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

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

Relacje z ewangelizacji przygotowanych przez członków Komisji
a) 26-28 marca- rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży naszej Diecezji 

w OWS Wang w Karpaczu prowadzone przy współudziale Centrum Misji i Ewan-
gelizacji w Dzięgielowie.

b) W dniach 18-20 czerwca członek Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej ks. Marcin
Orawski oraz parafia we Wrocławiu byli organizatorami Zjazdu Młodzieży Diecezji
Wrocławskiej. Udział wzięło ponad 60 delegatów ze Szczecina, Gorzowa Wlkp.,
Jeleniej Góry-Cieplic, Lubania, Świdnicy, Jawora oraz Wrocławia. Na różnorodny 
w formie i przekazie program składały się m.in.: spotkanie z prof. Janem Miodkiem –
znanym polskim językoznawcą, Luter Party, spacer pt. „Protestancki Wrocław”, rejsy
statkiem wycieczkowym po Odrze oraz fabularna gra miejska City Games. Diecezjalny
Zjazd Młodzieży zakończył się uroczystym nabożeństwem w kościele Opatrzności
Bożej, które prowadzone było według liturgii młodzieżowej. Zespół studentów
prowadzący śpiew dbał przez cały zjazd, aby młodzież poznała pieśni, które później
były śpiewane w czasie nabożeństwa. W śpiew chętnie włączyli się wrocławscy wierni.
Kazanie wygłosił ks. Sławomir J. Sikora ze Szczecina. - Wyrażam wielką wdzięczność
za zorganizowanie tego zjazdu, choć ze strony duszpasterskiej mam pewną obawę,
że młodzież tak dobrze czuła się w waszym mieście, że zaczyna wspominać o chęci
uczenia się, pracy i zamieszkania we Wrocławiu – powiedział.

c) 15-22 sierpnia – XIX Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin. Góry, dzieci, młodzież,
rodzice, dziadkowie, spacery, śpiew, Słowo Boże, cisza, modlitwa, rozmowa, bliskość,
atmosfera – takie skojarzenia rodzą się na myśl o kolejnym zakończonym Tygodniu
Ewangelizacyjnym dla Rodzin, który organizowany był przez Komisję Ewangeliza-
cyjno-Misyjną Diecezji Wrocławskiej w dniach 15-22 sierpnia 2010 r. Do Karpacza
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przyjechało 160 osób z całej Polski, ale również z zagranicy. Niezależnie od tego czy
jest się jeszcze dzieckiem, młodzieżą, czy już troszkę starszą osobą, każdy mógł
znaleźć na Tygodniu coś dla siebie. U stóp Śnieżki czas spędziły całe rodziny, ale
również osoby, które przyjechały same.

Dzień rozpoczynał się od wspólnego śpiewu oraz porannego rozważania.
Wspólne uwielbianie Boga śpiewem było bardzo radosnym punktem dnia. Następnie
uczestnicy dzielili się na trzy grupy: dzieci, młodzież, dorośli. Po raz pierwszy
najmłodsi podzieleni byli na dwie grupy wiekowe, co znacznie ułatwiło prowadzenie
zajęć. 

Dzieci wyruszyły w biblijną podróż na wyspę skarbów. Poznając kolejne przygody
biblijnych postaci, dowiadywały się, co jest w życiu niebezpiecznie, a co jest poży-
teczne, o co warto zabiegać. W tym samym czasie liczna grupa młodzieży rozma-
wiała o życiu, relacji z drugim człowiekiem, emocjach i własnych słabościach, i oczy-
wiście o Bogu, bez którego poszczególnych części składowych naszego życia nie
można ułożyć w całość.  Dorośli koncentrowali się na słowach Jezusa „Niechaj się nie
trwoży serce wasze, w Boga wierzcie i we mnie wierzcie”, które stanowią hasło roku
2010. Przez sześć dni prowadzący, ks. Sławomir J. Sikora, przedstawiał ten tekst jako
zaproszenie skierowane przez Boga do człowieka, zaproszenie do zaufania, wspólnej
drogi, wspólnoty, wieczności. 

Na podstawie biblijnych historii omówione zostały różne tematy, między innymi:
„Za ciasne niebo – a co, jeśli zabraknie dla mnie miejsca lub znajdzie się miejsce dla
mojego wroga?”. Odbyła się też ciekawa dyskusja na temat współczesnego chrześci-
jaństwa, naszego Kościoła i parafii. Wiele ciepłych słów wyrażało przywiązanie do
społeczności ludzi wiary, natomiast zauważanie mankamentów wyrastało z troski 
o wspólnotę. Najważniejszy był wniosek końcowy: nie powinienem być biernym
obserwatorem, krytykiem stojącym z boku, mam być zaangażowanym członkiem
wspólnoty, który w miłości daje z siebie to, co ma najlepszego.

Popołudniami wędrowano po górach. Mimo zmiennej pogody piechurom udało
się zdobyć Samotnię, Górę św. Anny, a niektórym nawet Śnieżkę. Zwiedzano również
Karpacz, między innymi skocznię narciarską oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Były
także wycieczki autokarowe do Jeleniej Góry, Kowar (Park Miniatur), Skalnego
Miasta w Czechach oraz do Lubomierza i Świeradowa Zdroju. Wieczorem odbywały
się spotkania w świątyni Wang. Była to okazja, aby dowiedzieć się, jakim tematem
zajmowały się dzieci i młodzież w czasie swoich zajęć. Każdego dnia uczestnicy ujaw-
niali swoje muzyczne talenty. Oprócz występów solowych śpiewał również
wielopokoleniowy, międzyparafialny chór, który powstał w czasie Tygodnia. Po
rozważaniu był czas na wspólną ciszę i modlitwę.

Tydzień zakończył się nabożeństwem z Sakramentem Komunii Świętej, w trakcie
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którego kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.
Cieszy fakt, że co roku przyjeżdżają te same osoby. Bardzo radosne jest również

uczestnictwo nowych osób. Wszyscy deklarują chęć powrotu na Tydzień Ewangeliza-
cyjny do Karpacza za rok. I chyba tylko problemy zdrowotne lub inne poważne
przeszkody mogą stanąć na drodze, aby znów spotkać się pod Śnieżką w 2011 r. Tym
bardziej, że będzie to już dwudzieste spotkanie ewangelizacyjne, które zapo-
czątkowali ks. Piotr Gaś oraz ks. Edwin Pech.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność Bogu, że był obecny ze swoim błogosła-
wieństwem i zaproszeniem do wspólnej drogi przez życie razem z Nim. Dziękują
również wszystkim uczestnikom za atmosferę, a prowadzącym za organizację i serce:
bp. Ryszardowi Boguszowi za życzliwe wsparcie oraz niedzielne kazanie, ks. Edwi-
nowi Pechowi oraz Bogusławie Pech – organizatorom oraz „dobrym duchom” poran-
nych rozważań, ks. Sławomirowi Januszowi Sikorze za wykłady dla dorosłych,
rozważania wieczorne, Izabeli Sikorze za rozważania poranne, Iwonie Holeksie za
zajęcia z młodzieżą, Katarzynie Luc, Katarzynie Bruzi, Dagmarze Borucie, Janinie
Borucie i Justynie Karlickiej za zajęcia dla dzieci, Adamowi Świderskiemu i Maksymi-
lianowi Staniszewskiemu za prowadzenie śpiewu, Piotrowi Kupskiemu za pomoc
muzyczną w czasie zajęć dla dzieci.

(Oprac.: ks. Sławomir Janusz Sikora)

Relacje z parafii

Jelenia Góra
W parafii w Jeleniej Górze Cieplicach miały miejsce następujące wydarzenia 

o charakterze ewangelizacyjno-misyjnym:
1. Muzyka ewangelizacją i misją. Na początku czerwca dla mieszkańców Dolnego

Śląska w kościele odbył się koncert charytatywny dla powodzian z Pogórza k. Skoczo-
wa w wykonaniu „Chóru Ekumenicznego” z Karpacza. Chór wykonał szereg pieśni
religijnym pozwalających na budowanie się w wierze. W październiku gościł w parafii
chór holenderski Kwar, który zaprezentował psalmy w językach: żydowskim, suahili,
angielskim i holenderskim. Koncert cieszył się również sporym zainteresowa-niem
parafian, mieszkańców i kuracjuszy. 

Kościół jest także otwarty na inne kulturalne przedsięwzięcia. Organizuje
Cieplickie Koncerty Organowe, także we współpracy z Przystanią Twórczą organi-
zowane są kilka razy w roku koncerty. Po tych koncertach często zgłaszają się ludzie
zainteresowani Kościołem, luteranizmem i ogólnie chrześcijaństwem.

2. Otwarcie kościoła otwarciem na człowieka. Otwarcie kościoła w okresie od maja
do września wpłynęło na wzrost liczby odwiedzających, zainteresowanych nie tylko
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kościołem jako budynkiem, ale również naszym wyznaniem. Po takich wizytach,
wzrasta też liczba osób na nabożeństwach. W czasie otwarcia kościoła na turystów
jest możliwość rozmawiania z ludźmi z różnych stron Polski, rozwiewania ich wątpli-
wości i odpowiadania na pytania dotyczące luteranizmu. Często też uzyskują oni
wiedzę na temat naszych kościołów w innych częściach kraju. 

3. Spotkania dla szkół otwarciem na młodego człowieka. W minionym roku 
w naszym kościele odbyły się cztery spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i śred-
nich. W ich czasie uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zasadami wiary, istotą
nabożeństw ewangelickich oraz reformacją. Prelekcje te były połączone z opro-
wadzaniem po naszym zabytkowym kościele.

4. Spotkanie przy kawie otwiera możliwości. Dwa razy w miesiącu, szczególnie 
w okresie letnim po nabożeństwach odbywały się spotkania dla zainteresowanych
naszym wyznaniem. W tym czasie uczestnicy mieli możliwość w sprzyjającej atmos-
ferze zaznajomić się z zasadami ewangelicyzmu. Często też w trakcie takich spotkań
nasi parafianie mieli możliwość „odświeżyć” sobie wiedzę na temat swojego wyzna-
nia. 

5. Rekolekcje szansą na aktywizację parafian. W roku 2010 mieliśmy możliwość
uczestniczenia w organizowanych przez parafię w Karpaczu rekolekcjach adwen-
towych. Były one szczególnie budujące dla młodzieży, która wróciła zadowolona 
i zintegrowana oraz chętna do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach.
(Oprac.: ks. Sebastian Kozieł).

Karpacz
1. Praca misyjna wśród dzieci i młodzieży spoza parafii. Ponownie w roku 2010

prowadziłem lekcje religii katolickiej w dwóch klasach szóstych w Karpaczu oraz w
gimnazjum w Jeleniej Górze. Przedstawiłem dzieciom zasady Kościoła ewangelicko-
augsburskiego. Te spotkania odbywały się cyklicznie i były doskonałą okazją do
bezpośredniego spotkania z młodzieżą, odpowiadania na pytania i zainteresowanie
ich naszym Kościołem.

2. Praca ewangelizacyjno-misyjna z kobietami.
21.03.10 – III Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Prowadziła Iwona

Holeksa i Lucyna Żak, wzięło udział 26 pań z Wałbrzycha, Świdnicy i Karpacza. 
8.03.10 - uroczystość Dnia Kobiet dla wszystkich pracowników, wolontariuszy 

i Rady Parafialnej. Był też czas na rozważanie Słowa Bożego, śpiewanie pieśni 
i wspólne rozmowy. 

3. Praca ewangelizacyjno–misyjna wśród parafian i pracowników parafii.
2-4.12.10 – rekolekcje dla pracowników, wolontariuszy, Rady Parafialnej, parafian
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i młodzieży. Prowadził ks. dr Jerzy Marek Uglorz, wykładowca w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. W rekolekcjach wziął udział ks. Sebastian Kozieł
z młodzieżą.

4. Działalność gospodarcza a ewangelizacja i misja. Pobyt gości w naszych poko-
jach gościnnych przynosi okazję do niespodziewanych rozmów duszpasterskich. 
W pokojach gościnnych i w Ośrodku Wczasowym wyłożone są Biblie oraz rozważania
biblijne. Już nieraz miałem z tego tytułu pytania gości poruszonych tym, co przeczy-
tali. Na stoliku wyłożona jest literatura kościelna. Specyfika szerokiego spektrum 
działalności parafii Wang powoduje, że pragniemy zasiać wśród osób mieszkających
u nas, szkolących się, choć maleńkie ziarenko Słowa Bożego z nadzieją, że Duch Świę-
ty będzie czynił dalej cuda.

W piątki odbywały się godziny biblijne. Przychodzili na nie przede wszystkim
członkowie Zespołu Wang, ale dzięki ogłoszeniom na tablicy ogłoszeń, także osoby 
z poza naszego Kościoła.

5. Nabożeństwa w języku niemieckim dla turystów. W minionym roku od maja do
września odprawiane były o godz. 9.00 w naszym kościele nabożeństwa w języku
niemieckim dla turystów. Służbę pełnili księża oddelegowani na ten czas z Niemiec.
Zwiastowane było Słowo Boże dla obcokrajowców i były nawiązywane osobiste kon-
takty, owocujące współpracą z naszą parafią. Część księży oprowadzała grupy po
placu kościelnym opowiadając nie tylko o tym, co na nim się znajduje, ale także infor-
mując o naszej parafii, a nawet przeprowadzając zbiórki pieniędzy na diakonię 
i renowację kościoła. Rozmowy duszpasterskie stanowiły duży procent ich działalnoś-
ci. W tym roku po raz drugi nie zostały obsadzone dwa terminy w czerwcu i lipcu.
Zastępstwa udzieliła wolontariuszka Theresa Reinhardt oraz ks. Edwin Pech

6. Działalność Zespołu Wang. Pierwsza część próby przeznaczona została na go-
dzinę biblijną. Rok 2010 był bogaty w liczbę koncertów krajowych i zagranicznych. 

7. Chór Ekumeniczny i nabożeństwa ekumeniczne.  Chór liczy 28 członków w tym
6 z naszej Parafii. Chór Ekumeniczny działa już 14 lat. Braliśmy także udział 
w nabożeństwie ekumenicznym oraz daliśmy wiele koncertów.

8. Śluby rzymskokatolickie w kościele Wang. W minionym roku odbyło się 38
ślubów rzymskokatolickich udzielonych przez duchownych rzymskokatolickich. Co
najmniej dwa razy spotkałem się z parami młodymi zarówno z naszego Kościoła, jak 
i z Kościoła rzymskokatolickiego, w celu przeprowadzenia rozmów organizacyjnych 
i duszpasterskich związanych ze ślubami. Spotykam się także z duchownymi katolicki-
mi, którzy przyjeżdżali z wielu regionów naszego kraju.

9. Praca ewangelizacyjno–misyjna w ramach Śląskiej Akademii Ewangelickiej.
4-6.02.10 - „Weekend w górach dla singli” w budynku naszej akademii. Zgodnie 

z pomysłem pastorowej Bogusławy Pech spotkanie to zorganizowała Parafia
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Ewangelicko-Augsburska Wang oraz Duszpasterstwo Dorosłych CME dla wszystkich 
w wieku 25+, którzy wierzą, że “Lepiej jest dwom niz jednemu”. W programie
znalazły się wieczory tematyczno-integracyjne, zwiedzanie Karpacza, ognisko, dla
chętnych - sporty zimowe i możliwość nauki jazdy na snowboardzie i nartach.

10. Praca ewangelizacyjno–misyjna przez media. Oglądalność transmitowanego
na żywo nabożeństwa z kościoła Wang w Wielki Piątek to około 4 mln osób. (Oprac.:
ks. Edwin Pech)

Kłodzko
1. Słowo wstępne o sytuacji parafii. W niewielkiej Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Kłodzku parafianie zamieszkują teren rozległego powiatu
kłodzkiego i południową część powiatu ząbkowickiego. Zmuszeni są więc pokonywać
znaczne, jak na ich możliwości fizyczne, odległości dojeżdżając na nabożeństwa 
i spotkania parafialne. Wszystkim parafianom przyszło żyć w niewielkich miejscowoś-
ciach, czy ich ościennych wsiach, w ziemi kłodzkiej i w przeważającym katolickim
otoczeniu. 

Zatem podstawą pielęgnowania wspólnoty parafii, w tym głównie wspólnoty
modlitwy, są nabożeństwa. 

2. Wykorzystanie dzieła diakonii w misji. Od wielu lat w ramach działalności
diakonijnej parafia prowadzi Stację wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego. Stacja jest
otwarta na potrzeby całej społeczności lokalnej. Sprzęt rehabilitacyjny jest udostęp-
niany osobom, które go potrzebują, bez względu na ich przynależność konfesyjną.
Podczas kontaktu tworzone są możliwości przekazania informacji o Kościele lute-
rańskim, wręczane są Nowe Testamenty, kieruje się zaproszenia do udziału 
w nabożeństwach ekumenicznych i konfesyjnych. (Oprac.: ks. Robert Sitarek)

Lubań
Rok 2010 był piątym rokiem działania naszej parafii od chwili powołania jej do

życia. Celem wszystkich wysiłków ewangelizacyjno-misyjnych było przybliżenie Słowa
Bożego i prowadzenie ludzi do Chrystusa. Wszystkie działania miały charakter kon-
tynuacji i poszerzania oferty dla parafian i ludzi spoza parafii.

Działalność ewangelizacyjno-misyjna obejmowała:
- odwiedziny duszpasterskie,
- przekazywanie informacji i zachęcanie do słuchania audycji radiowychi ogląda-

nia programów telewizyjnych o tematyce religijnej związanej z naszym Kościołem
oraz transmitowanych poprzez internet,

- akcję taniej i bezpłatnej książki promującej znajomość Pisma Świętego,



EWANGELIZACJA I MISJA - KS. EDWIN PECH

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
112255

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

- rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży,
- organizację Chórku Dziecięco–Młodzieżowego,
- udział młodzieży w Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży we Wrocławiu,
- udział młodzieży w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży w Chorzowie,
- wycieczki dla konfirmantów,
- rozmowy z osobami zainteresowanymi naszym Kościołem – przygotowania do

wstąpienia do Kościoła ewangelickiego,
- okazjonalne wydawnictwa parafialne,
- tablicę ogłoszeń na kościele,
- wykorzystywanie strony internetowej parafii do promowania treści ewangeliza-

cyjno-misyjnych.
Kontynuowane były spotkania z osobami zainteresowanymi naszym Kościołem,

których stale przybywa. Byli wśród nich ludzie różnych zawodów i w różnym wieku.
Wszystkie takie spotkania były okazją do stawiania pytań o różnice wyznaniowe 
i stawały się początkiem do rozpoczęcia rozmowy o charakterze ewangelizacyjno-
misyjnym. Spotkania takie zawsze połączone były z modlitwą. W efekcie prowa-
dzonych od wielu lat spotkań było pojawianie się kolejnych osób zainteresowanych
naszym Kościołem. W roku 2010 do parafii przyjętych zostało dziewięć nowych osób.

W ramach akcji promowania książki religijnej rozprowadzano literaturę religijną,
w tym w szczególności Pismo Święte. Sprzedano też wiele egzemplarzy Śpiewnika
Ewangelickiego. (Oprac.: ks. Cezary Królewicz)

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.
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.

Jako ewangelicy w Szczecinie nie prowadziliśmy agresywnej misji zewnętrznej,
może czasem za mało wychodzimy poza mury naszych parafialnych budynków. A jed-
nak bylismy obecni w życiu publicznym, ekumenicznym, medialnym. Stanowiliśmy,
może nawet bardziej niż nam się wydaje, ważne ogniwo lokalnego społeczeństwa.
Świadczy o tym m.in. to, jak wiele nowych osób w minionym roku zainteresowało się
naszą wspólnotą. Oprócz duszpasterskich rozmów indywidualnych, od października
odbywały się dodatkowe spotkania. Omawiane były na nich główne tematy związane
z Pismem Świętym, historią Kościoła, dogmatami oraz zwyczajami i przepisami 
w Kościele ewangelickim. Co tydzień w spotkaniu bierze udział od 8–15 osób. 
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Oprócz tych, którzy regularnie uczęszczali na nabożeństwa i spotkania dla zain-
teresowanych wspomnieć należy o wszystkich osobach, z którymi miałem okazję
spotkać się na rozmowach duszpasterskich. A trafiali na parafię młodzi ludzie, którzy
przeżywając kryzys wiary odsyłani byli do mnie przez zakonników katolickich, przez
psychologa, pomocy szukali ci, którzy skierowani byli do parafii przez bezdomnych 
z dworca PKP. 

Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie był miejscem odbywania się wielu ciekawych
wydarzeń kulturalnych, między innymi: koncertu pasyjnego w wykonaniu
„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. 

Jak co roku ważnym narzędziem informowania o specyfice naszego wyznania
było Międzynarodowe Centrum im. Dietricha Bonhoeffera. Grupy odwiedzające nasz
ośrodek informowane były o podstawowych zasadach naszego Kościoła, codziennym
życiu lokalnej wspólnoty ewangelickiej oraz o roli Dietricha Bonhoeffera.

Ważnym wydarzeniem było organizowane po raz pierwszy w Szczecinie
Ekumeniczne Święto Biblii. Szczególnie ciekawym doświadczeniem było wspólne czy-
tanie Pisma Świętego na Deptaku Bogusława. W czasie kilku godzin odczytano
Ewangelię Łukasza i Psalmy, rozdano 1000 ulotek z programem święta.
Najaktywniejsze i najskuteczniejsze w rozdawaniu ulotek były dzieci z naszej parafii.
Czytanie Biblii w publicznym miejscu było okazją do ciekawych rozmów, ale również
i wypowiedzianych uwag przechodniów, które nie dotyczyły poszczególnego wyzna-
nia, ale w ogóle chrześcijaństwa. Koncerty, wykłady, wystawy i nabożeństwo
wypełniły program Święta Biblii. Nasza parafia współredaguje ekumeniczny
miesięcznik „Prosto z mostu. Młodzi. Ekumenizm. Bóg”, który w nakładzie 1000
egzemplarzy trafia do parafii ewangelickiej, prawosławnej i kilku rzymskokatolic-
kich.

Parafia organizowała również rekolekcje dla młodzieży z diecezji wrocławskiej. 
W marcu odbyły się pasyjne rekolekcje pasyjne, a których główny temat brzmiał: 
„I tak warto żyć!”, a w październiku odbył się Reformacyjny Zjazd Młodzieży pod
hasłem „Zreformowane życie”. Latem gościliśmy dzieci biorące udział w Tygodniu
Dobrej Nowiny. (Oprac.: ks. Sławomir J. Sikora)
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Świdnica
W minionym roku działalność ewangelizacyjno-misyjna Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Świdnicy była prowadzona nie tylko w Kościele Pokoju, ale także 
w innych miastach w Polsce. Praca o charakterze lokalnym była skierowana do para-
fian, mieszkańców miasta, regionu oraz turystów odwiedzających naszą świątynię. 
Z kolei ogólnopolski projekt pn.: „Dolnośląski Szlak UNESCO” powstał, aby dotrzeć 
z informacją o kościele do osób, które o naszej świątyni jeszcze nigdy nie słyszały. 

W Świdnicy elementem codziennej ewangelizacji były nabożeństwa. Uczestniczyły
w nich także, oprócz parafian, osoby zainteresowane luteranizmem. Zachęceniem do
dalszej pracy może być fakt, że 2010 roku aż ponad tysiąc osób spoza naszej parafii
przyszło do Kościoła Pokoju, aby wspólnie ze świdnickimi luteranami modlić się 
i słuchać Słowa Bożego. Zdając sobie sprawę, jak ważne jest świadectwo składane
wobec turystów odwiedzających świątynię, osoby pełniące dyżury w kościele zawsze
były gotowe do udzielania informacji na tematy religijne. Innym odcinkiem pracy
misyjnej były wizyty w naszej parafii dyplomatów różnych krajów. Z realiami
współczesnego funkcjonowania Kościoła Pokoju w warunkach dolnośląskiej diaspory
zapoznali się podczas odwiedzin: Allen S. Greenberg, Konsul Generalny Stanów
Zjednoczonych w Krakowie; François Barry Delongchamps, Ambasador Francji 
w Polsce; Dag Hartelius, Ambasador Królestwa Szwecji. 

Staraliśmy się, aby życie muzyczne parafii było odzwierciedleniem charakteru
teologii ewangelickiej. Wszystkie koncerty oprócz fantastycznych doznań estety-
cznych niosły przesłanie ewangelizacyjne. Dotyczy to nabożeństw kantatowych
w ramach Festiwalu Bachowskiego czy oratorium „Dawid i Batszeba”. W pierwszym
przypadku obserwowaliśmy uzupełnianie się muzyki i słowa w luterańskim
nabożeństwie, w drugim przechodziliśmy wspólnie z bohaterami historii starotesta-
mentowej trudną drogę od grzechu, buntu aż do wybaczenia i pojednania.
Zorganizowano również koncert charytatywny na rzecz dla ofiar trzęsienia ziemi na
Haiti oraz IV Zjazd Chórów i Muzyków Diecezji Wrocławskiej. Natomiast w czasie
wakacji chwilami refleksji były kwadranse organowe. 

Artystyczne lato to projekt, który na trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń
odbywających się na placu Pokoju. W minionym roku dzieci, młodzież i dorośli mieli
okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych, zakończonych premierą spektaklu
„Kłamstwo czy żart?” oraz zajęciach ceramicznych. Kolejną ofertą przygotowaną dla
świdnickiej młodzieży i pedagogów były trzy projekty edukacyjne, w których histo-
ryczne dzieje Kościoła Pokoju posłużyły także do składania świadectwa ewangeliza-
cyjno-misyjnego. W ramach zadania: „Poznajemy swoje korzenie” wydano drukiem
regionalną ścieżkę edukacyjną, zorganizowano szkolenie dla pedagogów szkół
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licealnych z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz zaproszono na spektakl
„Mądry tak nie podróżuje…” ok. 700 osób. 

Młodzież z Polski i Niemiec w trakcie spotkań pod hasłem: „Jeden bagaż, wspól-
na podróż” miała okazję do prowadzenia dialogu międzykulturowego. Rozmowy
rozpoczęły się nabożeństwem ekumenicznym w Świątyni Pokoju. Kilka godzin
później w Krzyżowej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych wyznań
i religii. 

Film pt.: „Tajemnica pastora” jest wspólnym dziełem świdnickich licealistów 
i zawodowych filmowców. Wszyscy oni zaangażowali się w powstanie krótkome-
trażowej produkcji łączącej wspólną fabułą trzy zabytki UNESCO: Halę Stulecia we
Wrocławiu oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. „Tajemnica pastora” (pre-
miera podczas II Festiwalu Reżyserii w Świdnicy) była emitowana w Toruniu,
Zamościu, Krakowie, Wieliczce i Wrocławiu, ponieważ parafia świdnicka w imieniu
Wrocławia i Jawora wzięła na siebie trud organizacji w tych miastach projektu 
o zasięgu ogólnopolskim. Wydarzenia kulturalne były nie tylko okazją do prezentacji
trzech zabytków z Listy Światowego Dziedzictwa, ale i momentem spotkań, rozmów
z mieszkańcami odwiedzanych miejsc. W ramach Dolnośląskiego Szlaku UNESCO  w
każdym z miast odbyła się konferencja prasowa, wernisaż wystawy „Zabytki UNESCO
na Dolnym Śląsku”, projekcja filmu „Tajemnica pastora” oraz wykonanie przez
aktorów Starego Teatru w Krakowie spektaklu „Mądry tak nie podróżuje…”. 

Warto podkreślić, że powyższe działania zostały sfinansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. (Oprac.: ks. Waldemar Pytel)

Wałbrzych
W kategorię szczególnych wydarzeń ewangelizacyjno- misyjnych organizowanych

w naszej parafii w roku 2010 zaliczę:
1. spotkanie noworoczne 31.01.2010, na które zaprosiliśmy nie tylko parafian, ale

także wszystkich sympatyków. Prowadził je ks. Grzegorz Giemza przedstawiając 
w bardzo interesującej formie różne formy pracy misyjnej dostępne dla parafii.

2. Od sierpnia 2010 roku w parafii naszej przebywają misjonarze ze Stanów
Zjednoczonych - państwo Jamie i Andrew Koenig. Od początku września pracują 
w dwóch zespołach szkół, gdzie nawiązali kontakty i przyjaźnie z młodzieżą, mówiąc
im także o swej wierze. Także na terenie parafii spotykali się regularnie z 4 grupami,
ucząc języka angielskiego i przybliżając działalność naszej parafii.

3. VI warsztaty muzyki gospel 9-10.10.2010, na które zapraszano wszystkich chęt-
nych do śpiewania Panu Bogu ku chwale. Koncert finałowy zawsze połączony bywa 
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z przemówieniem ewangelizacyjnym prowadzonym przez instruktora. Chociaż
członkowie parafii rzadko niestety korzystajli z tej okazji, to jednak każde zajęcia
rozpoczynały się modlitwą i jednoznacznie były prowadzone w imieniu naszej parafii.
(Oprac.: ks. Waldemar Szczugieł).

Wrocław, parafia Opatrzności Bożej
1. Nabożeństwa i godziny biblijne. Praca ewangelizacyjno-misyjna w parafii

Opatrzności Bożej we Wrocławiu opierała się głównie na systematycznych i regu-
larnych działaniach. Należały do nich przede wszystkim cotygodniowe oraz świą-
teczne nabożeństwa. W czasie każdego nabożeństwa obywała się Szkółka Niedziel-
na, prowadzona w dwóch grupach wiekowych. W szkółka uczestniczyło od 15-35
dzieci.

2. Diakonia. Systematyczną służbę prowadziła Stacja Diakonijna świadcząca usłu-
gi pielęgnacyjno-pielęgniarskie osobom chorym i niepełnosprawnym, nie tylko wyz-
nania ewangelickiego.

4. Młodzież. Bardzo ważną grupą docelową działań ewangelizacyjno-misyjnych
była młodzież. Regularnie w każdy czwartek odbywały się spotkania, w których
uczestniczyło ok. 30 osób. Dodatkowo kontynuowane były spotkania sportowe na
sali gimnastycznej: siatkówka oraz karate. Zajęcia były otwarte dla osób spoza
parafii. Raz na kwartał odbywały się tygodniowe nabożeństwa młodzieżowe połą-
czone ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

5. Dzieci i rodzice. Kolejny rok działalność kontynuowała grupa rodziców, której
celem jest integracja dzieci, rodziców oraz młodych małżeństw parafii. W roku 2010
Klubu Rodzica zorganizował m.in. bal karnawałowy dla dzieci i rodziców (23 stycz-
nia), poszukiwanie wielkanocnych niespodzianek na terenie Parku Szczytnickiego 
(5 kwietnia), Nabożeństwo Rodzinne oraz piknik dla rodzin z okazji zakończenia Ro-
ku Szkolnego (20 czerwca), Piknik dla Rodzin w Obornikach Śląskich, Kiermasz
Adwentowy z przeznaczeniem dochodu na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci. 

6. Ekumenia i edukacja. Parafia czynnie uczestniczyła w Tygodniu Modlitw 
o Jedność Chrześcijan (17-24 stycznia) oraz była współorganizatorem Światowego
Dnia Modlitwy (4 marca). Po raz ósmy współorganizowała Spacer Ekumeniczny w ra-
mach wrocławskiego Festiwalu Nauki. Kościół ewangelicki odwiedziło ponad pięćset
osób. Kontynuowano spotkania z uczniami wrocławskich szkół. Grupy szkolne miały
możliwość wysłuchania prelekcji na temat historii i nauki Kościoła ewangelickiego
oraz działalności wrocławskiej parafii. Według szacunków w ubiegłym roku liczba
dzieci i młodzieży odwiedzających nasz kościół wyniosła ponad 3000 osób.
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7. Koncerty. Trudno wymienić wszystkie. Wspomnę jedynie o cyklu koncertów:
Letnie Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności (we wszystkie niedziele sierpnia),
sierpniowych kwadransach muzycznych (trzy razy w tygodniu, w samo południe) oraz
dwóch koncertach pt. Adwent u Bożej Opatrzności. Pewną oryginalnością koncertów
było wprowadzenie do programu krótkiej medytacji biblijnej.

8. Kontakty z mediami. Staraliśmy się, aby prasa, radio i telewizja zamieszczały
regularne relacje z obchodów ważnych świąt i uroczystości w naszym kościele. 
W wigilię 2010 tradycyjnie odbyła się, transmisja ewangelickiego nabożeństwa 
z naszego kościoła za pośrednictwem TVP3 Wrocław. Dzięki niej ewangelickie
nabożeństwo mogli oglądać telewidzowie z terenu Dolnego Śląska oraz
Opolszczyzny. 

Ważniejsze Wydarzenia.
1. II Festiwal Kultury Protestanckiej (25 maja-1 czerwca). Ze względu na katastrofę

Smoleńską (10 kwietnia br.) odwołano zaplanowane działanie i podjęto decyzję 
o zorganizowaniu uroczystego, ekumenicznego nabożeństwa żałobnego, podczas
którego zostały wspomniane ofiary katastrofy wraz z ks. gen. Adamem Pilchem oraz
zmarłym tragicznie bp. Mieczysławem Cieślarem, który zginął w wypadku samo-
chodowym wracając z uroczystości pogrzebowych smoleńskich ofiar.

2. Diecezjalny Zjazd Młodzieży (18-20 czerwca). Udział w zjeździe wzięło ponad 60
delegatów ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Jeleniej Góry-Cieplic, Lubania, Świdnicy,
Jawora oraz Wrocławia. Na program składały się m.in.: spotkanie z prof. Janem Miod-
kiem – znanym polskim językoznawcą, Luter Party, spacer pt. „Protestancki Wroc-
ław”, rejsy statkiem wycieczkowym po Odrze oraz fabularna gra miejska City Games.

3. II Dni Reformacji (28-31 października). W ramach Dni Reformacji odbyły się
m.in.: konferencja, projekcja filmu “Sophie Scholl” (z dyskusją) oraz nabożeństwo 
w Święto Reformacji, na które zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich
Kościołów i wspólnot protestanckich działających we Wrocławiu. Wzięło udział m.in.
20 pastorów. Podczas każdego spotkania zbierane były ofiary na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. (Oprac.: ks. Marcin Orawski)

Zielona Góra
W roku 2010 parafia w Zielonej Górze nie prowadziła dodatkowych, okazjonal-

nych działań ewangelizacyjno-misyjnych, ponad misję i ewangelizację polegającą na
stałej służbie zwiastowania Słowa Bożego we wszelkich formach.

Jedyną inicjatywą wykraczającą poza codzienną służbę o charakterze pośrednio
ewangelizacyjno-misyjnym była organizacja w dniach 21–26 kwietnia 2010 Konferen-
cji Kreacjonistycznej w ramach Ekumenicznych Dni Biblii. (Oprac.: ks. Dariusz Lik)
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Żary
Podczas zajęć religii, w trakcie rozmów z młodzieżą i na godzinach biblijnych

starano się w taki sposób prezentować poselstwo Słowa Bożego, aby podkreślać jego
kontakt z życiem oraz wskazywać na jego aktualność w kontekście bieżących prob-
lemów współczesnego człowieka. 

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). 

Rozdawano kalendarze biblijne, dodatki “Z Biblią na co dzień” oraz literaturę
religijną. 

Proboszcz kilkakrotnie nagrywał dla publicznego Radia Zachód audycje "10 minut
nad Biblią". 

Jedna osoba wyznania rzymskokatolickiego zdecydowała się na konwersję 
i została członkiem parafii. 

Kontynuował pracę uruchomiony w 2009 r. telefon “Luter-Kontakt” (511 201 801),
pod którym można zadać pytanie z zakresu nauki Kościoła ewangelickiego oraz
teologii luterskiej. 

Nowość stanowi powstanie przy parafii prowadzonego przez proboszcza punktu
chrześcijańskiego doradztwa i pomocy duchowej (rozmowa, modlitwa, pomoc 
z Pisma Świętego, towarzyszenie w drodze). 

Nowością jest również uruchomienie i prowadzenie przez proboszcza telefonu
“Jak orły..!” Pod numerem 661 111 351 można codziennie odsłuchać nowe
rozważanie biblijne. Trwa ono do 5 minut, a koszt połączenia jest zgodny z taryfą, 
z jakiej korzysta dzwoniący. (Oprac.: ks. Andrzej Dębski)

ks. radca Edwin Pech
Przewodnicz¹cy Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej

Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP


