanie zagospodarowana. 

W dalszym ciągu parafia w Legnicy posiada jedną nieruchomość, jaką jest kościół
Marii Panny. Mieszkanie wynajmowane w jednej z kamienic na Zakaczawiu, znanym
z historii, jako dzielnica cudów, nie spełnia roli kancelarii parafialnej, utrudnia także
kontakty z interesantami, gdyż okolica w jakiej się mieści krótko mówiąc odstrasza.
Wszelkie spotkania z interesantami spoza parafii odbywają się najczęściej w kościele,
lub pobliskiej kawiarni. (Oprac.: Jerzy Ganzel)

Lubań
Rok Pański 2010 był piątym, pełnym rokiem istnienia i działalności Parafii

Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.
Plan pracy na rok 2010, przyjęty na pierwszym styczniowym posiedzeniu Rady

Parafialnej, w znacznym stopniu udało się zrealizować. Nikt nie był jednak w stanie
przewidzieć katastrofalnej w skutkach powodzi na terenie powiatu zgorzeleckiego 
i lubańskiego. Wśród poszkodowanych przez żywioł znaleźli się również ewangelicy
z terenu PEA Lubań. Dlatego pomoc dotkniętym powodzią w dużym stopniu
angażowała czas i pracę parafialną od sierpnia do końca roku.

W roku 2010 Rada Parafialna zebrała się cztery razy.
W roku szkolnym 2009/2010 lekcje religii prowadzone były regularnie dla trzech
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grup wiekowych w ramach Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego zarejestro-
wanego w Gimnazjum nr 2 w Lubaniu. Podobnie jest w roku szkolnym 2010/2011.

Dzieci i młodzież z lubańskiej parafii brały udział w rekolekcjach pasyjnych zorga-
nizowanych w Karpaczu. W parafii powstał Chórek Dziecięco-Młodzieżowy prowa-
dzony przez pastorową Magdalenę Królewicz. Chórek śpiewał na Diecezjalnym
Zjeździe Chórów i Muzyków Kościelnych w Świdnicy. W czerwcu młodzież brała 
udział w Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży we Wrocławiu, a we wrześniu 
w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży w Chorzowie. Zaangażowanie młodzieży 
w życie parafii przejawiało się coraz częściej poprzez czytanie Słowa Bożego w liturgii
nabożeństwa. W niedzielę 9 maja miała miejsce konfirmacja 4 osób.

Nabożeństwa odbywały się regularnie w niedziele i święta - w Lubaniu, Goerlitz,
Bolesławcu, w Bogatyni.  Nabożeństwa spowiednio-komunijne odbywały się co naj-
mniej raz w miesiącu w każdym z filiałów jak i w siedzibie parafii. W Lubaniu odby-
wają się również tygodniowe nabożeństwa adwentowe i pasyjne. W Wielki Piątek
oraz w Wigilię Bożego Narodzenia nabożeństwa odbywają się we wszystkich miejs-
cach kultu.

Regularnie raz w miesiącu w Lubaniu odbywały się Godziny Biblijne, w każdą
ostatnią środę miesiąca. Przez cały rok prowadzone były spotkania z osobami zain-
teresowanymi naszym Kościołem. W ich wyniku do parafii w roku 2010 przyjętych
zostało 9 osób w czasie nabożeństwa w Lubaniu 19 grudnia. Liczba wiernych w roku
2010 wzrosła o 17 osób, w tym 9 osób, które wstąpiły do parafii, a pozostałe z innych
powodów, np. ujawnienia się czy na skutek zmiany miejsca zamieszkania.

Parafia Lubań kontynuowała działalność diakonijną. Funkcjonowała
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i realizowane były projekty pomocy adre-
sowanej do osób i instytucji.

Parafia zaangażowała się wyjątkowo w pomoc osobom poszkodowanym 
w powodzi poprzez projekty z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
z Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, z niemiecką Diakonie –
Katastrophenhilfe oraz własne poprzez Diakonię Lubań.

W 2010 roku była kontynuowana tradycja rekolekcji pasyjnych dla dorosłych oraz
spotkań adwentowych. Rekolekcje odbyły się w Bolesławcu i Bogatyni, a spotkania
adwentowe w Bogatyni i Lubaniu.

Pielęgnowane były kontakty z parafią partnerską w Schleife. Bardzo dobrze
układała się współpraca z Parafią Ewangelicką Śródmieścia Görlitz. Nasze nabożeńst-
wa w Görlitz w krypcie kościoła apostołów Piotra i Pawła tuż przy granicy z Polską
nad Nysą Łużycką odbywały się regularnie gromadząc w porównaniu z latami
ubiegłymi coraz większą ilość osób. Trzykrotnie były one wspólnymi nabożeństwami
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obu Parafii. W Lubaniu przebywała grupa konfirmantów z parafii w Görlitz.
Parafia współtworzyła życie kulturalne miasta poprzez organizację koncertów.

Najważniejszymi były koncerty chóru amerykańskiego z Milwaukee i niemieckiego 
z Saarbrücken. W maju po raz trzeci odbyło się w Lubaniu święto parafialne. (Oprac.:
ks. Cezary Królewicz)

Syców, Międzybórz
Mijający rok rozpoczęliśmy od charytatywnego koncertu na rzecz Polaków na

wschodzie. Do naszego kościoła na nabożeństwo ekumeniczne przybyło mnóstwo
gości z Polski i zagranicy. Gościliśmy biskupów Kościoła rzymskokatolickiego 
z Ukrainy, Białorusi i Polski. Przybył również jeden ze zwierzchników Kościoła pra-
wosławnego na Ukrainie. Kazania wygłosili: ks. radca Waldemar Pytel i biskup pomo-
cniczy diecezji kaliskiej Kościoła Rzymskokatolickiego bp Teofil Wilski. W nabożeńst-
wie, obok miejscowych burmistrzów, wzięli udział również burmistrzowie, wójtowie
i prezydenci miast Dolnego Śląska. Obecny był również wicewojewoda dolnośląski.

Kolejną dużą akcją, którą organizowała nasza parafia, była pomoc powodzianom
na Śląsku Cieszyńskim. Do akcji tej dołączyły się władze miasta, wiele firm i miesz-
kańców gminy. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało nam się wspomóc miesz-
kańców gminy Strumień, którą w ok. 30 % stanowią nasi współwyznawcy. Udało nam
się dostarczyć meble, sprzęt AGD, jedzenie, wodę, paszę, zboże, środki czystości.
Wiele z tych rzeczy pochodziło od producentów i były to rzeczy nowe. Pierwszy trans-
port został przewieziony trzema tirami. Później pojechaliśmy jeszcze raz zawożąc
kolejną pomoc następnymi dwoma ciężarówkami. Naszą pomoc rozszerzyliśmy rów-
nież na gminę Jelcz Laskowice. Przekazaliśmy wiele darów przewiezionych busem
Parafii w Lubaniu.

We wrześniu w ramach podziękowania za przekazaną pomoc w naszym kościele
w Sycowie został zorganizowany koncert dziękczynny pod patronatem burmistrza
naszego miasta, w czasie którego zaśpiewał chór parafii ewangelickiej w Drogomyślu
oraz orkiestra misyjna z Wisły. Podziękowania naszym parafianom oraz wszystkim
mieszkańcom gminy złożył Burmistrz Miasta i Gminy Strumień.

Nie zabrakło również w minionym roku tradycyjnych koncertów, które odbywają
się regularnie w naszym kościele. Gościliśmy różne chóry i zespoły muzyczne. Udało
nam się również nawiązać kontakty z ludźmi zainteresowanymi historią regionu 
i naszego Kościoła. Wszystkie wizyty wzbogaciły zarówno nas, jak i naszych gości.

Patrząc w przyszłość można mieć nadzieję, że nasze plany i zamiary uda się z Bożą
pomocą zrealizować. (Oprac.: ks. Rafał Miller)
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Szczecin
Rok 2010 w naszej parafii minął pod hasłem: “Codzienność z Chrystusem”. Nie

mieliśmy bardzo szczególnych uroczystości, poważnych zmian personalnych, wielkich
duchowych wzlotów, ani upadków. Nie oznacza to, że miniony rok był stracony,
wręcz przeciwnie. Codzienność wspólnoty wiary nigdy nie jest marnotrawieniem
czasu, zawsze jest zyskiem i błogosławieństwem. Razem płakaliśmy, pocieszaliśmy się,
razem cieszyliśmy się i gratulowaliśmy sobie sukcesów. A Chrystus płakał i śmiał się
razem z nami.

Życie parafialne z pewnością skoncentrowane było na niedzielnych nabożeńst-
wach. Odbywały się one regularnie również w Kłodzinie i Trzebiatowie, a także 
w języku niemieckim w Szczecinie. Wierni mieli okazję przeżywać rok liturgiczny
biorąc udział również w nabożeństwach tygodniowych pasyjnych i adwentowych, 
a także we wszystkie ważniejsze święta kościelne. W niedzielnych nabożeństwach
brały udział również dzieci, które po wyznaniu wiary odbierały „światełko” zapalone
od świecy ołtarzowej i udawały się na szkółkę niedzielną, która prowadzona była 
w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. Poza tym przygotowany
został specjalny pokój zabaw dla najmłodszych dzieci, które pozostawały pod opieką
rodziców. W salce zabaw zostało zainstalowane nagłośnienie, dzięki czemu rodzice
mogli brać udział w nabożeństwie. 

Parafia podejmowała liczne starania mające na celu integrację wiernych. W każdą
niedzielę spotykano się w salce parafialnej na herbacie i kawie. W Wielkim Tygodniu
nabożeństwa pasyjne były połączone z rekolekcjami pasyjnymi, dzięki czemu brały 
w nich udział dzieci z rodzicami, w czerwcu odbył się Parafialny Dzień Dziecka 
w Policach, w którym wzięło udział ok. 80 parafian. Dzieci aktywnie były włączone 
w ważniejsze nabożeństwa, deklamowały wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Matki i Ojca, organizowane były dla nich specjalne nabożeństwa z okazji rozpoczę-
cia i zakończenia roku szkolnego w międzyszkolnym punkcie katechetycznym. Waż-
nym narzędziem pracy z najmłodszymi był Tydzień Dobrej Nowiny organizowany
latem. Główny akcent tych dni położony został na nauczanie biblijne oraz rozmowę
z dziećmi na temat codziennego naśladowania Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że
Tydzień ten nasze dzieci spędzały z rówieśnikami z diecezji, co mamy nadzieję
zaowocuje w diecezjalnej pracy z młodzieżą. Dzięki pomocy finansowej diecezji
wrocławskiej oraz dzięki staraniom parafii w Szczecinie w pozyskiwaniu sponsorów
zagranicznych, dzieci zapewnione miały liczne atrakcje, np. rejs statkiem po Bałtyku,
Park Dinozaurów, Park Wodny „Laguna” i wiele innych. 

Kolejnym ważnym duchowym i integracyjnym corocznym wydarzeniem był
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin organizowany w Karpaczu. Liczna grupa wier-
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nych ze Szczecina regularnie bierze w nim udział. Nie bez znaczenia jest fakt zaan-
gażowania w prowadzenie Tygodnia szczecińskiego proboszcza i jego żony, 
a także nauczycielki szkółek niedzielnych. Czas spędzony w górach rodzi nowe rela-
cje między wiernymi i ich duszpasterzami.

Szukając własnej dzisiejszej tożsamości i wspólnego ugruntowania w Szczecinie,
badano naszą parafialną przeszłość. We wrześniu obchodziliśmy 50 rocznicę prze-
niesienia siedziby parafii na ul. Energetyków. Święto Parafialne było ciekawą formą
spędzenia razem weekendu, w czasie którego najważniejsza była prelekcja naszego
parafianina Piotra Kupskiego na temat wydarzeń z roku 1960 r., liczne prezentowane
zdjęcia oraz wspomnienia wiernych ubogaciły spotkanie. W naszych uroczystościach
brał udział chór z Holandii zaprzyjaźniony od wielu lat z ks. Karolem Baumanem.

Nie sposób wymienić wszystkie spotkania i wydarzenia mające miejsce w roku
2010 w parafii w Szczecinie. Do najważniejszych należy zapewne Instytut Pastoralny,
którego zajęcia przez tydzień odbywały się w Międzynarodowym Centrum Studiów 
i Spotkań im. D. Bonhoeffera. Młodzi księża wraz ze swoim opiekunem ks. dr Adria-
nem Korczago ubogacili swoją obecnością nabożeństwa. Szczególnie ważnym był dla
nas Dzień Pokuty (Środa Popielcowa), w którym nabożeństwo poprowadził po raz
pierwszy ks. bp Jerzy Samiec. Zwierzchnik Kościoła spotkał się również z Radą Para-
fialną. Jak co roku odbyły się również Dni Bonhoefferowskie mające na celu refleksję
nad życiem i dziełem teologa, który prowadził Seminarium Kaznodziejskie w Finken-
walde (Szczecin Zdroje).

Miniony rok był kolejnym czasem ożywienia kontaktów ekumenicznych. Bardzo
ważną, pozytywną rolę w budowaniu współpracy z Kościołem rzymskokatolickim
odgrywał nowy metropolita szczecińsko–kamiński arcybiskup Andrzej Dzięga. Po raz
pierwszy w powojennej historii naszego miasta zwierzchnik Kościoła rzymskoka-
tolickiego brał udział w nabożeństwie ewangelickim. Miało to miejsce 25 kwietnia 
w przededniu 65. rocznicy walk o Szczecin. W tę niedzielę odbyły się nabożeństwa
ekumeniczne w cerkwi prawosławnej św. Mikołaja, w kościele Świętej Trójcy oraz 
w katedrze św. Jakuba. W nabożeństwach brał udział również prawosławny arcy-
biskup Jeremiasz. Optymistycznie zaczęła się układać współpraca naszej parafii 
z katedrą. Ksiądz proboszcz Jan Kazieczko wygłaszał kazanie w kościele Świętej
Trójcy w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w październiku odbył się
ekumeniczny koncert „Mesjasza” w Katedrze. Owocem dobrej współpracy chrześci-
jan kilku wyznań było po raz pierwszy zorganizowane Ekumeniczne Święto Biblii 
w Szczecinie.

Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie był miejscem odbywania się wielu ciekawych
wydarzeń kulturalnych, między innymi: koncertu pasyjnego w wykonaniu
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„Pomerania Ensamble”, koncertu chóru i orkiestry gospel „Celebrate” z Holandii,
recitalu organowego najbardziej wszechstronnego polskiego organisty Andrzeja
Białko, koncertu muzyki poważnej w wykonaniu zespołu kameralnego z Prenzlau,
koncertu chóru z Holandii z miejscowości Molenaarsgraaf i Brandwijk, projekcji filmu
Fritza Langa „Metropolis” w ramach pierwszego polsko–niemieckiego festiwalu
filmów gwiazd kina urodzonych w Szczecinie „Konstelacja Szczecin”. Koncerty
poprzedzone były komentarzem biblijnym, czytaniem psalmów. 

W minionym roku wyraźnie wzrosła liczba osób zainteresowanych naszym wyz-
naniem. W związku z tym podjęte zostały nowe inicjatywy z myślą o ułatwieniu
nowym osobom zapoznania się z zasadami Kościoła oraz integracji ze zborem.
Oprócz rozmów indywidualnych organizowane są cotygodniowe spotkania dla osób
zainteresowanych protestantyzmem, w grudniu oprócz tradycyjnych „adwentówek”
odbyło się specjalne spotkanie dla dzieci i ich rodziców oraz młodych par i małżeństw.
Rozbudowana została również parafialna strona internetowa.

Jestem Bogu wdzięczny za wszelkie błogosławieństwa. Cieszę się, że miniony rok
po raz kolejny pokazał, jak wspaniałym bogactwem parafii w Szczecinie są oddani
Bogu i Kościołowi ludzie, którzy zgodnie z ideą powszechnego kapłaństwa czują się
współodpowiedzialni za życie parafii. (Oprac.: ks. Sławomir J. Sikora)

Świdnica
„Proszę słuchaczy o wyrozumiałość, jeżeli nie opowiadam szczegółowo wszystkich

zdarzeń ani nawet żadnego z najgłośniejszych, lecz przeważną ich część szybko prze-
biegam...” Te słowa Plutarcha z Cherenei odnoszą się i do niniejszego sprawozdania.
Nie sposób bowiem podać pełnego obrazu życia parafii na przestrzeni jednego roku. 

Inspiracją do wszelkich działań był dla nas Kościół Pokoju i jego bogata spuścizna.
A dowodem na to, że organizowane wydarzenia zyskują coraz większą rangę w
regionie było przyznanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną Kościołowi
Pokoju w Świdnicy Certyfikatu Produktu Turystycznego Dolnego Śląska. 

1. Koncert charytatywny – świdniczanie dla Haiti - 6 marca 2010. Potwierdzono
śmierć 230 000 osób. Około trzy miliony ludzi odniosło obrażenia lub zostało bez
dachu nad głową. Czyż możemy przejść obojętnie słysząc o takiej tragedii?
Członkowie zespołu Misja Pokoju działający przy Parafii Ewangelicko–Augsburskiej 
w Świdnicy postanowili włączyć się w ogólnoświatową akcję pomocy i zorganizowali
koncert charytatywny  na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. W marcu 2010 roku 
w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury wystąpiły: Misja Pokoju, wzmocniona
głosami przyjaciół z Kościoła adwentystów dnia siódmego w Świdnicy oraz Next
Generation z Kościoła zielonoświątkowego w Świdnicy. Akcja spotkała się z przychyl-
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nością i wsparciem wielu ochotników, którzy bezinteresownie zaangażowali się 
w pomoc organizacyjną i techniczną. Zebraną po koncercie ofiarę przekazano na
konto Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

2. O wybaczeniu i pojednaniu - wyjątkowa majówka - 4 maja 2010. W Kościele
Pokoju wystawiano już opery. Melomani wielokrotnie mogli także wysłuchać kantat.
Jednak oratorium zabrzmiało we wnętrzu świątyni po raz pierwszy. „Dawida i Bat-
szebę” wykonali polscy i norwescy artyści w wyjątkowej atmosferze stworzonej przez
grę świateł i tańczący we wnętrzu kościoła dym. Świdniccy melomani wysłuchali
utworu w wykonaniu muzyków z Orkiestry Kameralnej Leopoldinum z Wrocławia
oraz norweskiego chóru Nidaros Vocalis z Trondheim. Współcześni autorzy Jessica
Gordon (libretto) i Stale Kleiberg (muzyka) pomysł na temat i formę dzieła zaczerp-
nęli z bogatej spuścizny poprzednich pokoleń. Dawid i Barszeba okazali się nam blis-
cy w przeżywaniu miłości i tragedii, które to niczym tornado zburzyły ich oraz ich blis-
kich życie. Wśród słuchaczy zasiadł Stale Kleiberg - kompozytor utworu. Była to
niecodzienna okazja do obcowania nie tylko z dziełem, ale także z jego twórcą.
Wszak Bach, Mozart czy Haendel goszczą tutaj jedynie symbolicznie za pośred-
nictwem swej muzyki. 

3. IV Zjazd Chórów i Muzyków – muzyczne święto diecezji - 16 maja 2010. 
W Kościele Pokoju wystąpiło siedem chórów i zespołów reprezentujących cztery
parafie Diecezji Wrocławskiej. Na początku nabożeństwa wszyscy śpiewacy wspólnie
odśpiewali kanon „Jubilate Deo” według Psalmu 100. Uroczyste kazanie wygłosił ks.
Marcin Orawski z Wrocławia. – Istnieją takie uczucia, które bardzo trudno ubrać w
słowa, choć bardzo byśmy chcieli. Istnieją takie emocje, których nie potrafimy
nazwać, choć bardzo tego potrzebujemy. Być może w tym tkwi jedna z przyczyn, dla
których człowiek zaczął tworzyć muzykę – mówił. Oprócz pieśni, które chóry śpiewały
razem ze zborem, każdy z zespołów zaprezentował około 10 minutowy program.

4. „Tajemnica pastora” - czerwcowy tydzień z filmem - 4-12 czerwca 2010. Przez
tydzień świdniccy licealiści pracowali u boku zawodowych filmowców. Przez pierwsze
trzy dni pod opieką scenarzysty Roberta Mellera napisali scenariusz. Potem przez
kolejne trzy dni wcielali się na planie filmowym we wcześniej wymyślone postacie. 
W efekcie powstał krótkometrażowy film, który fabułą połączył trzy zabytki UNESCO:
Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Premiera
„Tajemnicy pastora” odbyła się podczas III Festiwalu Reżyserii w Świdnicy. W następ-
nych miesiącach pięknem dolnośląskich zabytków mogli zachwycić się mieszkańcy
Torunia, Zamościa, Krakowa, Wieliczki i Wrocławia, gdyż w tych miastach był on emi-
towany podczas „Dni Dolnego Śląska” – spotkań organizowanych przez parafię.
Główną rolę w „Tajemnicy pastora” zagrał zawodowy aktor Piotr R. Biernat, reżyse-
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rią zajęli się: Dorota Petrus i Bogdan Lęcznar. Produkcja mogła dojść do skutku dzię-
ki współpracy z ATM Grup z Wrocławia. 

5. Artystyczne Lato - spotkanie ze sztuką na placu Pokoju - lipiec 2010.  W tym
roku wyjątkowo artystyczne warsztaty rozpoczęły się już w kwietniu. Wszystko po to,
aby zdążyć z  premierą spektaklu „Kłamstwo czy żart?”  na odbywające się w lipcu 
w Świdnicy Dni Teatru Otwartego. W podróżach teatralnych z Jackiem Sikorą przez
cztery miesiące uczestniczyło siedmioro młodych aktorów-amatorów. Pierwsze wyko-
nanie sztuki miało miejsce w Cafe 7, drugie podczas Festiwalu Bachowskiego 
w Kościele Pokoju. Zwiastun spektaklu jeszcze dzisiaj można obejrzeć na fejs-
bukowym profilu parafii i na YouTubie. Także w lipcu pod wiatą, naprzeciwko wejś-
cia do kościoła, odbyły się tygodniowe warsztaty ceramiczne. Jurek Banzan
Szczepkowski, artysta ceramik z Podlasia, potrafił zachęcić do lepienia garnków nie
tylko świdnickie dzieci i młodzież. Na popołudniowe spotkania przy kole garncarskim
przychodziła także spora grupa dorosłych. Znajdowali oni przyjemność nie tylko 
w tworzeniu swoich niepowtarzalnych glinianych dzieł, ale też w rozmowach i byciu
razem. Po wypaleniu wszystkich przedmiotów w specjalnym piecu do ceramicznych
„wypieków” w Krzyżowej, dzieła wróciły do właścicieli. 

6. Festiwal Bachowski – współistnienie muzyki i słowa - 24 lipca–1 sierpnia 2010.
W nietypowy, wręcz zaskakujący, sposób - próbą generalną - zainaugurowano XI

Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Kościele Pokoju. Kolejne koncerty festi-
walowe niczym klamra spięły dwa nabożeństwa kantatowe, a świdniczanie mieli
okazję posłuchać muzyki wplecionej w układ luterańskiego nabożeństwa. Szczególną
korelację między muzyką a słowem dało się zaobserwować, kiedy orkiestra festi-
walowa wykonała kantatę napisaną przez Jana Sebastiana Bacha na Święto
Reformacji, a ksiądz Waldemar Pytel w czasie kazania zastanawiał się nad kondycją
naszej wiary. Zadane przez kaznodzieję pytania: Jak Kościół powinien się zmieniać,
aby człowiek mógł w nim nadal odnajdywać Boga? Czy w ogóle Kościół powinien się
zmieniać? - miały pomóc słuchaczom w osobistej refleksji. Kościoły chrześcijańskie 
w Europie pustoszeją, dlatego jakże aktualnie zabrzmiały słowa z arii: „Bóg słońcem
i tarczą jest (…) On obroni trzódkę swą, chociaż strzały wrogów tną, chociaż szczeka
grzechu pies” – tymi słowami proboszcz zakończył kazanie. 

7. Poznawanie korzeni – regionalna ścieżka edukacyjna - wrzesień–październik
2010. Wydano drukiem materiały edukacyjne, opracowane przez świdnickich peda-
gogów jeszcze w 2009 roku. Regionalna ścieżka edukacyjna to scenariusze lekcji języ-
ka polskiego, historii, geografii oraz wiedzy o kulturze, dzięki którym młodzież
naszego regionu może poznać historię Kościoła Pokoju, dowiedzieć się kim był i jak
podróżował Christian Czepko, a także poznać barokowe wnętrze świątyni wpisanej
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na Listę UNESCO. We wrześniu zorganizowano także szkolenie dla 50 nauczycieli 
z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego, podczas którego prelegentami byli
twórcy materiałów edukacyjnych: Mariola Mackiewicz, Joanna Waksmundzka, Marek
Ibek oraz Patrycjusz Malicki. Zakończeniem projektu był spektakl teatralny „Mądry
tak nie podróżuje”, który obejrzało ok. 700 licealistów.

8. Podróż z jednym bagażem – polsko niemiecki dialog - 11-18 sierpnia 2010 „Je-
den bagaż, wspólna podróż” to projekt oparty w dużej mierze na edukacji pozafor-
malnej. Grupa 8 młodych osób z II LO w Świdnicy oraz Gimnazjum w Pszennie 
o wdzięcznej nazwie „Ciacha z Rodzynkami” zgłosiła się do parafii z prośbą o pomoc 
w realizacji projektu wymiany młodzieży. Wspólny wniosek otrzymał dofinansowanie
Komisji Europejskiej z programu „Młodzież w działaniu” i już w sierpniu młodzież 
z Polski i Niemiec mogła poznawać się i rozmawiać o dialogu międzykulturowym 
w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej, gdzie realizowano projekt.
Ważnym dniem wymiany polsko-niemieckiej była niedziela, która rozpoczęła się
nabożeństwem ekumenicznym w Świątyni Pokoju. Kilka godzin później w Domu na
Wzgórzu w Krzyżowej – miejscu jakże symbolicznym – odbyło się spotkanie, na które
młodzież zaprosiła przedstawicieli różnych wyznań i religii. W dyskusji udział wzięli:
ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, ks. Roman Tomasz-
czuk, dyrektor świdnickiego tygodnika Gość Niedzielny, ks. Piotr Nikolski, proboszcz
parafii prawosławnej w Świdnicy oraz Ignacy Einhorn, były przewodniczący Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Na koniec młodzież i zebrani goście
uroczyście podpisali deklarację tolerancji i szacunku dla różnych religii. 

9. Dolnośląski Szlak UNESCO – prezentacja zabytków w Polsce - sierpień–grudzień
2010. Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze oraz Halę Stulecia we Wrocławiu mogli
obejrzeć mieszkańcy Torunia, Zamościa, Krakowa, Wieliczki i Wrocławia. Od sierpnia
do grudnia podczas „Dni Dolnego Śląska” w każdym z tych miast zostały zorgani-
zowane konferencje prasowe i szkolenia dla nauczycieli. Spotkaniom towarzyszyły
pokazy filmu „Tajemnica pastora”, wszędzie także prezentowano wystawę fotografii
o dolnośląskich zabytkach. W teatrach miejskich oraz domach kultury wystawiono
spektakl „Mądry tak nie podróżuje…” w wykonaniu artystów z Krakowa. W podróż
oprócz pracowników parafii z księdzem Waldemarem Pytlem wyprawiali się także
włodarze Świdnicy oraz świdnicka młodzież. Szczegółowo o kolejnych etapach
podróży można przeczytać w internetowych, prasowych i telewizyjnych informacjach
z ubiegłego roku. Jaki efekt przyniesie to swoiste zaproszenie na Dolny Śląsk? O tym
przekonamy się w następnych latach. Projekt został sfinansowany ze środków RPO
dla województwa dolnośląskiego oraz Miasta Świdnicy. (Oprac.: ks. Waldemar Pytel)
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Wałbrzych
Dziękujemy wszechmocnemu Bogu, że dał przeżyć kolejny rok nie tylko każdemu

z nas z osobna, ale również i całej naszej wspólnocie. Rok ten wypełniały dni radosne,
ale również i smutne, chwile pożegnań. Przyszło nam stanąć nad grobami osób bar-
dzo znaczących dla naszego zboru. Pozwólcie, że wymienię: śp. Bogusław Firla, 
śp. Hartmut Felkel, śp. Lilianna Luks, śp. Zygmunt Sachs. Bardzo nam ich brakuje.

Podczas spotkania noworocznego 31 stycznia prowadzeni przez ks. dyr. Grzegorza
Giemzę zastanawialiśmy się nad różnymi formami pracy misyjnej, dostępnej w naszej
diasporalnej sytuacji i doszliśmy do przekonania, że najpierw musimy wszyscy
spróbować odpowiedzieć sobie na pytania: Co w moim zborze podoba mi się
najbardziej? Chcę Cię zaprosić do nas bo….?  itd. Gdy sami znajdziemy radość z prze-
bywania razem pod działaniem Ducha Bożego w naszej społeczności, to potem
będzie nam łatwiej zapraszać innych. 

Poprosiliśmy także o pomoc z zewnątrz i tak od sierpnia 2010 roku w parafii
naszej przebywają misjonarze ze Stanów Zjednoczonych - małżeństwo Jamie 
i Andrew Koenig. Oboje uczą angielskiego w dwóch szkołach średnich. Oprócz tego,
poprzez pracę w szkołach, zdobywają przyjaciół, z którymi dzielą się również Słowem
Bożym. Na terenie parafii misjonarze spotykają się regularnie z czterema grupami
ucząc języka angielskiego i przybliżając działalność naszego Kościoła. Mamy nadzieję,
że ich pobyt w Wałbrzychu zostanie przedłużony o kolejny rok. 

Liczba przystępujących do Komunii Świętej statystycznie spadła, ale głównie 
z powodu tego, że w minionym roku nie mieliśmy żadnego nabożeństwa z większą
liczbą gości. Cieszy natomiast wierność życiu nabożeństwowemu stałej grupy para-
fian, bo to głównie dzięki nim w każdym z 63 nabożeństw w Wałbrzychu wzięło 
udział średnio 20 osób. Napawa pewnym optymizmem kilku stałych uczestników
nabożeństw przychodzących spoza naszego zboru. Ponieważ godziny biblijne nie
cieszyły się popularnością, od końca lutego chcemy rozpocząć cykliczne spotkania 
z osobami zainteresowanymi protestantyzmem i na nie zaprosić także naszych gości. 

W roku sprawozdawczym wielokrotnie udzielałem indywidualnie Komunii Świętej
tak w domach, jak i w szpitalach. Przeprowadziłem wiele rozmów z osobami zain-
teresowanymi naszym Kościołem. Brałem udział w wielu spotkaniach poza parafią,
na które byłem zapraszany. 

W tym czasie ukończyłem pierwszy etap kursu duszpasterstwa, który wymagał
dużego poświęcenia i zaangażowania, lecz mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać
nabyte umiejętności w dalszej pracy duszpasterskiej.

Aby praca parafialna toczyła się wartko i bez wstrząsów potrzebni są też
współpracownicy. W tym miejscu pragnę podziękować Maciejowi Skrzypczykowi za
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ofiarną służbę w naszym zborze. Nie wyobrażam też sobie funkcjonowania naszej
parafii bez codziennej i pełnej oddania pracy państwa Grażyny i Bronisława
Karlickich. 

W ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w okresie świątecznym sprze-
dawaliśmy świece. 

Członkowie naszego zboru brali udział w sierpniu w Tygodniu Ewangelizacyjnym
dla Rodzin w Karpaczu. Jak zwykle wrócili z niego bardzo zadowoleni. Kilkoro dzieci
brało udział w rekolekcjach pasyjnych w Karpaczu. Nasze panie z radością uczest-
niczyły w swoim spotkaniu w Karpaczu i już planują wyjazd na następne.

W ramach akcji „Podarunek pod choinkę”, tym razem wraz z zaprzyjaźnionymi
szkołami wysłaliśmy 66 paczek.

Stacja socjalna funkcjonuje w naszym mieście jedenasty rok dzięki bliskiej
współpracy z Rycerskim Zakonem Joannitów. Przy stacji działa wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego (ok. 500 wypożyczeń rocznie). Stacja przyjęła w ambulatorium 1197
osób. Oprócz tego pielęgniarka - Monika Karpińska usłużyła chorym podczas 1146
wizyt domowych. 

W roku 2010 ukazał się kolejny numer - 47 - naszej gazetki „Zwiastun Parafialny”.
Aby kolejne numery były bardziej ciekawe i punktualne szczerze zachęcam do
współuczestnictwa w redagowaniu. Z trudem powstaje parafialna strona interne-
towa, jej testowy wygląd można zobaczyć pod adresem: www.walbrzych.luteranie.pl
Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca zostanie uzupełniona o wiele dalszych mate-
riałów i przestanie być wreszcie testową. 

W roku sprawozdawczym w budynku kościoła udało się: gruntownie nastroić
organy, wymienić trzy prostokątne okna na poziomie parteru, które w 80% sfinan-
sowała Gmina Wałbrzych, załatać kolejną dziurę w dachu.

Poza ty chciałbym nadmienić o następujących wydarzeniach:
8 marca - w Bibliotece pod Atlantami zorganizowaliśmy w gronie ekumenicznym

pokaz filmu „Maria Magdalena”.
20-21 marca – udział w rekolekcjach dla kobiet w Karpaczu.
26-28 marca - udział młodzieży w rekolekcjach w Karpaczu.
13 maja – międzyparafialne spotkanie we Wniebowstąpienie w Świerzawie.
22 maja - udział w nabożeństwie z okazji 100 lat wałbrzyskiego zboru adwentystów. 
24 maja – nabożeństwo ekumeniczne w kościele Zbawiciela.
11 czerwca - koncert symfoniczno-organowy w wykonaniu prof. Romana Peruc-

kiego z Gdańska i Filharmonii Sudeckiej pod dyr. Dariusza Mikulskiego.
14-22 sierpnia - udział w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu.
8 września - spotkanie z nowymi współpracownikami Jamie i Andym Koenig.
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9-10 października - VI Warsztaty Gospel w Wałbrzychu.
11 grudnia - udział w międzyparafialnej adwentówce w Legnicy.
19 grudnia - parafialne spotkanie adwentowe.
W planach na rok 2011 mamy:
1. Uruchomienie trójjęzycznej strony internetowej naszej parafii.
2. Wydanie przynajmniej trzech numerów Zwiastuna Parafialnego.
3. Współpracę z nową dyrekcją Filharmonii.
4. Konfirmację - 29 maja.
5. Udział w Dniach Kościoła w Dreźnie - 1-5 czerwca.
6. Współorganizację VII Warsztatów muzyki Gospel. 
7. Współorganizację wraz z ościennymi parafiami kolejnego, regionalnego

spotkania młodzieży.
8. Zorganizowanie na terenie parafii pokazu filmu Jan Hus i Luter.
9. Kontynuowanie pracy Koła Pań.
10. Podjęcie dalszego etapu remontu kościoła.

11.Ożywienie kontaktów w ramach partnerstw z parafiami za granicą.

Oby Wszechmocny Pan raczył pobłogosławić te plany i natchnął nas do pracy
zgodnie ze swą najświętszą wolą. (Oprac.: ks. Waldemar Szczugieł)

Wrocław, parafia Opatrzności Bożej
Świadectwo wiary apostolskiej, wspólnota w Duchu Świętym z Jezusem

Chrystusem oraz społeczność z braćmi i siostrami przy stole komunijnym i w modli-
twie są dla Kościoła konstytutywne. W minionym roku wprowadziliśmy dodatkowo
nabożeństwa komunijne w trzecią niedzielę miesiąca. Wzrosła przez to liczba osób
przystępujących do Komunii Świętej.

Nasza troska duszpasterska w sposób szczególny poświęcona była nabożeństwu.
W każdą niedzielę i święta regularnie odprawiane były nabożeństwa główne. 
W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w okresie adwentowym i pasyjnym
co tydzień, połączone one były ze spowiedzią i Komunią Św. W minionym roku
odprawiane były również nabożeństwa wieczorne w okresie pasji i adwentu oraz 
w święta przypadające na dzień roboczy. Z dużą regularnością odbywały się wie-
czorne nabożeństwa młodzieżowe, przygotowywane przez naszych studentów. Dwa
razy w minionym roku odbyły się nabożeństwa rodzinne. Z kolei dwa razy w miesiącu
odprawiane były nabożeństwa w naszym filiałe w Wołowie.

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca spotykali się przy kawie i herbacie nasi
seniorzy.

Tradycyjnie już we wtorki odbywały się lekcje religii i lekcje przedkonfirmacyjne.
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W środy ćwiczył chór ekumeniczny Capella Ecumenica, a w piątki Chór Parafialny.
W każdy czwartek odbywały się godziny biblijne. W czwartki również odbywały

się spotkania młodzieży pokonfirmacyjnej oraz spotkania młodzieży pracującej 
i studiującej.

W każdą niedzielę, równolegle z nabożeństwem, odbywały się Szkółki Niedzielne,
które coraz chętniej odwiedzane są przez najmłodsze dzieci.

Do stałego programu działalności naszej parafii należy również wydawanie Słowa
Parafialnego, którego redaktorem jest ks. Marcin Orawski.  Nasze Słowo Parafialne
jest pismem, które ma wiernych czytelników. Rozprowadzamy je nie tylko w parafii,
ale wysyłamy również do tych, którzy rzadko pojawiają się w kościele. Wiele jego
egzemplarzy trafia poza granice kraju.

W tym miejscu należy również podkreślić fakt, że parafia nasza angażowała się 
w życie muzyczne naszego miasta, organizując wiele koncertów chóralnych, kame-
ralnych i organowych. Letni cykl „Koncertów organowych u Bożej Opatrzności” spot-
kał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy, podobnie z resztą jak koncerty adwen-
towe.

Wspomnieć należy również bardzo dobrą współpracę parafii z mediami. Nasi
duchowni uczestniczyli w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz udzielali
wywiadów prasie. Tradycyjnie już w wigilię Bożego Narodzenia TVP Wrocław, po raz
dziewiętnasty, transmitowała nasze nabożeństwo.

Tak w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, jak i w modlitwach o jed-
ność w ciągu całego roku, byliśmy wezwani do uświadomienia sobie, że jedność jest
łaską Bożą, a my musimy nieustannie o ten dar prosić. W styczniu w czasie nabożeńst-
wa ekumenicznego, kazanie w naszym kościele wygłosił metropolita wrocławski abp
Marian Gołębiewski. W grudniu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w Bukówku
k/Środy Śląskiejj w tzw. Sanktuarium Ekumenicznym. W nabożeństwie wziął udział
kardynał Henryk Gulbinowicz, duchowni naszej parafii oraz goście z Berlina. Braliśmy
udział w święcie Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Współtworzyliśmy
ekumeniczną akcję „Dzieciaki”. Koordynatorką Światowego Dnia Modlitwy, 
z ramienia naszej parafii była Małgorzata Rajczyba, a nabożeństwo odbyło się 
4 marca we wrocławskiej katedrze greckokatolickiej. W ciągu minionego roku odbyło
się wiele spotkań o charakterze ekumenicznym, szczególnie gdy chodzi o Dzielnicę
Wzajemnego Szacunku, która na trwałe wpisała się w pejzaż Wrocławia.

Współpraca międzynarodowa była również ważnym odcinkiem naszych parafial-
nych działań. Ze względu na swoją lokalizację, parafia nasza przoduje w tych kontak-
tach. Odwiedzają nas zorganizowane grupy, jak również i pojedynczy turyści. Nadal
utrzymywaliśmy nasze partnerskie kontakty z parafią w Koeln-Klettenberg, Berlinem
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Lübars, Dortmundem Aplerbeck oraz trójstronne partnerstwo z Dieren w Holandii
oraz Berlinem-Niederschönhausen. Aktywnie włączaliśmy się w partnerstwo diecez-
jalne z Ewangelickim Kościołem Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc.
Sądzę, że nasza współpraca z zagranicą jest bardzo dobra i z roku na rok rozwija się.
Mam nadzieję, że ten proces utrzymywał się  będzie nadal.

Ważnym pozostał nasz udziałowi w życiu społecznym miasta. Cieszy fakt, że różne
instytucje nie zapominają o ważnym miejscu ewangelików w jego społeczności.
Jesteśmy zapraszani na różne spotkania, konferencje i sympozja. Uczelnie Wrocławia
zapraszają nas na swoje święta i inauguracje roku akademickiego. Jesteśmy czynny-
mi uczestnikami Rady d/s Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego
Kuratorium Oświaty, współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
ze szkołami różnych szczebli. Współpracujemy z PTTK. Zaangażowani jesteśmy 
w kontakty z instytucjami kulturalnymi Wrocławia. Nie sposób pominąć instytucji
Wrocławskiego Festiwalu Nauki, który w swym programie umieszcza co roku „Spacer
Dzielnicą Wzajemnego Szacunku”. Jego współorganizatorem jest ks. Marcin Orawski.
Ostatnio znów do naszego kościoła przybyło około czterystu osób, głównie ludzi
młodych, którzy mieli okazję zapoznać się z nauką i tradycjami naszego Kościoła.

Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta, w minionym roku kościół otrzymał
dwie tablice. Szczególnie ważną dla nas była wrześniowa uroczystość z udziałem
rodziny organizatora życia ewangelickiego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu śp. ks.
prof. Wiktora Niemczyka, któremu jedna z tych tablic jest poświęcona. Druga, w skró-
cie przedstawia historię naszej świątyni.

Październikowe Dni Reformacji skupiły nas nie tylko wobec jej historii, ale wskaza-
ły, jak ważną jest sprawą krzewienie jej wartości wobec współczesnych.

Okres Adwentu rozpoczęliśmy tradycyjnie od Kiermaszu, który przygotowały
dzieci ze swymi rodzicami, a dochód z niego przeznaczony został na Fundację
Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Rok 2010 zakończyliśmy nabożeństwem pokut-
nym 31 grudnia. (Oprac.: bp Ryszard Bogusz)

Wrocław, parafia św. Krzysztofa
Sprawozdawczy rok nie obfitował w parafii Św. Krzysztofa w spektakularne

wydarzenia. Był to rok spokojnej i konsekwentnej realizacji zadań parafii, które
mieszczą się pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami parafian, a obowiązkami parafii
wynikającymi z nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Bliskie
naszej parafii jest też słowo z 5 Księgi Mojżeszowej 15,11: “Gdyż nie braknie ubogich
na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę
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przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem”. Jezus w nakazie misyjnym
wyraźnie mówi o wszystkich narodach, do których jesteśmy posłani z Dobrą Nowiną,
zaś w wersecie ze Starego Testamentu mowa jest o konkretnej ziemi, „w swojej
ziemi”, na której mieszkasz otwieraj szczerze swoją rękę przed swoim bratem.
Wyraźnie więc widać, że oba słowa, nakazy, przykazania, mają jeden cel – całego
człowieka (duch, dusza, ciało) , ale wychodzą z dwu różnych założeń i obejmują dwie
najważniejsze sfery jego potrzeb.  Nakaz Jezusa jest horyzontalny, szeroki, jest
posłaniem na cały świat i do wszystkich narodów, aby zwiastować każdemu to, co
zostało nam przekazane w Słowie Bożym Starego i Nowego Testamentu, aby każdy
człowiek mógł poznać Boga w Jezusie Chrystusie i przed śmiercią mieć pewność
zbawienia i życia wiecznego. Na tę służbę zwiastowania, przepowiadania i pro-
rokowania, nakłada się polecenie Starego Testamentu, które ma orientację wer-
tykalną, pionową, tu i teraz, tam gdzie jesteśmy, są też i biedni „na ciele”, którym
trzeba pomóc, dlatego otwieraj przed nimi szczodrze swoją dłoń.

Tylko takie odczytanie obu wersetów daje solidne przesłanki do właściwego
ukierunkowania misji i służby parafii, Kościoła, chrześcijaństwa. Duszpasterstwo dla
mniejszości niemieckiej, które w roku 1993 przekształcone zostało w prawnie uznaną
Parafię Św. Krzysztofa, od pierwszych dni po zakończeniu II Wojny Światowej posia-
dało bardzo jasne zrozumienie obu tych słów z Pisma. Jesteśmy posłani do mniejszoś-
ci niemieckiej, aby nikt pośród jej członków, przebywając na tej szczególnej, „śląskiej
ziemi”, nie pozostał bez opieki duszpasterskiej i diakonijnej. Przekształcenia z roku
1993: powstanie parafii, odzyskanie mienia kościelnego, powołanie służby diakoni-
jnej oraz stacji wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, powołanie drugiego
duchownego do służby w parafii – powiązane były jednym celem: służbą zwiastowa-
nia i braterskiej pomocy dla Niemców we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku uczynić
jeszcze bardziej dostępną, regularną, owocną, skuteczną.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że te działania zyskały obfite Boże bło-
gosławieństwo. Spośród istniejących w naszym Kościele przed 1993 rokiem czterech
duszpasterstw dla mniejszości niemieckiej (Szczecin, Koszalin, Słupsk, Wrocław), tylko
to na Dolnym Śląsku przerodziło się w prężnie działająca społeczność parafialną,
gdzie od kilku lat można obserwować spokojną, łagodną, pełną wdzięczności, serde-
czności i zaufania pokoleniową zmianę. 

Aktem o doniosłym znaczeniu dla parafii św. Krzysztofa był dzień 11 marca 2010
roku, kiedy to budynek kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu, bedący dotychczas
własnością Konsystorza Kościoła Ewangeklicko-Augsburskiego w RP stał się własnoś-
cią parafii. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przez wiele lat sami nic nie posiadając, może-
my dziś troszczyć się nie tylko o naszych parafian, ale poprzez różne formy dostęp-
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nych dzisiaj środków możemy zwiastować Ewangelię w najciekawszym mieście w Pol-
sce, z kościołem św. Krzysztofa w samym jego centrum oraz Pamiątkowym Kościołem
im. Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie. Sami niegdyś bezdomni, dziś stanowimy
schronienie dla innych, którzy nie mają jeszcze „dachu swojego kościoła” nad głową.

Spektakularny jest każdy dzień w naszej parafii, gdyż cokolwiek wykonujemy dla
kogokolwiek, robimy to z radością, robimy to z serca, robimy to bez ograniczeń, nie
oszczędzając ani nie skąpiąc serca, miłości czy materialnych środków. Każdy dzień jest
spektakularny, bo każdy jest darem Bożej Łaski. Im więcej wydajemy lub dajemy 
z siebie, tym więcej otrzymujemy z powrotem. Codziennie doświadczamy prawdy
słów Ap. Pawła, który kiedy tylko mógł, odwiedzał rozproszone grupy chrześcijan 
w Azji Mniejszej, zwane od samego początku Kościołami, nigdy nie bacząc na
związane z tym koszty: “Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie,
obficie tez żąć będzie” (2 Kor 9,6).

W sprawozdawczym roku parafia św. Krzysztofa wykonywała swoją posługę we
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wśród ewangelików narodowości niemieckiej. Służba
jest dokumentowana na stronie www.stchristophori.eu, w informatorze parafialnym
„Christophoribote” oraz sukcesywnie jest analizowana, oceniana i kształtowana
przez Radę Parafialną i Zgro-madzenie Parafialne.

Wszystkim, za okazaną jakąkolwiek pomoc, składam serdeczne podziękowania.
Tym, którzy mogliby pomóc, a jeszcze tego nie uczynili, przypominam nie ja, lecz
apostoł Pański: „A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając
wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak
napisano: szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki”
(2 Kor 9,8.9). (Oprac.: ks. Andrzej Fober)

Zielona Góra
W roku 2010 w zielonogórskiej parafii nabożeństwa odbywały się regularnie 

w każdą niedzielę i święto. Wierni z Zielonej Góry mogli w każdą niedzielę uczest-
niczyć w spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu odby-
wały się nabożeństwa tygodniowe. Regularnie odbywały się także nabożenstwa 
w filiałach w Kożuchowie i Nowej Soli. Każdorazowo korzystając z busa parafialnego
duchowny zabierał chętnych z drugiego filiału na nabożeństwo. 

Ponadto w Zielonej Górze regularnie co tydzień odbywały się godziny biblijne.
Również w Kożuchowe i Nowej Soli odbywały się regularne godziny biblijne. 

Rok 2010 w zielonogórskiej parafii został zdominowany przygotowaniem remon-
tu, pozyskiwaniem funduszy oraz samym remontem kościoła Jezusowego. Sam
remont trwał od września do listopada 2010 roku.
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Nadal we współpracy z parafią żarską były kontynuowane audycje religijne w lo-
kalnym „Radiu Zachód”.

Zielonogórska parafia we współpracy z Rycerskim Stowarzyszeniem Śląskich
Joannitów prowadziła stację diakonijną udzielająca pomocy wszystkim potrzebują-
cym.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:
26 marca - ks. Dariusz Lik wziął udział w konferencji „Różnorodność kulturowa –

historia, religia, tradycja”. Duchowny wygłosił referat poświęcony nauce i tradycji
Kościoła ewangelicko–augsburskiego.

26–27 marca – rekolekcje pasyjne w Karpaczu.
13 kwietnia - Apel Poległych w Szkole Podstawowej Nr 17 w Zielonej Górze 

z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.
25-26 kwietnia – konferencja kreacjonistyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim 

w ramach Ekumenicznych Dni Biblii w Zielonej Górze.
30 maja - XII Międzywyznaniowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej.
31 maja – ekumeniczne nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.
Sierpień 2010 – cykl coniedzielnych koncertów “Wieczory Organowe u Lutera-

nów”. Koncerty odbywały się w Kościele Jezusowym w Zielonej Górze. Wykorzysty-
wano najstarsze w mieście, zachowane w oryginalnym stanie, organy. 

29 września – ekumeniczne nabożeństwo w dawnej świątyni ewangelickiej 
w Brójcach Wielkich.

9 października – koncert bachowski w kościele Jezusowym w Zielonej Górze.
22-24 października – wycieczka parafialna do Międzyzdrojów z okazji Synodu

Diecezji Wrocławskiej.
31 października – konwersja Haliny Cieślak.
28 listopada – wycieczka parafialna do Eisenhuttenstadt, uczestnictwo w adwen-

towym spotkaniu rodzin, nabożeństwie oraz koncercie adwentowym.
12 grudnia – adwentówka w Nowej Soli z udziałem wiernych z Kożuchowa.
16 grudnia – ekumeniczna adwentówka w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej

Salomon na Oś. Pomorskim w Zielonej Górze.
18 grudnia – niemieckojęzyczny wieczór adwentowy w Zielonej Górze z udzi-

ałem gości z Niemiec.
19 grudnia – adwentówka w Zielonej Górze.
24 grudnia - Gwiazdka dla dzieci, która odbyła się po nabożeństwie wigilijnym,

najmłodsi członkowie naszej społeczności otrzymali paczki zakupione przez parafię.
(Oprac.: ks. Dariusz Lik)

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

110022



Z ŻYCIA PARAFII

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE

Żary
Za oznakę Bożej pomocy i błogosławieństwa można uznać fakt, iż od ośmiu lat

liczba parafian nie ulega praktycznie zmianie – gdy ktoś odchodzi, przychodzi na
świat nowy człowiek lub następuje przyjęcie do Kościoła. 

28 lutego miała miejsce konwersja z Kościoła rzymskokatolickiego. 
28 marca jedna z parafianek – Erna Surymt, obchodziła podczas nabożeństwa 70-

lecie konfirmacji. 
W związku z żałobą narodową po katastrofie pod Smoleńskiem oraz w związku

ze śmiercią śp. ks. gen. Adama Pilcha oraz śp. ks. bp. Mieczysława Cieślara, w nie-
dziele 11, 18 i 25 kwietnia odprawiono nabożeństwa żałobne i wspomnieniowe. 

W dniach 23 maja i 26 września miał miejsce Chrzest Święty. 
30 maja zostało konfirmowanych troje młodzieży. 
12 września odbyło się tradycyjne nabożeństwo niemiecko-polskie z udziałem

byłych mieszkańców Żar i okolic wyznania ewangelickiego i narodowości niemieckiej
oraz uczestników zlotu ojczyźnianego "Forster Runde" w Forst (L.) – po raz pierwszy
ze spowiedzią i Komunią Świętą w języku niemieckim. 

W parafii żarskiej dużym problemem jest dość niski ogólny materialny standard
życia. Większość parafian to emeryci i renciści. W związku z tym kontynuowano wysił-
ki, aby wyjść naprzeciw najbardziej potrzebującym: rozdzielono otrzymaną z zagrani-
cy (Weisswasser, Niemcy) żywność (na Boże Narodzenie), fundowano podręczniki dla
części uczęszczających na lekcje religii dzieci, zwracano środki za przejazdy na kate-
chezę i na zajęcia szkolne, ofiarowywano literaturę religijną, kalendarze, dodatki 
"Z Biblią na co dzień" bądź świece. Dla rodziny, której urodziło się dziecko, parafia-
nie złożyli dwukrotnie dar pieniężny. 

Do 19 kwietnia wydawano cotygodniowy biuletyn internetowy "Pokłosie. Słowo
do Ciebie" z możliwością jego bezpłatnej prenumeraty na adres mailowy. 

Co sobotę (w godz. 16-20) pracował telefon zaufania "Effata". Czynny jest non-
stop mail zaufania (effata@luteranie-zary.pl). 

Proboszcz kilka razy w roku nagrał dla publicznego Radia Zachód audycje "10 mi-
nut nad Biblią". 

Kontynuował pracę, uruchomiony w 2009 roku, Telefon Luter-Kontakt (511 201
801), pod którym można zadać pytanie z zakresu nauku Kościoła ewangelickiego
oraz teologii luterskiej. 

Nowość stanowi powstanie przy parafii prowadzonego przez proboszcza punktu
chrześcijańskiego doradztwa i pomocy duchowej (rozmowa, modlitwa, pomoc z Pis-
ma Świetego., towarzyszenie w drodze). 
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Nowością jest również uruchomienie i prowadzenie przez proboszcza Telefonu
Jak orły…! Pod numerem 661 111 351 można codziennie odsłuchać nowego rozważa-
nia biblijnego. Trwa ono do 5 minut, a koszt połączenia jest zgodny z taryfą, z jakiej
korzysta dzwoniący. 

Aż dotąd nam pomagał Pan. (Oprac.: ks. Andrzej Dębski)


