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225-LECIE KOŚCIOŁA ZBAWICIELA w WAŁBRZYCHU,
Uroczyste obchody zostały uwieńczone
nabożeństwem dziękczynnym 29.09.2013 r.

Rozmyślanie
Hasło biblijne na miesiąc luty 2014:
„Niech (...) tylko dobre słowo wychodzi z ust waszych, które może
budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo
tym, którzy go słuchają.” Ef. 4, 29
Oto zalecenie apostoła narodów św. Pawła, które jak wszystko
w Biblii, okazuje się ponadczasowe. Co prawda mówi się, żyjemy
w dobie kultury obrazkowej, ale gdy przysłuchujemy się debacie publicznej czy rozmowom w kawiarni, supermarkecie czy na domowej
kanapie, to stwierdzamy, że panuje również wielosłowie. Dlatego to
Boże napomnienie jest jak najbardziej adekwatne do sytuacji także
dzisiaj i wzywa do zastanowienia.
Zanim wypowiesz słowo, zastanów się, po co. Nie zaśmiecaj świata wypowiedziami, które nie mają żadnego znaczenia.
Zanim powiesz - „sądzę”, „wydaje mi się”, „słyszałem”- pomyśl
o celu tej wypowiedzi. Czy ona kogoś zbuduje? Czy wzbogaci czyjąś
wiedzę? Czy przez nia nabierze mądrości?
Może się okazać, że milczenie jest bardziej budujące od twojej paplaniny. Z każdego nieużytecznego słowa zdasz sprawę przed
Stwórcą! Czy cię to nie przeraża?
„Mam wrażenie!” Czy moje wrażenia są aż tak cenne, aby obciążać nimi czyjąś uwagę? Czy jednak wobec tego mam być milczkiem,
którego będzie się uważało za bezwartościowego czy też źle wychowanego? Nie! Wręcz przeciwnie.
Mów, ale tylko to, co może zbudować. Plotkowanie, powtarzanie
wiadomości z drugiej ręki - to na pewno nikogo nie zbuduje. Co najwyżej przyczyni się do psucia relacji między ludźmi.
Dziękuję, proszę, przepraszam, kocham cię - oto wypowiedzi, jeśli
szczere, najbardziej mile widziane.
Zastanów się, czy twoje wielosłowie nie jest po prostu „zasłoną
dymną”, za którą ukrywasz nieuczciwe intencje, nieczyste sumienie
czy po prostu intelektualną i duchową pustkę.
Wszyscy tęsknimy za szczęściem, Biblia nazywa to błogosławieństwem. Bóg pobłogosławi tym, którzy innym życzą szczęścia. Budujmy więc, tych, którzy nas otaczają czynami miłości i słowem pełnym
miłości. Amen. XWS
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SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA ZA ROK 2013
„Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy”. Hebr. 13,14.
Pod tym hasłem zbiegł nam rok, który jednocześnie został przez Synod Kościoła
ogłoszony Rokiem Reformatorów. Dlatego też staraliśmy się, aby ta tematyka
była obecna w życiu naszej parafii. Obejrzeliśmy w ramach spotkań parafialnych filmy o Janie Husie i Marcinie Lutrze, a lokalnej społeczności zaproponowaliśmy prelekcje na temat Reformacji i Reformatorów, które zostały
przygotowane przez p. Artura Welmana, a przeprowadzone w Galerii pod Atlantami Miejskiej i Powiatowej Biblioteki. O reformacyjnym nauczaniu mówiliśmy również podczas środowych spotkań biblijnych.
Rok miniony był bardzo bogaty w wydarzenia, tutaj wspomnę tylko o tych
najważniejszych:
- 28 kwietnia -Diecezjalny Zjazd Chórów i Muzyków Kościelnych;
- 16 czerwca -koncert poznańskiego chóru Gospel Joy;
- dwa razy gościła w Wałbrzychu p. Beata Bednorz występując 26.03 na Ekumenicznym Koncercie Pasyjnym w zaprzyjaźnionej parafii pw. Józefa Robotnika
na Piaskowej Górze z ewangelickimi pieśniami pasyjnymi, a drugi raz specjalnie
dla mam zaśpiewała 14.05 w sali balowej Książa.
- 20.09 -gościliśmy też Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej, która tym
razem wraz z chórem Filharmonii Wrocławskiej pod dyr. Andrzeja Kosendiaka
zagrała Wielką mszę H-moll Jana Sebastiana Bacha .
To też był początek uroczystych obchodów 225-lecia poświęcenia kościoła
Zbawiciela, bo 21-22 września odbyły się VIII Warsztaty Gospel, a ukoronowaniem całości było nabożeństwo dziękczynne 29 września z udziałem biskupa
Kościoła ks. Jerzego Samca, biskupa diecezji ks. Ryszarda Bogusza, chóru parafialnego z Mysłowic oraz chóru puzonistów z okolic Görlitz. Z okazji jubileuszu
parafia wydała dwie pamiątkowe widokówki prezentujące kościół Zbawiciela.
W związku z jubileuszem wymieniono podłogę w jednej części nawy bocznej,
a także odnowiono główną część zakrystii kościoła. W listopadzie zostały zamontowane kolejne dwa duże okna, dzięki dotacji Gminy Wałbrzych oraz ofiarności parafian z Waldbröl. Dokonano także wymiany czterech kominów na
plebanii oraz wielu drobnych napraw.
Już na dobre przyjęły się spotkania przy kawie po nabożeństwie w pierwszą
niedzielę miesiąca, jest nas coraz więcej i dlatego zastanawiamy się na zakupem
jeszcze jednego stołu do kaplicy.
Z wielkim zadowoleniem dużą grupa udaliśmy się 14 grudnia do Legnicy na
międzyparafialną Adwentówkę. Nasze parafialne spotkanie adwentowe przeżywaliśmy 22 grudnia.
29 grudnia miało miejsce nabożeństwo rodzinne połączone z gwiazdką dla naszej małej grupki dzieci.
Nasze dzieci brały udział w rekolekcjach pasyjnych w Jaworze; panie w rekolekcjach dla pań, kilka osób w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla rodzin w Karpaczu, a dwie panie w turnusie świąteczno-noworocznym w Jaworniku.
Kilkanaście razy udzielałem Komunii Świętej w domach i szpitalach, kontynuowałem odwiedziny duszpasterskie.
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Kolejny rok na niwie diakonii działała nasza Stacja Socjalna, którą prowadzimy dzięki współfinansowaniu przez Rycerski Zakon Joannitów. W roku
sprawozdawczym stacja działała dwa razy w tygodniu. We wtorki i czwartki
można było skorzystać z usług ambulatorium lub poprosić pielęgniarkę o wizytę domową; zwiększyła się ilość wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego.
Braliśmy udział, jak co roku w akcjach „Podarunek pod choinkę” oraz Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom.
Na razie nie funkcjonuje dobrze strona internetowa parafii, choć mam nadzieję, że sytuacja niebawem się zmieni, ale za to bardzo prężnie działa konto
naszej parafii na Facebooku, za co serdecznie dziękuję p. Małgorzacie Szczugieł.
Z zaprzyjaźnionej parafii w Waldbröl gościliśmy grupę na czele z ks. Tomasem Sieblem, która uczestniczyła w naszym jubileuszu.
Dokonując podsumowania ubiegłego roku pragnę tą drogą podziękować
pracownikom parafii pani Grażynie Karlickiej i panu Bronisławowi Karlickiemu za oddaną i sumienna pracę, a także naszemu organiście panu Maciejowi Skrzypczykowi za pełną poświęceń służbę dla naszego zboru. Dziękuję
także za współpracę i długie godziny wieczornych posiedzeń członkom Rady
Parafialnej i jej kuratorowi p
Dziękuję nade wszystko miłosiernemu Bogu za Jego wsparcie i obecność w
naszym życiu i działaniach na Jego niwie.
Plany na rok 2014:
- kontynuacja spotkań biblijnych z wprowadzeniem kilku cykli:
np. studium biblijne; prelekcje dot. katechizmów; projekcje ciekawych filmów
o tematyce religijnej; spotkania z interesującymi ludźmi;
- kontynuacja comiesięcznych spotkań przy kawie,
- 15-17.03 udział w diecezjalnych rekolekcjach dla dzieci Jaworze,
- 03.06– Joszko Broda w kościele Zbawiciela,
- udział dzieci w półkolonii w Szczecinie.7-14.07,
- 4-6.07 spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej - Wrocław,
-Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu w miesiącu sierpniu,
- 27 września 30-lecie ordynacji proboszcza.
Mamy nadzieję na:
- kolejny koncert Filharmonii Sudeckiej w kościele Zbawiciela,
- dwa kolejne numery Zwiastuna Parafialnego,
- remont kaplicy w Nowej Rudzie,
- wymianę dalszej części podłogi w kościele,
- dalszą wymianę okien w kościele,
- utworzenie grupy pracującej nad kolejnymi numerami Zwiastuna Parafialnego oraz zawartością strony internetowej,
- wzbogacenie oferty Stacji Socjalnej o konsultacje dietetyczne oraz logopedyczne.
Oby łaskawy Bóg raczył obficie pobłogosławić te wszystkie plany, aby przez
ich realizację Jego Królestwo wzrastało w nas i wokół nas.
Ks Waldemar Szczugieł
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Historia

REFORMA TORZY cz.1
W związku z jubileuszem 500 lat Reformacji rok 2013 w Kościele
Ewangelicko – Augsburskim w RP został ogłoszony „Rokiem Reformatorów”. Istnieje zatem ciągła potrzeba przybliżania i poznawania tak
ważnych dla nas postaci, które przyczyniły się do zaistnienia i rozwoju
tak potężnego ruchu jakim była Reformacja, która zmieniła bieg historii i wpłynęła na losy i kształt Kościołów protestanckich.
Marcin Luter urodził się w Eisleben 10 listopada 1483 roku. Wykształcenie
zdobył na uniwersytecie w Erfurcie. Po przeżyciach w czasie burzy pod Stotterheim w 1505 roku postanowił wstąpić do zakonu augustianów.
W klasztorze zajął się studiowaniem Pisma Świętego pod okiem Jana von
Staupitza. W 1508 roku Luter znalazł się na uniwersytecie w Wittenberdzie
na wydziale teologicznym. W 1512 roku uzyskał doktorat teologii.
W tamtych czasach nikt nie odważył się podnieść głosu przeciw handlowi
odpustami. Jako pierwszy zrobił to właśnie Marcin Luter.
31 października 1517 przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez
przeciw nauce o odpustach.
W 1519 roku Luter zostaje przesłuchany w Augsburgu przez kard. Kajetana.
Rok później papież Leon X potępia go w bulli Exsurge Domine. Ekskomunikowany w 1521 r.
W tym samym roku na sejmie w Wormacji wobec cesarza Karola V nie wyrzeka się swoich pism. Skazany na banicję edyktem wormackim, z pomocą
elektora Fryderyka Mądrego przedostaje się na zamek w Wartburgu, gdzie
tłumaczy Nowy Testament (1522) na język niemiecki.
W 1524 r. zrzuca habit , a rok później żeni się z Katarzyną von Bora. Jest
autorem wielu prac z czego najważniejsze to: Mały i Duży Katechizm (1529)
oraz Artykuły szmalkaldzkie (1536), które stanowią księgi wyznaniowe luteranizmu. Do ważniejszych pism należą także: O wolności chrześcijańskiej
(1520), Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego (1520), O niewolnej woli (1525) czy Postylla Domowa (1544) Ojciec Reformacji umiera 18 lutego 1546 roku.
Filip Melanchton (własc. Schwartzerd) urodził się 16 lutego 1497 roku
w Bretten. Ukończył szkołę łacińską w Pforzheim. Od roku 1518 rozpoczął
działalność na Uniwersytecie w Wittenberdze i był z nim związany do końca
życia.
Był mężem Katarzyny Krupp, z którą ożenił się w 1520 roku. Na Uniwersytecie w Wittenberdze poznał i związał swe losy z Marcinem Lutrem i jego
współpracownikami.
W 1528 roku przeprowadził reformę tego uniwersytetu – później organizował
i reformował kolejne uniwersytety w Rzeszy i poza jej granicami.
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W 1530 r. przypadło mu najważniejsze zadanie reformatorskie – przygotowanie Wyznania Augsburskiego. Natomiast w roku 1531 przygotował
Obronę Wyznania Augsburskiego w odpowiedzi na zarzuty papieskie.
W 1537 r. na zlecenie Związku Szmalkaldzkiego sporządził Traktat o władzy
i prymacie papieża, w którym wyjaśnił ewangelickie stanowisko względem
papiestwa.
W 1536 roku przygotował Konkordię Wittenberską, w której zawarł kompromisową naukę o Wieczerzy Pańskiej. W 1540 r. dążył do kompromisu
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu ze stroną papieską. Kompromisowe
nastawienie Melanchtona stało się po śmierci Lutra źródłem problemów.
Zmęczony sporami zmarł po krótkiej chorobie 19 kwietnia 1560 roku w Wittenberdze.
W jego spuściźnie oprócz pism teologicznych znalazły się dzieła filozoficzne.
Pisał też na temat geografii, prawa, retoryki czy historii.
Pomagał Marcinowi Lutrowi w tłumaczeniu Biblii. Najważniejsze jego dzieła
to te, które stały się księgami wyznaniowymi luteranizmu: Wyznanie Augsburskie, Obrona Wyznania Augsburskiego oraz uzupełniający je Traktat
o władzy i prymacie papieża. Dzieła te ukształtowały w dużej mierze oblicze
luteranizmu.
Jan Bugenhagen urodzony 24 czerwca 1485 roku w Wolinie czołowy przedstawiciel wczesnego ruchu protestanckiego. Studiował sztuki wyzwolone na
Uniwersytecie w Greifswaldzie.
W czasie pobytu na uczelni wybrał drogę kariery duchownej, wstąpił do premonstratensów. W 1509 roku przyjął święcenia kapłańskie i został wikariuszem przy kościele parafialnym w Trzebiatowie.
Od 1520 roku Jan Bugenhagen zajmował się badaniem pism i wystąpień
Marcina Lutra. Wnikliwa lektura dzieła O babilońskiej niewoli Kościoła
w 1520 roku spowodowała u niego zmianę dotychczasowego patrzenia
na religię.
Skupił wokół siebie krąg duchownych, mieszczan, studentów i zaczął organizować pierwszą wspólnotę ewangelicką w Trzebiatowie. Stała się one zaczątkiem reformacji na Pomorzu.
W marcu 1521 roku Bugenhagen chcąc ukryć się przed prześladowaniami
uciekł do Wittenbergi, gdzie poznał czołowych myślicieli i teologów protestanckich. W 1522 roku zerwał z celibatem i ożenił się z Walpurgą, z którą
doczekał trojga dzieci. W późniejszych latach pracował przy układaniu 17
artykułów, które stały się podstawą wyznania ewangelicko-augsburskiego,
pomagał również Lutrowi tłumaczyć Biblię na język niemiecki.
13 czerwca 1525 r. udzielił ślubu Lutrowi z Katarzyną von Bora.
Bugenhagen odegrał czołową rolę w reformie Kościoła Danii (1536-1539).
Po śmierci Marcina Lutra zorganizował jego pogrzeb, a także zaopiekował
się jego żoną i rodziną. Zmarł 20 kwietnia 1558 roku w Wittenberdze.
opr. M.Kowalak
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225-lecie poświęcenia kościoła Zbawiciela
29 września 2013 r.
Po raz drugi przyszło mi organizować pamiatkę poświęcenia naszego koscioła. Od 1988 roku zmieniło się dużo w naszym kraju, w naszym mieście,
zmienił sie zupełnie Pl. Kościelny, po części zmienił się także kościół. To jednak co najważniejsze, przez te wszystkie lata zmieniło się nastawienie do
tej budowli wałbrzyszan, którzy w znakomitej większości wiedzą już, że
w jego wspaniałym wnętrzu odbywają się ewangelickie nabożeństwa oraz
równego rodzaju koncerty. Chętnie przychodzą na ekumeniczne spotkania.
Tym bardziej więc było co świętować zwracając swój wzrok ku minionym
225 latom.W minionych 25 latach zrobiono wiele. Najpierw kapitalnemu remontowi poddano organy (47 głosów), potem kościół otrzymał nowy dach,
wyremontowano mocowanie krzyża i całą ceglaną iglicę, wzmocniono fundamenty, zniknęły największe pęknięcia, mury zostały skotwione. Od kilku
lat prowadzony jest program wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, zamontowano nowe okna i żaluzje na wieży. W związku z jubileuszem wyremontowano większą część zakrystii i wymieniono drewniana podłogę w jednej
części nawy bocznej. Powolny proces renowacji i modernizacji kościoła będzie się toczył dalej z Bożym błogosławieństwem oraz dzięki ofiarności naszych parafian, przychylności władz rządowych i samorządowych różnych
szczebli, a także pomocy zagranicznych parafii. ks. W. Szczugieł

w pierwszym rzędzie idą od lewej:ks. dr Witold Baczyński,
ks.dziekan Bogusław Wermiński,ks. dr Jarosław Lipniak
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„Jeśli Pan domu nie
zbuduje,próżno trudzą
się ci, którzy go budują”- tymi słowami
z Psalmu 127 ks. Thomas Seibel z parafii
partnerskiej w Waldbröl pozdrowił wałbrzyskich
parafian
i wszystkich zgromadzonych.
Dnia 29 września
2013 r. odbyły się w
Wałbrzychu uroczystości z okazji 225-lecia poświęcenia kościoła Zbawiciela.
Obchody rozpoczęly już tydzień wcześniej koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej oraz Chóru Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Wykonali oni współnie Wielką Mszę h-mol
Jana Sebastiana Bacha. Kolejnym ponktem obchodów był koncert finałowy
VIII Warsztatów Gospel.
Zwieńczeniem jubileuszu było niedzielne nabożeństwo. Uczestniczyli
w nim m.in. zaproszeni księża: biskup diecezji wrocławskiej Ryszard Bogusz, goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych, współpracownicy
parafii
oraz
wałbrzyscy
parafianie. Rozpoczęło
się
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procesjonalnym wejściem członków Rady Parafialnej i duchownych do kościoła.
Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Zagrała orkiestra puzonistów z parafii Jänkendorf/Ullersdorf zza Nysy. Zaśpiewał chór Jubilate
Deo z parafii ewangelickiej w Mysłowicach. Oprawę muzyczną przygotował
organista miejscowego kościoła pan Maciej Skrzypczyk. rel. M.S.

od lewej: ks. radca Waldemar Pytel, ks. Thomas Seibel z Waldbröl, bp Ryszarda Bogusz,ks. W. Szczugieł,bp Jerzy Samiec,
pastor Danyo Ilunga z Dem.R.Konga, ks. Adam Malina
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Historia nowsza

DZWONY W GOLESZOWSKIM
KOŚCIELE EWANGELICKIM
i ich związek z wałbrzyską ziemią cz. IV
1 maja 1976 główny konstruktor inż. Jan Czudek przychodzi na parafię obejrzeć
przywiezione dzwony i rozpoczyna pracę nad konstrukcją, na której mają być powieszone dzwony. Po dwóch tygodniach gotowe są rysunki na podstawie których ma
być wykonana konstrukcja pod dzwony.
17 maja brygada ślusarzy w składzie Rucki Gustaw i Macura Paweł oraz spawacze
Sikora Jerzy i Kamieniorz Paweł przystępują do demontażu starej konstrukcji nośnej
i budują nową. Prace te trwają przez 7 dni. Chcąc upewnić się czy prawidłowo są
wykonane obliczenia statyczne wieży postanowiono zważyć poszczególne dzwony
wraz z zawieszeniami, pojedynczo na wagę przewoził ich pan Jerzy Sikora.
Dzwon największy waży 2191kg, średni 1008 kg i mały 590kg. Problemem była
sprawa transportu dzwonów na wieżę kościoła .
Załatwiono dźwig i dnia 29 maja 1976r o godz. 9.30 rozpoczęto wyciąganie dzwonów na wieżę. Operacja ta trwała godzinę, a potem grupa mechaników w składzie
Gustaw Rucki, Jan Pieszka, Karol Gibiec, Adam Mizia, Paweł Kamieniorz, Jan Sikora
przystępuje do zawieszenia dzwonów na przygotowaną konstrukcję nośną.
Ciasnota wieży bardzo utrudnia pracę, ale w niedzielę 30 maja dźwięk najmniejszego dzwonu napędzanego ręcznie zaprasza konfirmantów i zborowników na uroczystość Konfirmacji wyciskając łzy wzruszenia i radości z niejednych oczu.
Prace montażowe trwają nadal i na Święta Zesłania Ducha rozbrzmiewa już głos
wszystkich dzwonów, ale jeszcze napędzanych ręcznie.
Równolegle z montażem inż. Czudek rozpracowuje napędy mechaniczne na każdy
dzwon, a potem mechanicy Rucki Gustaw, Pieszka Jan i Fober Adolf przystępują do
wykonania napędu dużego dzwonu, a następnie średniego i małego. Te wymagające
dużej precyzji prace wykonano w przeciągu zaledwie 3 tygodni.
W pamiątkę założenia i poświęcenia naszego kościoła, w 9 niedzielę po Trójcy
Św. w dniu 15 sierpnia 1976r. dokonano uroczystego poświęcenia zainstalowanych
dzwonów.
Poświęcenia i nadania imion poszczególnym dzwonom dokonują senior diecezji
Wrocławskiej ks. Waldemar Lucer w asyście ks. konseniorów Józefa Pośpiecha i Tadeusza Terlika. Dzwony otrzymują imiona: Wiara-Nadzieja-Miłość.
Do rozwiązania pozostał jeszcze problem załączania i wyłączania dzwonów.
W tej sprawie zwrócono się do pana Adama Stanieczka.
W grudniu 1976r. pan Adam instaluje w zakrystii kościoła mechanizm czasowy
automatycznego włączania i wyłączania dzwonów. Święta Bożego Narodzenia wieńczą dzieło sprowadzenia i instalowania dzwonów w naszej parafii.
Bogu niech będą dzięki za modlitwy wysłuchane, za mądrość i ręce ochotne, któ- 10 -

rymi obdarzył ludzi realizujących to trudne przedsięwzięcie. Prawie wszystkie prace
przy dzwonach wykonywane były w czynie społecznym, a ich wartość oszacowano
na 50 tysięcy zł.
Jan Pieszka Goleszów. 7 luty 1977r
Ps.
To były ważne i głęboko przeżywane chwile w życiu naszej parafii, a szczególnie dla ludzi, którzy byli bezpośrednio w to dzieło zaangażowani. Jak głębokie
były to przeżycia niech świadczy prośba z jaką się zwrócił do młodego wówczas wikarego ks. Dordy jeden z uczestników wyprawy po dzwony: ”Księże- choć nie jestem
z tej parafii miałbym takie życzenie, aby w dniu mojej śmierci chociaż jeden z tych
dzwonów się odezwał.”
Opracowanie całości: Władysław Pasterny.

Rozmyślanie
Hasło biblijne miesiąca stycznia 2014
„Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść,
bo ku tobie podnoszę dusze moją! Psalm 143,8
Pierwszy miesiąc nowego roku w swoim biblijnym haśle kieruje naszą uwagę na psalmistę, który w pokorze przychodzi do Boga z prośbą i błaganiem: „Panie! Słuchaj modlitwy
mojej!” Cały ten psalm jest pokutną prośbą o pomoc.
Prosimy o pomoc w poczuciu bezradności. Gdy konstatujemy, że wyczerpały się nasze
siły i nie jesteśmy w stanie iść dalej.
W takim nastawieniu kończy się dzień. Ale zanim na dobre zajdzie słońce nad moim
życiem wołam za przykładem Psalmisty: „Daj mi o świcie doznać łaski Twojej”. Zasypiam
więc z nadzieją, że Bóg nie odwrócił się ode mnie zupełnie, lecz z poranku kolejnego dnia
pozwoli mi zobaczyć swoje życie w nowym świetle. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy
w Nim położę całą moją ufność.
Zgubiłem drogę. Znajduję się w zupełnie obcym otoczeniu. Nie mam mapy ani komórki.
Wszystko wydaje mi się wrogie i niezrozumiałe. Ale oto Ktoś wychodzi mi naprzeciw. Cieszę się! Mam kogo zapytać o drogę. Czy jednak jest on godny zaufania?!
Tak, ufam mojemu Bogu, dlatego wołam:
„Wskaż mi Panie drogę, którą mam iść”.
Czy znajdę właściwą drogę dla swojego życia w tym nowym roku?
Znajdę, jeżeli Mu zaufam.
Jeżeli każdego dnia będę swój wzrok i swoją duszę podnosił ku Niemu. Amen.
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Plan nabożeństw

DATA

WAŁBRZYCH

16.03

Reminiscere
godz. 10 30

21.03

Tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 17 00

23.03

OCULI
godz. 10 30 nab. główne

28.03

Tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 17 00

30.03

LAETARE
godz. 10 30

04.04

Tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 17 00

06.04

godz. 10 30

JUDICA
spotkanie przy kawie

11.04

Tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 17 00

13.04

NIEDZIELA PALMOWA
godz. 10 30 nab. główne

18.04

WIELKI PIĄTEK
godz. 17 00 nab. główne

20.04

NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 10 30
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NOWA RUDA
godz. 8 00
nab. główne

godz. 8 00

godz. 8 00
nab. główne

godz. 10 00
nab. główne

DATA

WAŁBRZYCH

NOWA RUDA

21.04

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

godz. 10 00

27.04

Quasimodogeniti
godz. 10 30

04.05

Misericordias Domini
godz. 10 30 nab. główne spotkanie przy kawie

11.05

Jubilate
godz. 10 30

18.05

Cantate
godz. 10 30 nab. główne

25.05

Rogate - Proście!
godz. 10 30

29.05

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
nabożeństwo wyjazdowe w Świerzawie godz. 17 00

01.06

Exaudi - Słuchaj, Panie, głosu mego!
godz. 10 30 nab. główne spotkanie przy kawie

03.06

Koncert „Dzieci z Brodą”
godz. 16 00

08.06

I ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
godz. 10 30 nab. główne

09.06

II ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE godz. 17 00
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godz. 8 00
nab. główne

godz. 8 00

godz. 8 00
nab. główne

Z życia parafii
Zjazd Chórów Diecezji Wrocławskiej
Wałbrzych - 28 kwietnia 2013 r.
Co roku w jednej z parafii naszej diecezji w niedzielę Cantate - śpiewajcie! odbywa się diecezjalny zjazd chórów, zespołów i muzyków kościelnych. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich do nas.
W nabożeństwie w kościele Zbawiciela wystąpił Chór Ekumeniczny
z Karpacza, chór parafialny z Wrocławia oraz zespół dziecięcy złożony
z przedszkolaków z Wałbrzycha i okolic.
Każdy z zespołów zaprezentował około 15-minutowy program, który

stanowił muzyczną oprawę nabożeństwa. Kazanie wygłosił ks. radca
Waldemar Pytel ze Świdnicy, a w nabożeństwie udział wzięli także
ks. Waldemar Szczugieł – gospodarz parafii, ks. Edwin Pech
z Karpacza i ks. Marcin Orawski
z Wrocławia.
Po nabożeństwie zaprosiliśmy
naszych gości do nagrzanej kaplicy
na rozgrzewkę przy ciepłym posiłku co służyło też wzajemnej integracji.MS
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Ekumenia

Ekumeniczny Koncert Pasyjny
Wałbrzych-Piaskowa Góra - 26 marca 2013 r.
Dzięki współpracy ekumenicznej z Parafią Rzym.-Katolicką na Piaskowej
Górze oraz sponsorom prywatnym mogliśmy zaprosić do Wałbrzycha panią
Beatę Badnarz, która w tamtejszym kościele zaśpiewała ewangelickie pieśni pasyjne ze swojej płyty „Pasja miłości”. Był to początek Wielkiego Tygodnia, a więc
dobre przygotowanie na pełne skupienia przeżywanie wydarzeń paschalnych.
Pani Beata była jeszcze potem kolejny raz w Wałbrzychu pod koniec maja,
tym razem śpiewając z okazji Dnia Matki dla licznie zgromadzonych w sali balowej Książa mam.
Ekumeniczne koncerty
mam nadzieję wejdą na
stałe do kalendarza wydarzeń w naszym mieście,
raz na Piaskowej Górze
raz u nas.
5 stycznia był kolejny z
udziałem p. Mieczysława
Szcześniaka, a teraz przygotowujemy kolejny z
okazji Dnia Dziecka w
wykonaniu Joszko Brody
i jego zespołu. XWS
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Koncerty

GO S PE L

w WA Ł BR Z YCH U

1 6 . 0 6 . 2 0 1 3 r. i 2 1 - 2 2 . 0 9 . 2 0 1 3 r.
W roku 2013 zorganizowaliśmy program pod ogólnym tytułem Gospel w Wałbrzychu. W jego ramach
odbył się w czerwcu
koncert Chóru Gospel Joy
z Poznania pod dyr. Agnieszki Tomaszewskiej-Górskiej,
jako rodzaj zaproszenia wałbrzyszan do wzięcia
udziału w VIII Warsztatach Gospel we wrześniu.
Warsztaty poprowadziła dyrygentka chóru z zespo-

łem muzycznym, przy współudziale charyzmatyczego
gościa z USA - Briana Fentressa.
Jak zwykle muzyka dotknęła naszych serc i dusz,
tym bardziej, że podczas obu koncertów połączona
była ze zwiastowaniem prawdy Ewangelii.
Program ten był dla nas dużym wyzawaniem organizacyjnym jak i finansowym. Udało się go zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, pozwólcie, że
wymienię tylko p. Elżbietę Kwiatkowską-Wyrwisz,
p. Grzegorza Kruszyńskiego oraz dofinansowaniu
przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Gminę Wałbrzych i sponsorów prywatnych. Za wszpółpracę
serdecznie dziękuję. Wszystkich zaś miłośników muzyki gospel zapraszam, jeśli Pan Bóg pozwoli, do
udziału w IX warsztatach w roku 2015. XWS
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Jan Sebastian Bach
Wielka Msza h-moll 20 września 2013 r.
W ramach obchodów 225-lecia poświęcenia kościoła Zbawiciela w jego wnętrzu wystąpiła Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej. Tym razem wraz
z chórem Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją
p. Andrzeja Kosendiaka. Wykonanie mszy bachowskiej
przyciagnęło do kościoła liczne grono wałbrzyskich
melomanów. Mam nadzieję, że w roku 2014 zaproponujemy kolejny koncert symfoniczny. XWS

-
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MIĘDZYPARAFIALNE SPOTKANIE ADWENTOWE
LEGNICA
Dnia 14 grudnia 2013 r. w Sali restauracyjnej domu akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy odbyło się międzyparafialne
spotkanie

adwen-

towe.
Gości przywitali gospodarze szkoły oraz
wikariusz naszej parafii

legnickiej

ks.

Jerzy Gansel. Na spotkanie

przyjechały

duże grupy z dolnośląskich parafii ewangelicko-augsburskich:
z Wrocławia, z ks. biskupem Ryszardem Boguszem, ze Świdnicy z ks. proboszczem Waldemarem
Pytlem, z Wałbrzycha z ks. proboszczem Waldemarem Szczugiełem, z Lubania Śląskiego z ks. proboszczem Cezarym Królewiczem. Grupy gości były
w tym roku liczne.
Główny temat spotkania adwentowego to oczywiście oczekiwanie na nadejście Jezusa, tak w sensie czasowym i bardziej fizycznym, jak i tym najistotniejszym duchowym.
Duchowemu
oczekiwaniu,

co

wielokrotnie przypominano, m.in. w
przemówieniu ks.
biskupa Bogusza,
powinno towarzyszyć oczyszczenie
duchowe. Przywy-
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kliśmy często krytykować zgiełk domowych porządków towarzyszących czasowi poprzedzającemu Boże Narodzenie… Oczywiście jest prawdą, że nie
wolno nam zachwiać tej proporcji miedzy duchem a podporządkowanym mu
przecież ciałem. Boże Narodzenie nie może stawać się świętem stołu, jak to
nieraz niestety bywało i ciągle bywa.
Druga strona medalu powinna nas jednak nastroić bardziej optymistycznie.
Potraktujmy wykonywanie fizycznych porządków (w rozumnej proporcji), jako
symbolu tego, co duchowe symbolu oczyszczenia naszego wnętrza przed nadejściem Pana Jezusa.
Ta konkluzja była jedną z przewodnich myśli spotkania adwentowego. Pieśni
bożonarodzeniowe przeplatały się z tematem refleksji. „Cicha noc”, W żłobie
leży”, „O błogosławiony” , „Córko syjońska”, „Cudowna różdżka” czy „Już noc
okrywa świat” to kolędy lub pastorałki, które jednoczą nas ze szczególną siłą.
Spotkaniu towarzyszył też obfity poczęstunek, ocieplający atmosferę miedzy
przyjezdnymi. Czas Adwentu i Bożego Narodzenia nie jest niczym innym jak
czasem duchowej radości:
„

O błogosławiony, radością natchniony,
pełen łaski godowy czas!
Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony;
cieszcie, cieszcie się chrześcijanie wraz!”
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Przemysław Burchardt

Zapraszamy na stronę
www.walbrzych24.com/1-wiadomosci/12581 gdzie można znaleźć takźe inne zdjęcia z tego
koncertu

To drugi koncert, po występie pani Beaty Bednorz z
pieśniami pasyjnymi w marcu, zorganizowany wspólnie
przez nasze parafie. Wielkość audytorium mocno przekroczyła nasze oczekiwania, Razem można więcej, ale
też razem można lepiej sie poznać, bliżej siebie stanąć.
Te koncerty, jak i nabożeństwa ekumeniczne niech będą
dorym świadectwem wspólnoty wiary i zycia, wzajemnego poznania i miłości.

Koncert

- -20
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Nasi parafianie

W 93 ROCZNICĘ
URODZIN
FRYDOLIN BAŁON urodził się 4 marca
1921 r. w Karwinie na Zaolziu w rodzinie
ewangelickiej jako najmłodsze z pięciorga
dzieci Karola i Anny, z domu Kupka.
Chrzest i konfirmacja Frydolina miały
miejsce w kościele parafialnym w Orłowej.
Po szkole ludowej (1927 – 1932 ) uczęszczał
do szkoły wydziałowej (1932 – 1935 ), a następnie ukończył roczny kurs naukowy przy
szkole wydziałowej publicznej w Karwinie.
Przez jakiś czas uczył się zawodu krawca,
a w okresie drugiej wojny światowej kontynuował tradycję rodzinną pracując jako górnik w kopalniach Gabriela i Sucha. Uniknął w ten sposób wywózki na
roboty do Rzeszy. Rodzina Bałonów nie ugięła się naciskom i nie podpisała
volkslisty.
Po wojnie, gdy Zaolzie zostało w granicach Czechosłowacji, przeszedł na
stronę polską i w Cieszynie odbył kurs uprawniający do pracy w administracji państwowej na Ziemiach Zachodnich. Związał się z przemysłem
węglowym. Od października 1945 r. pracował na różnych stanowiskach w
Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Na stałe osiadł w Nowej
Rudzie, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Elżbietę, z domu Welzel, którą
poślubił w 1954 r. Rok później urodziła się im córka Krystyna.
Frydolin Bałon od chwili przyjazdu do Nowej Rudy zaangażował się w
życie społeczne miasta. Był radnym miejskim, opiekował się także klubem
sportowym. Był jego sekretarzem. Szczególnie wspierał sekcje siatkówki,
piłki ręcznej i piłki nożnej. W miarę potrzeb sędziował mecze piłkarskie.
Był także przewodniczącym komitetu rodzicielskiego przy szkole podstawowej nr 5.
Od początku pobytu w Nowej Rudzie stał się aktywnym członkiem tworzącej się polskiej parafii ewangelickiej. Wspomina:” Po przyjeździe do Nowej
Rudy skierowałem swoje kroki do dużego neogotyckiego kościoła. Na wieży
którego znajdowała się duża podobizna koguta. Myślałem, że jest to kościół
ewangelicki, gdyż u nas na Zaolziu koguty były na naszych kościołach. Dopiero tutejsi Niemcy pokazali mi kościół ewangelicki z krzyżem na wieży,
do którego zacząłem uczęszczać na nabożeństwa. Na początku byłem jedynym Polakiem ewangelikiem.”
W latach 1984 – 1990 był członkiem rady parafialnej przy kościele Zbawiciela w Wałbrzychu. Od 1980 roku jest na emeryturze. W roku 2001
owdowiał i mieszka obecnie z córką Krystyną.
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Zaproszenia

Serdecznie zapraszamy na
NABOŻEŃSTWO
EKUMENICZNE
w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Św.
09 czerwca 2013 r. godz. 17 00
kościół Zbawiciela w Wałbrzychu
po nabożeństwie poczęstunek w kaplicy.

Rada Parafialna zaprasza na

DZIĘKCZYNNE NABOŻEŃSTWO
z okazji 30-lecia ordynacji
ks. prob. Waldemara Szczugieła,
które odbędzie się 27 września 2014 r. (sobota)
w kościele Zbawiciela w Wałbrzychu z udziałem
ks. biskupa Ryszarda Bogusza.
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Kronika
Hasło marca 2014:
Jezus rzekł: „Po tym wszyszcy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli miłośc wzajemną mieć będziecie.”
Ew. Jana 13,35
Dnia 7 lipca 2013 ślub kościelny połączył
p. Marcina Kowalaka z p. Mirelą Kowalak z domu Szymborską,
niech wszechmocny Bóg błogosławi ich na nowej drodze życia.
W niedzielę 7 lipca 2013 r. w ramach nabożeństwa ochrzczono
Miłosza Jana Kowalaka,
poprzez chrzest włączony do spłeczności Dzieci Bożych niech
wzrasta i przygywa mu łaski u Boga i u ludzi.
W niedzielę 15 września 2013 r. podczas nabożeństwa do naszego zboru
wstąpił p. Sebastian Garwol.
Wstąpienie do Kościoła jest zawsze ukoronowaniem długiego procesu,
w którym następuje poznawanie nauki Kościoła, jego codziennego życia,
a także ludzi stanowiących miejscowy zbór. To wrastanie w społeczność dokonuje się podczas spotkań, wspólnych wyjazdów wreszcie zaangażowanie
w codzienne życie parafii.
Witamy Pana w naszym gronie i życzymy, aby życie nabożeństwowe i sakramentalne oraz poczucie wspólnoty było pomocą w poznawaniu naszego
Pana Jezusa Chrystusa obdarzającego pokojem i radością, każdego, kto do
Niego przychodzi.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI
JUBILEUSZU URODZIN PRZYJMUJĄ:
Hildegarda NAWROT z Boguszowa

09.02 - 89 urodziny

Alicja SACHS ze Szczawna Zdroju

21.02 - 87 urodziny

Melania WERNER z Piaskowej Góry

21.02 - 85 urodziny

Frydolin BAŁON z Nowej Rudy

04.03 - 93 urodziny

Helmut WERNER z Piaskowej Góry

27.03 - 85 urodziny

Eryka DOLEGA z Piaskowej Góry

04.05 - 81 urodziny

Irena NIEPSUJ z Mieroszowa

13.06 - 78 urodziny

Margot ŁUCZAK z Gorc
30.06 - 81 urodziny
Drogim jubilatom życzymy wiele wewnętrznego pokoju, zdrowia,
radości i Bożego błogosławieństwa na każdy następny rok.
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Proboszcz:

ks. Waldemar Szczugieł
e-mail: wszczugiel@luteranie.pl
tel. kom. 502 719 316
tel.
74 84 232 13
faks:
74 84 22 969
Na rozmowę najlepiej umówić się osobiście lub telefonicznie.

Kancelaria
parafialna:

58-300 WAŁBRZYCH pl. Kościelny 4
tel. 74 84 232 13 faks: 74 84 22 969
e-mail: walbrzych@luteranie.pl
www.walbrzych.luteranie.pl
W sprawach formalnych przyjmuje

pani Grażyna Karlicka
od poniedziałku do czwartku od 10 00 do 13 00
w piątki od 13 00 do 16 00
Poza godzinami urzędowania kancelarii w nagłej potrzebie
prosimy o kontakt na numer parafii lub telefon komórkowy
proboszcza.

Stacja
Socjalna:

Prowadzi pielęgniarka

dypl.pani Monika Karpińska
Stacja jest czynna we wtorki i czwartki:
ambulatorium 8 00 - 10 00 i 15 00 - 16 00
wizyty domowe 10 00 - 15 00.
Aby skorzystać z pomocy pielęgniarskiej, wypożyczyć sprzęt
rehabilitacyjny lub zamówić wizytę domową do obłożnie
chorego należy zgłosić to osobiście w stacji lub telefonicznie
pod numerem: 74 846 14 37.

Konto
Bankowe:

BANK PEKAO S.A. o/ Wałbrzych
Nr: PL 63 1240 1952 1111 0010 3326 2867
Kod Swift: PKOPPLPW

ZWIASTUN PARAFIALNY
pismo Parafii Ewang.-Augsb. w Wałbrzychu
Utrzymuje się z ofiar,
Redakcja i skład: ks. Waldemar Szczugieł
Współpraca: Krystyna Bałon, Marcin Kowalak,
Mirela Kowalak, Małgorzata Szczugieł

