Parafia Ewangelicko - Augsburska w Wałbrzychu

44

UN
T
S
A
ZWI IALNY
F
PARA

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ 2008

ROK 12

„Rzekł im Jezus:
Pójdźcie i spożywajcie.
A żaden z uczniów nie
śmiał go pytać:
Kto Ty jesteś?
Bo wiedzieli,
że to Pan.”
Jan 21, 12

Rozmyślanie

Jezus Chrystus mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie.
J 14,19

Skąd wiem że Jezus żyje? Skąd miał tę pewność Luter, gdy wypisywał
przed sobą słowo: „Vivit” — On żyje! W jednej ze swoich mów stołowych
powiedział: „Chrystus żyje i panuje, chociaż nie wiedzą o tym bezbożni. To
my o tym wiemy, że On jest Królem królów i Panem panów.
(...) W chwilach największej słabości, w strachu, gdy czułem brzemię
grzechów, w trwodze i drżeniu przed śmiercią, podczas prześladowań ze
strony złego i fałszywego świata, doznałem i odczułem boską moc, jaką
okazywało imię Jezus. Gdy Bóg pozwoli, chcę przy tym imieniu trwać i z nim
żyć, i umierać”.
Profesor Uniwersytetu Yale oświadczył: „Historyczne dowody zmartwychwstania Chrystusa są bardziej wiarygodne niż przekazy o cudach, które
czynił. Do takich dowodów należą proroctwa Starego Testamentu napisane
setki lat przed Chrystusem. One przepowiedziały, że Mesjasz przyjdzie
i
powstanie z grobu. To nie może być przypadek, jeżeli Ewangelie to samo
potwierdzają”.
Ewangelista Łukasz, lekarz, historyk, który wszystko od początku
przebadał, dokładnie, kolejno opisał, stwierdził w Dziejach Apostolskich 1,3,
że Jezus „po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody,
ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym”.
Jezus sam przepowiedział, że umrze i zmartwychwstanie. Byli naoczni
świadkowie, że tak się stało: Poza uczniami Jezusa i niewiastami, które były
przy pustym grobie, Jezus „ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz”
(1 Kor 15,6).
Na wielu nagrobkach na naszych cmentarzach wyryte są słowa: „Tu
spoczywa...” Natomiast nad grobem Jezusa odkrytym w Jerozolimie
mogłoby być wypisane zdanie: „Nie ma go tu!”. Jest tylko jeden człowiek,
który zwyciężył śmierć. On żyje wiecznie. On żyje nie tylko w swojej
nauce i w ludzkiej pamięci. Chrześcijaństwo nie wybudowało dla Niego
mauzoleum, podobnego do tego jakie jest w Moskwie, w którym można
oglądać zabalsamowane ciało Lenina.
Jezus Chrystus mówi: „Ja żyję” i szczęśliwy jest ten, kto może za apostołem
powiedzieć: „Żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Amen.
ks. dr Alfred Jagucki „U nóg Zbawiciela” str.124
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Siostry i Bracia w Chrystusie,
W Nowy Rok Pański 2008 wkraczamy ze słowami hasła biblijnego „Ja
żyję i wy żyć będziecie” ( J 14, 19b). Słowa te kierują naszą uwagę w stronę źródła wszelkiej nadziei, siły i wiary chrześcijańskiej, w stronę Jezusa
Chrystusa. On sam - nasz Pan i Zbawiciel wypowiada te słowa.
Nie istnieje nic bardziej wiarygodnego, nic, co lepiej i mocniej mogłoby
nas przekonać o prawdziwości wiary chrześcijańskiej, niż słowa samego
zmartwychwstałego Pana „Ja żyję i wy żyć będziecie”. Chrystus powiedział:
„Gdzie ja jestem, tam i wy będziecie”. Właśnie Jezus, tylko Jezus jest naszą
jedyną nadzieją. W słowach Jezusa Chrystusa nie ma żadnych niedomówień, nie wymagają zmian czy poprawek. Wiedząc, widząc i przewidując
wszystko Zbawiciel mówił, że zwycięstwo będzie należeć do Niego. „Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). „Jam jest zmartwychwstanie i żywot” (J 11,25).
Wraz z Jego zmartwychwstaniem mamy już wszystko - idźmy więc w tym
wskazanym kierunku, w kierunku życia wiecznego! Tego życia, które się
już nie skończy. Gdy wracamy w myślach do kwestii otwartego grobu, serca nasze mogą bić żywym rytmem na myśl o zmartwychwstaniu, bo On
wstał z martwych i żyje i będzie żył zawsze.
U progu Nowego Roku stajemy z nadzieją i wiarą, chociaż nie jesteśmy
wolni od wielu niepokojów i obaw. W życiu doczesnym znosimy bowiem
ból, samotność, choroby, śmierć. Jednak Pan Jezus dobitnie, wyraźnie,
niedwuznacznie oświadczył, że po życiu doczesnym nastąpi życie wieczne,
mówiąc „Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał światłość żywota” (J 8,12) Natomiast posłaniec Boga, odziany w światło, zwraca się do kobiet, które szukają ciała
Jezusa: „Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go
tu” (Mk 16, 6).
Jezus nie jest kimś, kto należy do przeszłości. On żyje i jako żyjący idzie
przed nami; wzywa nas, abyśmy podążali za Nim i w ten sposób znaleźli
drogę do życia wiecznego. Radujmy się wraz z aniołami, zastępami niebiańskimi i całą ziemią, ponieważ zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które
obejmuje niebo i ziemię oraz łączy je ze sobą.
Życzę Wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności i pokoju. Życzę także
żywej nadziei i mocnej wiary w Boże obietnice. Niebo i ziemia przeminą,
ale Słowa Boga naszego nie przeminą. A one zapewniają, że kto uwierzy
i ochrzci się zbawiony będzie.
Błogosławionego Nowego Roku!
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Życzenia świąteczne

A jednak Chrystus
został wzbudzony
z martwych i jest
pierwiastkiem tych,
którzy zasnęli.
(1 Kor 15,20)

Jakże często człowiek skupia
się tylko na tym, co potrafi
objąć swoim umysłem. Wierzy
tylko w to, co wydaje się być
realne. Czasem słysząc jakąś nieprawdopodobną wieść powiada:
„niemożliwe, to nie może być
prawdą”. A jednak. Zaskakiwani
bywamy od czasu do czasu
różnymi informacjami - oto to,
co wydawało się niewykonalne
stało się rzeczywistością.
Fakt zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa też można kwestionować – na zdrowy, ludzki rozum jest to
przecież niemożliwe. Można podważać wiarygodność Biblii, doszukiwać się
nieścisłości, racjonalizować opisane w niej cuda. Można też uwierzyć. Tak jak
dziecko, bez żadnego „ale”, wbrew rozsądkowi i naprzeciw logice.
W możliwość Bożej ingerencji w ludzkie życie również można wątpić.
Przecież jest tyle zła na świecie! Tyle ludzkiego cierpienia, łez, etc. Jeżeli Bóg
naprawdę kocha… Pojawiają się wątpliwości i znaki zapytania. Te pytajniki
mogą oddzielić od Boga, mogą też jednak zaprowadzić pod Krzyż. Tam, gdzie
poprzez cierpienie Bóg najpełniej objawił swoją miłość.
Drogi Czytelniku! Radosnego zadziwienia nie tylko w wielkanocny poranek;
pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie; płynącej z góry mądrości,
która pozbawia wszelkich wątpliwości, a także dobrego zdrowia i Bożego
błogosławieństwa we wszystkich poczynaniach z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzą
ks. Waldemar Szczugieł z rodziną oraz Iwona Holeksa
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Biblia dzisiaj

PIELĘGNUJĄC SPOŁECZNOŚĆ
Rick Warren, fragment ksiązki „Życie świadome celu” S. 145-151

Jakuba 3:18 A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych,
którzy pokój czynią.
Dzieje Apostolskie 2:42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwach.
PIELĘGNUJĄC SPOŁECZNOŚĆ
Jakuba 3:18 A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy
pokój czynią.
Dzieje Apostolskie 2:42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach.
Społeczność wymaga zaangażowania.
Tylko Duch Święty może stworzyć prawdziwą społeczność między wierzącymi,
jednak pielęgnuje ją w oparciu o nasze decyzje i zaangażowanie. Apostoł Paweł
wskazuje na tę podwójną odpowiedzialność, mówiąc: „Jesteście ze sobą złączeni
pokojem poprzez Ducha Świętego, więc dokładajcie wszelkich starań, by to
zachować”(Ef 4,3). Do stworzenia chrześcijańskiej społeczności, w której panuje
miłość, potrzeba Bożej mocy i naszego wysiłku.
Niestety wielu ludzi wychowało się w rodzinach, w których brakowało zdrowych
relacji i osoby te nie wykazują cech i predyspozycji przydatnych w prawdziwej
społeczności. Muszą się nauczyć, jak odnosić się do innych członków Bożej rodziny.
Na szczęście Nowy Testament zawiera wiele wskazówek dotyczących życia w
społeczności. Paweł pisze: „Piszę wam o tym..., abyście wiedzieli, jak żyć w Bożej
rodzinie. Tą rodziną jest kościół”(I Tym 3,14-15).
Jeśli jesteś już zmęczony społecznością opartą na pozorach i chciałbyś kultywować
autentyczną społeczność i kochającą się wspólnotę w małej grupie, szkole niedzielnej
dla dorosłych lub w kościele, to będziesz musiał podjąć kilka trudnych decyzji i wziąć
na siebie niejedno ryzyko.
Pielęgnowanie społeczności wymaga szczerości. Będziesz musiał starać się
z miłością mówić ludziom prawdę o nich, nawet gdybyś wolał potraktować problem
zdawkowo czy zignorować go. Kiedy ktoś z naszego otoczenia krzywdzi samego
siebie lub innych poprzez grzeszne postępowanie, dużo łatwiej jest milczeć. Takie
milczenie nie wynika jednak z miłości. Większość ludzi nie ma nikogo, kto kochałby
ich na tyle, by powiedzieć im o nich prawdę (nawet tę bolesną), dlatego dalej brnie
w samozniszczeniu. Często wiemy, co należy komuś powiedzieć, ale powstrzymują
nas przed tym obawy. Są one czynnikiem sabotującym wiele społeczności, bo nikt w
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nich nie zdobył się na odwagę, by powiedzieć grupie prawdę, mimo że życie któregoś
z jej członków popadło w ruinę.
Biblia namawia nas do „mówienia prawdy w miłości”(Ef 4,15), ponieważ
społeczność cechuje się szczerością. Salomon powiedział: „Szczera odpowiedź to
oznaka prawdziwej przyjaźni”(Przy 24,26). Niekiedy oznacza to troskę, która każe
nam upomnieć kogoś, kto grzeszy lub poddany jest silnej pokusie. Apostoł Paweł
mówi: „Bracia i siostry, jeśli ktoś pośród was czyni zło, wy, którzy żyjecie w Duchu
powinniście do niego pójść i w łagodności zawrócić go ze złej drogi”(Gal 6,1-2).
Życie wielu wspólnot chrześcijańskich jest płytkie, bo obawiają się choćby
najmniejszego konfliktu. Kiedykolwiek pojawia się sprawa, która może spowodować
napięcia lub dyskomfort, jej znaczenie jest natychmiast pomniejszane lub bywa ona
tuszowana, by zachować fałszywe poczucie harmonii i pokoju. W ten sposób problem
nigdy nie ulega rozwiązaniu i każdy żyje ze skrywaną frustracją. Każdy wie o
problemie, ale nikt nie mówi o nim otwarcie. To tworzy chorą atmosferę tajemniczości,
która sprzyja plotkom. Rozwiązanie proponowane przez apostoła Pawła było dość
bezpośrednie: „Koniec z kłamstwami, koniec z udawaniem. Mówcie waszym bliźnim
prawdę. W Ciele Chrystusa wszyscy przecież jesteśmy ze sobą połączeni. Kiedy
kłamiesz innym, to skończysz na okłamywaniu samego siebie”(Ef 4,25).
Prawdziwa społeczność — czy to w małżeństwie, przyjaźni lub w kościele— jest
zależna od szczerości. Tak naprawdę wejście z kimś w nieuchronny konflikt może być
przyczynkiem do pogłębienia z nim relacji. Jeśli nie troszczysz się o kogoś na tyle,
by go upomnieć i usunąć powstałe przeszkody, to nigdy nie staniecie się sobie bliscy.
Kiedy konflikt jest właściwie rozgrywany, zbliżamy się do siebie poprzez odkrywanie
istniejących między nami różnic, a następnie przez szukanie kompromisu. Biblia
mówi: „Ostatecznie ludzie bardziej cenią szczerość niż pochlebstwa” (Przy 28,23).
Szczerość to nie licencja na mówienie czegokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek
się chce. Nie ma nic wspólnego z niegrzecznością czy brakiem taktu. Biblia mówi, że
na wszystko jest właściwy czas i sposób (Kazn 8,6). Bezmyślnie wypowiedziane słowa
pozostawiają trwałe rany, a Bóg chce, żebyśmy zwracali się do innych wierzących
jak kochający członkowie rodziny: „Nigdy nie używajcie surowych słów, kiedy
upominacie kogoś starszego, ale mówcie do niego tak, jakby był waszym ojcem. Do
młodszych mówcie tak, jak do młodszych braci, do starszych kobiet tak, jakby były
waszymi matkami, a do młodszych kobiet, jakby były waszymi siostrami”(I Tym
5,1-2).
Niestety, wiele społeczności zostało rozbitych przez brak szczerości. Apostoł
Paweł napomniał zbór w Koryncie za ich zmowę milczenia w kwestii dopuszczania
niemoralności w ich gronie. Ponieważ nikt z nich nie miał odwagi stawić temu
czoła, Paweł powiedział: „Nie powinniście godzić się na grzech pośród was i sądzić,
że kiedyś zniknie. Ujawnijcie go i rozprawcie się z nim... Lepiej sprawić komuś
przykrość i wzbudzić zażenowanie niż miałby być na wieki potępiony... Nie traktujcie
tego jako nieistotny drobiazg, bo jest to coś zgoła przeciwnego... Gdy ktoś z waszych
współbraci żyje w nieczystości, jest nieuczciwy, nie słucha Boga, źle traktuje innych,
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upija się, staje się chciwy czy agresywny, to nie zachowujcie się tak, jakby wszystko
było w porządku. Nie przechodźcie nad tym do porządku dziennego, traktując
grzech jako dopuszczalne zachowanie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czynią
niewierzący, ale czyż nie ciąży na nas odpowiedzialność za postępowanie ludzi z
naszego kościoła? (I Kor 5,3-12).
Pielęgnowanie społeczności wymaga pokory. Zarozumiałość, samozadowolenie,
upartość i duma niszczą społeczność szybciej niż cokolwiek innego. Duma wznosi
mury między ludźmi; pokora buduje mosty. Jest jak oliwa, która wygładza i łagodzi
wzajemne relacje. Z tego powodu Biblia mówi: „Przyobleczcie się w pokorę jeden
wobec drugiego”(I Ptr 5,5b). Właściwym ubiorem do społeczności jest postawa
pokory.
Reszta powyższego wersetu brzmi: „...ponieważ Bóg sprzeciwia się pysznym
i obdarza łaską pokornych”(I Ptr 5,5c). Innym powodem, dla którego warto być
pokornym, jest fakt, że duma blokuje Bożą łaskę w naszym życiu, a ona jest nam
potrzebna do duchowego wzrostu, do zmian, do uzdrowienia i pomagania innym.
Otrzymujemy Bożą łaskę dzięki pokornemu przyznaniu się, iż jej potrzebujemy.
Biblia mówi, że będąc pysznymi, stajemy w opozycji wobec Boga! To głupi
i niebezpieczny sposób na życie.
Pokorę można w sobie wypracować na wiele praktycznych sposobów, np.
poprzez przyznanie się do słabości, cierpliwość wobec słabości innych, otwartość
na pouczenia i kierowanie uwagi na zasługi innych, a nie na swoje. Apostoł Paweł
radzi: „Żyjcie ze sobą w zgodzie. Nie próbujcie odgrywać kogoś ważnego, lecz
cieszcie się towarzystwem zwykłych ludzi. I nie wyobrażajcie sobie, że wszystko
już wiecie!”(Rzym 12,16). Do chrześcijan w Filipii apostoł pisze: „Bądźcie pokorni,
uważając innych za lepszych od siebie. Nie zamykajcie się w kręgu własnych spraw,
ale myślcie o innych ludziach, o ich sprawach”(Fil 2,3-4).
Pokora nie polega na zaniżaniu swojej samooceny, ale na myśleniu o sobie w
znacznie mniejszym stopniu. Pokora to myślenie wpierw o innych. Ludzie pokorni
są tak skupieni na służeniu innym, że nie myślą o sobie.
Pielęgnowanie społeczności wymaga uprzejmości. Uprzejmość to szanowanie
czyjejś odmienności, wrażliwość na potrzeby emocjonalne innych i cierpliwość w
stosunku do ludzi, którzy nas drażnią. Biblia mówi: „Mamy bowiem obowiązek nieść
brzemię liczenia się z wątpliwościami i obawami innych ludzi”(Rzym 15,2). Paweł
powiedział Tytusowi: „Boże dzieci powinny być wielkoduszne i uprzejme”(Tyt
3,2).
W każdej wspólnocie i małej grupie chrześcijan znajdzie się przynajmniej jedna
„trudna” osoba, ale z reguły jest ich więcej. Ludzie ci mają być może szczególne
potrzeby emocjonalne, cechuje ich poczucie niepewności, irytujące maniery i brak
umiejętności współżycia z innymi. Wymagają szczególnej troski i względów.
Tych ludzi Bóg postawił między nami zarówno dla ich dobra, jak i naszego
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własnego. Ich obecność stwarza nam kolejne możliwości duchowego wzrostu i
pozwała ocenić jakość społeczności: Czy będziemy ich kochać jak braci i siostry, i
traktować w sposób godny?
W rodzinie akceptacja nie zależy od tego, na ile jesteśmy inteligentni, atrakcyjni
fizycznie czy utalentowani. Ona bierze się z tego, że należymy do siebie nawzajem.
Swoją rodzinę bronimy i ochraniamy. Któryś z jej członków może być nieco dziwny,
ale mimo to jest jednym z nas. Biblia mówi o tym tak: „Bądźcie sobie oddani jak
kochająca się rodzina. Prześcigajcie się w okazywaniu sobie nawzajem szacunku”(Rzym
12,10).
Prawdę powiedziawszy, wszyscy mamy swoje dziwactwa i cechy uciążliwe dla
otoczenia. Jednak społeczność nie polega na tym, by wszyscy byli prawie identyczni.
Podstawą naszej społeczności jest nasz stosunek do Boga — jesteśmy rodziną.
Jednym ze sposobów nauczenia się uprzejmości jest dowiedzenie się, skąd ci ludzie
pochodzą. Poznajemy ich osobistą historię. Kiedy zorientujemy się, przez co w życiu
przeszli, staniemy się bardziej wyrozumiali. Zamiast myśleć o tym, jak daleką drogę
mają jeszcze przed sobą, pomyślmy, jak daleko już zaszli mimo swoich trudnych
przeżyć.
Innym sposobem nauczenia się uprzejmości jest nie bagatelizowanie czyichś
wątpliwości. To, że my się czegoś nie obawiamy, nie oznacza, że to samo powinni
odczuwać inni. Prawdziwa społeczność ma miejsce wtedy, gdy ludzie wiedzą, że
mogą przyznać się do swych wątpliwości i obaw, nie narażając się na osąd ze strony
innych.
Pielęgnowanie społeczności wymaga zaufania. Ludzie otwierają się, przyznają
się do swoich zranień, skrytych potrzeb i pomyłek tylko w atmosferze serdecznej
akceptacji i dyskrecji. Dyskrecja nie jest milczeniem w czasie, gdy nasz brat lub siostra
grzeszy. Oznacza raczej, że to, czego dowiedzieliśmy się w naszej grupie, nie może
poza nią wyjść oraz że grupa chce się tym problemem zająć, a nie plotkować o nim.
Bóg nienawidzi plotek, zwłaszcza, gdy są one skrywane pod płaszczykiem prośby o
modlitwę za jakąś osobę. Bóg mówi: „Plotki roznoszą ludzie podli; oni przysparzają
kłopotów i niszczą przyjaźnie”(Przy 16-28). Plotka zawsze niesie ze sobą zranienia i
podziały, podkopując społeczność.
Bóg bardzo jasno stwierdza, że powinniśmy napominać tych, którzy powodują
podziały wśród chrześcijan (Tyt 3,10). W rezultacie twoich działań mogą wpaść w
złość i opuścić grupę lub wspólnotę, ale społeczność kościoła jest ważniejsza niż dobre
samopoczucie jednostki.
Pielęgnowanie społeczności wymaga częstotliwości. By budować prawdziwą
społeczność, potrzebujemy częstych i regularnych kontaktów ze swoją grupą. Relacje
wymagają czasu. Biblia mówi: „Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń, jak to
czynią niektórzy, ale zachęcajmy i napominajmy się wzajemnie”(Hebr 10,25). Naszym
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zwyczajem powinno być wzajemne spotykanie się. Przyzwyczajenie dotyczy czegoś,
co robimy często, a nie okazjonalnie. By budować relacje z innymi, musimy im
poświęcać czas i to w całkiem sporych ilościach. Oto, dlaczego w wielu kościołach
społeczność jest tak płytka — ludzie nie spędzają ze sobą wystarczająco dużo czasu, a
jeżeli już, to po to, by słuchać, jak mówi jedna osoba.
Społeczność nie jest zbudowana na zasadzie „każdemu to, co lubi”, ale na
przekonaniu, że potrzebujemy jej dla duchowego zdrowia. Jeśli chcemy pielęgnować
prawdziwą społeczność, to będziemy musieli spotykać się z ludźmi, nawet gdy nam
się nie chce, ponieważ wiemy, że jest to ważne. Pierwsi chrześcijanie spotykali się
codziennie! „Gromadzili się każdego dnia w świątyni, spotykali się w małych grupach
domowych na wieczerzę Pańską, z radością i dziękczynieniem spożywali wspólnie
posiłki”(Dz 2,46). Społeczność wymaga dużych nakładów czasu.
Jeżeli jesteś członkiem małej grupy domowej albo uczestnikiem szkoły niedzielnej
dla dorosłych, to namawiam twoją grupę do przyjęcia wspólnego zobowiązania, które
spełnia wymogi dziewięciu cech biblijnej społeczności. Oto one:
Będziemy ujawniać swoje prawdziwe uczucia (autentyzm), wspierać jeden drugiego
(wzajemność), troszczyć się o siebie (współczucie, zrozumienie wzajemnych potrzeb),
przebaczać sobie wzajemnie (miłosierdzie), mówić prawdę w miłości (szczerość),
przyznawać się do słabości (pokora), szanować nawzajem swą odmienność
(uprzejmość), nie plotkować i czynić grupę naszym priorytetem (duża częstotliwość
spotkań).
Kiedy spojrzymy na listę tych cech, to stanie się dla nas oczywiste, dlaczego
prawdziwa społeczność jest tak rzadkim zjawiskiem. Oznacza rezygnowanie z
własnej egocentrycznej postawy i szkodliwej duchowej niezależności po to, by stać
się współzależnymi. Jednak zyski wynikające z dzielenia się swoim życiem z innymi
znacznie przewyższają jego koszty, a takie życie przygotowuje nas na przyszłość w
Niebie.

W kancelarii parafialnej nabyć można:

Pismo Święte ( 35 zł); Śpiewnik Ewangelicki ( 35 zł);
„Nasze życie - luteranie w Polsce” ( 7,50 zł);
„ZWIASTUN EWANGELICKI” (dwutygodnik)
( 4,50 zł. lub prenumerata)
„Dobry początek ( Ulrich Parzany) ( 9 zł)
„Chrześcijańskie sumienie” ( ks. dr Marcin Hintz) ( 15 zł)
„BLISKO” ( Z Biblią na codzień z pytaniami) pren. (20 zł)
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ZARYS HISTORII PARAFII EWANGELICKIEJ W WAŁBRZYCHU
Autor: Pastor Büttner

W roku 1546 parafia wałbrzyska stanęła po stronie reformacji, ogół wiernych jak i pan
lenny ( ULRICH VON CZETTRITZ na Nowym Dworze) opowiedzieli się za naukami
Lutra. Wzniesiony w roku 1440 stary kościół parafialny Wałbrzycha stał się kościołem
ewangelickim. Pierwszy ewangelicki duchowny nazywał się BALTHASAR TILESIUS.
Parafię wałbrzyską stanowił rejon sięgający daleko poza obszar obecnego okręgu
przemysłowego, a który wówczas był rzadko zaludniony.
Podczas wojny trzydziestoletniej parafia wiele wycierpiała. Po jej zakończeniu 25
marca 1654 kościół w Wałbrzychu odebrano ewangelikom, a ich duchownych wypędzono,
gdyż w księstwie świdnickim cesarz zastrzegł sobie „ prawo reformacyjne”. Uczęszczanie
na nabożeństwa leśne na górze Niedźwiadki zostało wkrótce zakazane. Od roku 1657
ewangelikom pozostało jedynie uciążliwe udawanie się do odległego kościoła Pokoju w
Świdnicy.
100 lat trwał okres bez własnego kościoła, lecz mimo wszelkiego rodzaju ucisku
i urzędowych szykan zbór wiernie trwał przy swoim wyznaniu.
Gdy w roku 1741 sląsk dostał się pod pruskie panowanie ewangelicy odzyskali
wolność religijną i już 18 marca 1742 można było na placu Kościelnym w Wałbrzychu
położyć kamień węgielny pod dom modlitwy (zgodnie z traktatem pokojowym jedynie
tak wolno było nazywać nowe kościoły ewangelickie – przyp. tłum). Dokonał tego patron
kościoła
( CONRAD ERNST MAXIMILIAN hrabia von HOCHBERG z Książa) w
obecności parafian. Według spisu ludności z tamtych czasów w Wałbrzychu mieszkało 606
ewangelików i 31 katolików. Dom modlitwy miał 1000 miejsc siedzących. Wkrótce stał
się za mały dla rozrastającej się parafii i groził zawaleniem. Zatem 8 sierpnia 1785 roku
na wzniesieniu za nim położono kamień węgielny pod masywny kościół, który ku ogólnej
radości mógł zostać poświęcony 24 listopada 1788. Jego projekt jest dziełem królewskiego
radcy wojennego i budowlanego Langhansa z Wrocławia, sławnego architekta, projektanta
Bramy Brandenburskiej w Berlinie, któremu także inne kościoły ewangelickie na Śląsku
i w Wielkopolsce ( nas przykład w Dzierżoniowie i Rawiczu) zawdzięczają swój kształt.
Kościół ma 1 400 miejsc siedzących, a jasne,ciepłe,harmonijne ukształtowanie wnętrza jest
wzorcowym przykładem ewangelickiego budownictwa kościelnego.
Po dzień dzisiejszy wierni są bardzo przywiązani do swojej umiłowanej świątyni.
Niższą i zwieńczoną kopułą wieżę z projektu Langhansa z powodu jej złego stanu w roku
1863 zastąpiono nową i wyższą wieżą.
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Niedługo przed wybuchem wojny światowej 18 czerwca 1913 po gruntownej renowacji
tego domu Bożego parafia mogła z wdzięcznością obchodzić 125 rocznice istnienia
kościoła.
Po powstaniu samodzielnych parafii ewangelickich w roku 1854 na Starym Zdroju,
w roku 1875 na Białym Kamieniu, w roku 1875 na Podgórzu, w roku 1921 na Sobięcinie
parafia w Wałbrzychu liczy 18 000
dusz. Ma trzech pastorów i jednego
pomocniczego duchownego.
Parafia ewangelicka na Starym
Zdroju, który w roku 1919 stał
się dzielnicą Wałbrzycha, liczy
11 000 dusz i ma dwóch pastorów.
Jej kościół poświęcono w roku
1871, został zbudowany w stylu
starochrześcijańskich
bazylik
według projektu radcy budowlanego
Stülera
z czasów pa-nowania
Fryderyka Wilhelma IV.
Patronat znajdował się w
rękach właścicieli rycerskiego
majątku Stary Zdrój, początkowo
był to rodzina von MUTIUS, potem
magistrat Wałbrzycha. W roku 1922
patronat zniesiono. (…)
Zgodnie z rozporządzeniem z
1 marca 1917 doszło do rekwizycji,
wywłaszczenia
i
demontażu
dzwonów.
Były kościół ewangelicki w dzielnicy Stary Zdrój,
Tutejsze parafie zostały zoboobecnie rzymsko-katolicki
wiązane do wyrażenia zgody na zdjęcie dzwonów z wież i ich wywiezienie.
11 czerwca 1917 dzwony kościoła ewangelickiego, które swoim dźwiękiem
towarzyszyły dotąd mieszkańcom w radości i cierpieniu, ostatni raz zabrzmiały nad miastem.
Wielkie rzesze zebrały się przed kościołem o ósmej wieczorem, aby dzwony pożegnać.
Chorały grane z wieży przez orkiestrę górniczą na przemian łączyły się z dźwiękiem
wszystkich dzwonów. Największy dzwon ocalał, ponieważ zdaniem rzeczoznawców był
wartościowym dziełem sztuki.
Podobna uroczystość pożegnania dzwonów w kościele katolickim połączona z mszą
odbyła się 23 czerwca 1917. Ostatnie bicie we wszystkie dzwony było wzruszającą
uroczystością. 25 czerwca 1917 dzwony zdemontowano. Kościołowi pozostawiono tylko
najmniejszy dzwon, który dotychczas służył jako dzwon pogrzebowy.
( Przed II wojna światową kościół ewangelicki miał znowu trzy dzwony. Dwa z nich
„Anna” i „ Jadwiga” zostały zdjęte i przetopione pod koniec wojny. Ocalał do dzisiaj tylko
najmniejszy o dźwięcznej nazwie „Concordia”- przyp. tłum.).
tłum H. Felkel
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Ewangelizacja

NAJWIĘKSZE
EKUMENICZNE
WYDARZENIE
EWANGELIZACYJNE
W POLSCE

Hala sportowa OSiR-u WAŁBRZYCH, pl. Teatralny 6
początek godz. 18 00
6 kwietnia, niedziela

7 kwietnia, poniedziałek
Słowa uczą, przykłady pociągają
Dlaczego i w jakim zakresie należy się szacunek przełożonym, przywódcom
i rodzicom?

9 kwietnia, środa
Diabeł tkwi w szczegółach
Dlaczego ludzi fascynuje zło?
10 kwietnia, czwartek
Im większe pieniądze, tym większy rachunek
Jak wytrzymać „wyścig szczurów?
11 kwietnia piątek
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma
Czy inny kraj to lepsze życie?

12 kwietnia, sobota
Drzewa nie istnieją osobno
Czy nasze kontakty z innymi zaspakajają potrzebę bliskości i intymności?
13 kwietnia, niedziela
Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością
Czy można wszystko wybaczyć?
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8 kwietnia, wtorek
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Czy w naszym życiu jest miejsce na niedoskonałość i starość?

ZW

t e m a t y

w i e c z o r ó w

Wolnoć Tomku w swoim domku
Gdzie przebiega granica pomiędzy potrzebą a przymusem?

Poezja

„DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
KOŚCIELNYCH”
1. W porę przyjdź do kościoła w nabożeństwa dzień I nim się
nie skończy — bacz, nie wychodź zeń.
2. Ukróć swój język i gesty podczas kazania, Słuchaj uważnie
i innym nie wzbraniaj.
3. Jeśli pieśń popłynie jak potoki z gór — Głos swój włącz
chętnie w rozśpiewany chór.
4. Nie zajmuj miejsca na uboczu, z tyłu, By dla leniwców i
spóźnionych było.
5. Niech nie drży twa ręka przy datku, ofierze, Bo kto daje
szczodrze, stokroć więcej bierze.
6. Na Niwę Pańską nie posyłaj oka, Lecz dłonie i serce,
bliźnim pomóż, kochaj!
7. Poważaj i szanuj duszpasterza swego — Usłuchaj
skwapliwie napomnienia jego.
8. Pobłażaj innym, braci kochać chciej, A przyjaźń w zanadrzu
jak talizman miej.
9. Bądź dobry, pokorny, cichy, wstrzemięźliwy, Współczujący,
uprzejmy — a będziesz szczęśliwy.
10. W miłości miłosierdziu nie trwaj bez postępów, A na ziemi
i w sercu — chwal Pana Zastępów.
Tłum. z ros. Maria Bartikowska
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Prawdy biblijne na codzień

CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ, ABY CI SIĘ
DOBRZE DZIAŁO I ABYŚ DŁUGO ŻYŁ NA ZIEMI
Co to znaczy? : Powinniśmy Boga
bać się i miłować Go, abyśmy
rodzicami i przełożonymi swymi nie
pogardzali ani ich nie gniewali, ale
ich szanowali, służyli im, słuchali
ich, miłowali i poważali.

Życie w rodzinie
— powinności rodziców
wobec dzieci

Czy jest między wami taki człowiek,
który, gdy go syn będzie prosił o
chleb, da mu kamień? Albo, gdy go
będzie prosił o rybę, da mu węża?
(Mt 7,9.10)
Teksty biblijne:
5 Mż 6,3-7; 32,7; 1 Sm 1,2-24;
Ps 145,4; Ma 3,23.24; Łk 15,20-28;
Ef 6,4; 2 Tm 1,5
Uwagi wstępne:

Czwarte przykazanie domaga się czci dla
rodziców. Rodzicom należy się cześć ze
względu na to, że są rodzicami, dali życie
swoim dzieciom i o nie się troszczyli w
dzieciństwie i młodości. Biblia niewiele
mówi o obowiązkach rodziców, wszak ich
powinności względem dzieci wynikają z ich
stanu. Bóg dał im możność być rodzicami,
a w czasach biblijnych było to wyrazem
błogosławieństwa Bożego (Ps 127,3).
Przeto zobowiązani są rodzice do tego, aby
dzieci swoje należycie wychować.
Rodzicielski stan ich do tego zobowiązuje.
Jeśli starotestamentowi mędrcy mówią,
że dzieci powinny być wdzięczne swoim
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rodzicom za chleb i religijne wychowanie,
to oznacza to, że do obowiązku rodziców
należy
zabezpieczenie
utrzymania,
wychowanie i wykształcenie dzieci. Dzieci
bowiem powinny być wdzięczne swoim
rodzicom za to, co z ich ręki otrzymały.
W czasie, w którym dane jest nam żyć,
rodzice, aby zapewnić dzieciom swoim
godziwe życie i utrzymanie, niejednokrotnie
pracują ponad siły i nie zawsze mają
dość czasu, aby dzieciom poświęcić czas
na rozmowę, na wskazanie właściwych
wzorców życia i postępowania. Ważny jest
chleb powszedni, czysty i zadbany dom,
w którym rodzice żyją ze swoimi dziećmi,
ważne jest zapewnienie wykształcenia,
ale nie mniej ważne jest wychowanie w
poszanowaniu dla innych ludzi, w miłości
do Boga, ojczyzny itp.
„Kto da swym dzieciom
dobre wychowanie,
To lepiej, niżby zbierał skarby na nie;
Bo skarby drogie łatwo człowiek traci,
Ale nauki nigdy nie utraci”.
Z czwartego przykazania wynikają także
obowiązki państwa wobec obywateli,
szczególnie biednych, słabych, chorych,
starszych. Jeśli czwarte przykazanie
nakazuje szacunek dla zwierzchności, to
zwierzchność zobowiązana jest tym samym
do zapewnienia opieki swoim obywatelom.
Pobierany podatek musi być należycie
zużytkowany. Ma on służyć przede
wszystkim obywatelom. Państwo powinno
zapewnić wykształcenie dzieci i młodzieży
opiekę i utrzymanie chorym i emerytom.
Jeśli tego władza nie czyni, to nie wypelnia
swojego podstawowego zadania względem
społeczeństwa, które wydaje część swoich
zapracowanych pieniędzy na szkolnictwo,

opiekę społeczną, kulturę.

Do przemyślenia:

„Do tego jest dołączone wiele innych
przepisów prawnych, jak to, że młodzi
powinni okazywać uszanowanie starszym,
że starsi mają się opiekować młodymi,
poddani - być posłuszni swym władcom,
a władcy - starać się o dobro poddanych,
że odbiorcy darów powinni się za nie
odwdzięczyć, a dawcy darów nie mogę żądać
ich zwrotu, tak jakby je ofiarowali w formie
pożyczki, że służący mają służyć swym
panom w miłości, a panowie - okazywać
swym sługom łagodność i ludzkość, aby
w ten sposób złagodzić nierówność ich
pochodzenia”
(Filon z Aleksandrii).
„Jak malarze nad obrazem i rzeźbiarze
nad posągiem pracują z wielkim wysiłkiem,
tak i wy — ojcze i matko musicie włożyć
wiele starania w wychowanie swych
dzieci, tych podziwu godnych obrazów.
Malarze ustawiają tablicę i dzień za dniem
wodzą pędzlem według potrzeby, podobnie
gorliwie pracują rzeźbiarze, usuwając
to, co zbyteczne, uzupełniając braki. Tak
i wy rodzice, jak wykonawcy pięknych
posągów, musicie wkładać wszystek trud,
aby swe dzieci wychować na piękne obrazy
Boga. Usuwajcie to, co niepotrzebne,
uzupełniajcie braki; z dnia na dzień baczcie
na skłonności swych dzieci, na dobre, by
je rozwijać, na złe, by je wykorzeniać.
Poskramiajcie pilnie ducha nieczystości,
bo zmysłowa rozkosz przynosi duszy
młodych największe pokusy. Zanim jeszcze
dzieci odczują złą skłonność, nauczcie
ich trzeźwości, czujności, gorliwości w
modlitwie; przyzwyczajajcie je czynić
znak krzyża przed każdym czynem” (Jan
Chryzostom, O wychowaniu dzieci).
„Rodzice świadczą dzieciom trzy dobra.
Najpierw są dla nich źródłem życia. Stąd

czytamy w Księdze Mądrości Syracha
(17,27-28): <<Z całego serca czcij swego
ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj.
Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im
zwrócisz za to, co oni tobie dali?>> Po
drugie, mamy od nich utrzymanie. Dziecko
nagie przychodzi na ten świat i od rodziców
ma to, co potrzebne. Po trzecie, od rodziców
otrzymujemy wychowanie. Czytamy w
Liście do Hebrajczyków (12,9): <<Ojców
naszego ciała mieliśmy za nauczycieli>>.
A w Księdze Mądrości Syracha (7,25):
<<Masz synów? Pouczaj ich>>. Rodzice
powinni dzieciom dać szczególnie dwa
pouczenia i to jak najwcześniej. Powiedziane
jest bowiem w Księdze Przysłów (22.6):
<<Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi,
nie zejdzie z niej i w starości>>. Podobnie
w Księdze Lamentacji (3,27): <<Dobrze
dla męża, gdy dźwiga jarzmo od swojej
młodości>>. Tego właśnie uczył Tobiasz
swego syna, mianowicie bojaźni Bożej
i strzeżenia się grzechu (Tb 4). Jest to
skierowane przeciwko tym, którzy cieszą
się z nieprawości swoich dzieci” (Tomasz
z Akwinu).
„Godziło by się jednak nadto pouczyć i
rodziców o ich powołaniu, jak powinni
postępować w stosunku do tych, których
im powierzono w celu kierowania nimi.
Chociaż o tym wyraźnie nie ma mowy w
dziesięciu przykazaniach, jednak jest to
poruszone obszernie w wielu miejscach
Pisma św. Bóg chce i to właśnie objąć tym
przykazaniem, gdy wymienia ojca i matkę;
nie chce bowiem powierzać tego urzędu i
rodzicielskiej władzy łotrom ani tyranom,
również nie dlatego przyznaje im cześć, aby
siebie kazali ubóstwiać, przeciwnie, powinni
oni pamiętać, że sami winni są posłuszeństwo
Bogu i że ich obowiązkiem jest przede
wszystkim z serca i wiernie wykonywać
swoje powołanie, dbając nie tylko o samo
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Wydarzenia
wyżywienie i cielesne zaopatrzenie swoich
dzieci, czeladzi, poddanych itp., lecz nade
wszystko wychowywać ich ku chwale i czci
Boga. Dlatego nie myśl, że zależy to od
twego upodobania i własnego widzimisię;
przeciwnie, zostało to surowo nakazane
i zlecone przez Boga, przed którym będziesz
musiał za to zdać rachunek.
Lecz i z tym znowu bieda nie lada, bo nikt
tego nie widzi i nie przestrzega, i wszyscy
tak żyją, jak gdyby Bóg dawał nam
dzieci dla naszej przyjemności i rozrywki
a czeladź, abyśmy jej używali jak krowy
łub osła wyłącznie do roboty, poddanych
zaś, abyśmy postępowali z nimi według
własnego
upodobania,
pozostawiając
ich samym sobie, jak gdyby nas nic nie
obchodziło, czego się uczą albo jak żyją;
nikt nie pamięta o tym, że jest to rozkaz
najwyższego Majestatu, który tego surowo
będzie się domagał i mścił za to; nikt też nie
pamięta, jak bardzo konieczne jest zajęcie
się z całą powagą młodzieżą. Jeżeli bowiem

chcemy mieć tęgich, zdolnych ludzi zarówno
do rządów świeckich, jak i duchownych, to,
zaiste, nie wolno nam szczędzić pilności,
trudu ani nakładów, ucząc i wychowując
nasze dzieci, aby mogły służyć Bogu
i światu; nie wolno nam też przemyśliwać
jedynie nad tym, jak by dla nich zgromadzić
pieniądze i majątek, gdyż Bóg może je
dobrze i bez nas żywić i bogatymi uczynić,
jak to codziennie czyni. Dlatego właśnie dał
nam dzieci i rozkaz, abyśmy je według Jego
woli wychowywali i kierowali nimi, bez
tego bowiem nie potrzebowałyby w ogóle
ojca i matki. Niechaj tedy każdy wie, iż pod
groźbą utraty łaski Bożej jest jego przednią
powinnością wychowywać swe dzieci w
bojaźni Bożej i poznaniu Boga, a gdy Są
zdolne, również kazać je uczyć i kształcić,
aby można je użyć w miarę potrzeby”
(Marcin Luter).
ks. prof. Manfred Uglorz „Przykazanie czwarte”
TEOLOGIA I AMBONA; 1.22.2006 str. .31 -34

REKOLEKCJE DLA PAŃ - KRAPACZ
W dniach 23 – 24. 02.2008 roku miały miejsce I Międzyparafialne Rekolekcje
Pasyjne dla Kobiet. Organizatorem była parafia ewangelicko – augsburska Wang
w Karpaczu. W rekolekcjach wzięło udział 25 pań z Parafii w Wałbrzychu, Jeleniej
Góry – Cieplic oraz z Karpacza.
Rekolekcje rozpoczęły się dnia 23.02 2008 r. o godz. 10.30.Tematem przewodnim
było: „Maria i Marta – dwa typy pobożności”. Uczestniczki tego spotkania
przywitał ks. prob. Edwin Pech, a rozważanie na rozpoczęcie przygotowała mgr
teol. Jolanta Suchorab z Cieplic. Przy kawie, herbacie i własnoręcznie upieczonych
ciastach, był czas na wzajemne przedstawienie się i poznanie. Ideą tych rekolekcji
było pogłębienie relacji z Bogiem, ale też i między sobą. Pomimo tego, iż
mieszkamy stosunkowo niedaleko siebie, do tej pory nie było kontaktów na linii
międzyparafialnej. Panie postanowiły to zmienić.
Po obiedzie Uczestniczki rekolekcji miały okazję zwiedzić Kościół Wang i
jego otoczenie, a także dowiedzieć się więcej o jego historii oraz zapoznać się
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z działalnością Diakonii Wang. Dla niektórych było to coś nowego, dla innych
przypomnienie czy poszerzenie wiadomości o własnej Parafii.
O godzinie 15.00 rozpoczął się główny temat rekolekcji. Program ten przygotowała
i przedstawiła pani mgr teol. Iwona Holeksa z Wałbrzycha. Była praca w grupach,
ciekawe dyskusje, a nawet inscenizacja przedstawiająca wydarzenia związane z
pobytem Pana Jezusa w domu Marii i Marty. Wszystkie panie brały aktywny udział
w tej inscenizacji. W trakcie całego dnia były śpiewane pieśni, te znane, ale też
nowe, co spotkało się z uznaniem.
Dzień zakończył się wspólną kolacją, po której panie z Karpacza pojechały na
noc do domów. W niedzielę rano, po wspólnym śniadaniu, wszystkie uczestniczki
Rekolekcji wzięły udział w nabożeństwie w kościele Wang. Kazanie wygłosiła
Iwona Holeksa z Wałbrzycha.
Po nabożeństwie odbyło się pożegnalne spotkanie przy kawie, herbacie i ciastach.
W organizacji spotkania pomocą służyły panie: Katrzyna Bruzi, Iwona Gerstenstein
i Urszula Gniewek. Wszystkie Uczestniczki tego pasyjnego spotkania wyjeżdżały
bardzo zadowolone, z postanowieniem ponownego spotkania się, niekoniecznie
dopiero za rok.
Bogusława Pech
Ostatni weekend lutego spędziłam w Karpaczu. Odbywały się tam I Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Wraz ze mną z naszej parafii pojechało
13 pań. Gospodarze parafii Wang przyjęli nas bardzo serdecznie.
W sobotę odbyły się ciekawe zajęcia, które stanowiły okazję to do rozważań
na tematy związane z pismem świętym. Był też czas na rozmowy towarzyskie i
wymianę doświadczeń między uczestniczkami spotkania.
Pogoda sprzyjała nam również, bo takich zarysów Śnieżki i okolicznych krajobrazów
nie widziałam dawno. W niedzielę wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie w
świątyni Wang. Pobyt w Karpaczu przyniósł mi wiele ciekawych wrażeń, a przemiłą atmosferę tych dni będę mile wspominać.
Jolanta Sikora
W dniach 23-24 lutego odbyły się rekolekcje dla kobiet w Karpaczu. Spotkanie
organizowała pani Katarzyna Bruzi przy współudziale pani Iwony Holeksa.
Spędziłyśmy bardzo przyjemne dwa dni. W rekolekcjach wzięły udział parafianki
z Karpacza, Wałbrzycha oraz pani pastorowa z Cieplic.
Grupa wałbrzyska była najliczniejsza, bo reprezentowało ja 13 pań. Spotkanie
pozwoliło na bliższe poznanie się. Czas upłynął na modlitwie, śpiewie i
przedstawieniu opowieści biblijnej o Marii i Marcie.
Jesteśmy pełne uznania dla gospodarzy spotkania, a przede wszystkim ks. prob.
Edwina Pecha i jego małżonki. Serdecznie im za wszystko dziękujemy.
Rekolekcje zakończyły się nabożeństwem w kościele Wang oraz wysłuchaniem
krótkiego koncertu organowego. Po nabożeństwie jeszcze raz spotkałyśmy się
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w sali parafialnej przy kawie i słodkościach. Rekolekcje zakończono modlitwą i
pie-śnią. Wszystkim obecnym dopisało dobre samopoczucie, humor, a i pogoda była
cudowna.
Maria Dziuba
Międzyparafialne spotkanie w Karpaczu dostarczyło nam wielu pozytywnych
przeżyć. Pogłębiłyśmy znajomość Słowa Bożego. W dyskusji w grupach
wyraziłyśmy indywidualne poglądy na postępowanie Marii i Marty – uczestniczek
spotkania z Jezusem.
Wiele spotkań, pieśni i modlitw pogłębiło więź między parafiankami. Piękna
pogoda pozwoliła nasycić oczy wspaniałym widokiem łańcuchów górskich
z królową Sudetów Śnieżką.. Dziękujemy Iwonie, Kasi, duszpasterzowi świątyni
Wang oraz innym współorganizatorkom spotkania.
Olga Popiołek
Tam gdzie jest dużo muzyki, śpiewu , gdzie gospodarze są autentycznie oddani
swoim gościom, gdzie organizatorzy wkładają serce w to co robią - tam rodzą
się ciepłe uczucia wobec współuczestników i atmosfera robi się sympatyczna,
przyjazna, prawie domowa. I tak też było w Karpaczu na I Międzyparafialnych
Rekolekcjach Pasyjnych dla Kobiet.
Prawie ” burza mózgów”, jaką zafundowały nam organizatorki, chyba nie do
końca zamierzona i być może nie w ten sam sposób odebrana przez wszystkie panie,
dla mnie w pewnym momencie stała się na tyle ciekawa, że z niecierpliwością
oczekiwałam na dalszy ciąg wydarzeń. A działo się dużo.
Opis szczegółów należy do kogoś innego, ja skoncentruję się na tej mojej
niecierpliwości. Stała się pewna niekonsekwencja, w pierwszej części spotkania
koleżanka z Cieplic mówiła o ocenianiu innych przy czym skoncentrowała się
jedynie na negatywnym aspekcie oceniania. Czekałam więc na reakcję przede
wszystkim pań pedagogów, bo przecież ich praca w znacznym stopniu polega na
ocenianiu i to jak ocenią ucznia, czy zrobią to sprawiedliwie, może mieć dla niego
bardzo duże pozytywne lub negatywne znaczenie. To jednak jakoś przeszło bez
większej dyskusji.
W drugiej części spotkania tematem przewodnim były formy pobożności na
przykładzie zachowania Marii i Marty. I tu miałam już dylemat, bo przecież trzeba te
dwie postacie ocenić. Należało spisać negatywne i pozytywne cechy ich charakterów.
Pani Iwona zrobiła to sama inscenizując wywiady z głównymi postaciami omawianego
wersetu. Co się więc za tym kryje? Czy to ta niekonsekwencja? Czy też specjalne
wciągnięcie uczestników w grę, w której bardzo łatwo zmienić swoje dotychczasowe zdanie. Biorąc pod uwagę profesję obu Pań – chyba moje wątpliwości były
zbyteczne. Jak to się zakończyło? - wiedzą uczestniczki spotkania. Organizatorom
a raczej Organizatorkom z obu parafii jak i wspaniałym Gospodarzom - serdeczne
dzięki.
Dzidka Jaworek
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Rekolekcje dla pań wyobrażałam sobie jako kilka wykładów prowadzonych
przez kompetentne panie dla uczestniczek – słuchaczek, przeplatanych modlitwą
i śpiewem i zakończone dyskusją nad omawianym tematem. Ale atmosfera tego
spotkania przeszła moje oczekiwania.
Każdej z nas została dana możliwość aktywnego uczestniczenia i prezentacji
programu. Ocena zachowania biblijnej Marii i Marty ( Łk 10,38-42) musiała
w każdej z nas rozbudzić głęboką refleksję nad własna postawą w takiej
sytuacji. Czy na pewno wybrałabym tę dobra cząstkę? I co kierowałoby takim
wyborem? Czy nie przeważyłaby typowa dla każdej pani domu chęć popisania
się zastawionym stołem przyjmując tak ważnego gościa?
Te rozważania, wspólna modlitwa i śpiew, niedzielne nabożeństwo w
stylowym kościółku, sceneria gór opromienionych słońcem, radosny nastrój to
przeżycie, na którego wspomnienie robi mi się ciepło na sercu.
Kieruję podziękowania dla pań, które nam te duchowe doznania przygotowały,
ale także dla naszych koleżanek, które poświęciły swój czas dla zaspokojenia
naszych potrzeb cielesnych.
Alicja Sachs
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Ogłoszenia i zaproszenia

Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego zbieramy w całym
Kościele ofiary na fundusz

BRATNIEJ POMOCY im. GUSTAWA ADOLFA.

Z funduszu tego są remontowane kościoły i kaplice szczególnie w diasporze.
Także nasza parafia nie raz juz z tych środków korzystała. Niech na liście
ofiarodawców nie zabraknie Twojego nazwiska.

Wszystkich, którzy czują się młodo serdecznie zapraszamy na
SPOTKANIA MŁODZIEŻY,
które odbywają się w każdy piątek o godz. 17.00.

Jesteśmy dla Ciebie c.d. !
Biuro MMS:

MMS ( Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań)
powstało z inicjatywy CME

Pl. Kościelny 4/3
58-300 Wałbrzych tel/fax 074 842 33 18
Iwona Holeksa tel. 0 508 157 044
Biuro JDP:
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JDP ( Joannici Dzieło Pomocy) biuro regionalne
Pl. Kościelny 4/3
58-300 Wałbrzych tel/fax 074 842 33 18
Katarzyna Heinrich tel. 0 516 083 813

MAM i MMS

NOWE ZADANIA - NOWY WSPÓŁPRACOWNIK
Nazywam się Katarzyna Heinrich, pochodzę ze Świdnicy i mam
szczęście być parafianką Parafii św. Trójcy. Jestem zaangażowana
w pracę parafialną w Świdnicy, prowadzę spotkania młodzieżowe,
byłam również nauczycielem szkółek niedzielnych. Brałam
udział w organizacji wielu imprez młodzieżowych w Kościele,
jak Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży. Jestem absolwentką
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie
Wrocławskim, studiowałam również w Niemczech.
Międzynarodowa Akademia Młodych. Od pół roku jestem związana z inicjatywą
Parafii w Wałbrzychu, Centrum Misji i Ewangelizacji i Joannitów – Międzynarodową
Akademią Młodych - MAM. Od początku tego roku stałam się oficjalnym koordynatorem
projektu. Moim zadaniem jest zbieranie informacji, powiadamianie i pomaganie w
kontakcie między partnerami z rożnych krajów. Uważni czytelnicy Zwiastuna mogli
się już zapoznać z ideą tego przedsięwzięcia, pozostałych zainteresowanych odsyłam
do lektury poprzedniego numeru Zwiastuna Parafialnego, gdzie znajdą informację, o
tym czym jest MAM, czym się zajmie, dlaczego jest dla Wałbrzycha taki ważny i co
powstanie w budynkach starej szkoły na Szczawienku.
Joannici Dzieł Pomocy. Drugim moim zadaniem jest praca koordynatora regionalnego
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy JDP. Zakon Joannitów jest dobrzy znany
parafianom i mieszkańcom Wałbrzycha, od lat Joannici prowadzą wraz z parafią stację
socjalną i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Trzy lata temu Zakon postanowił o
powołaniu na terenie Polski swojej organizacji, która miałaby docelowo przejąć zadania
Joannitów na terenie kraju i odciążyć w ten sposób rycerzy, którzy osobiście angażują
w pracę charytatywną. W styczniu powstał Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia JDP,
jego siedziba mieści się w budynku parafialnym na pl Kościelnym 4/3 w Wałbrzychu.
Głównym zadaniem JDP w Wałbrzychu będzie organizowanie kursów pierwszej
pomocy.
Współcześni samarytanie. W Polsce wiele osób nie potrafi udzielić pierwszej
pomocy potrzebującemu, ci którzy potrafią często nie znajdują w sobie odwagi do
działania i pozostają biernymi obserwatorami wydarzeń. Na co dzień potrzeba nam
współczesnych, miłosiernych samarytan, gotowych do działania. Zachowanie setnika i
kapłana z przypowieści, którzy nie udzielili pomocy potrzebującemu mogło wynikać z
obawy i niewiedzy. Gdyby znali pierwszą pomoc może nie przeszli by mimo.
Szkolna Służba Medyczna. JDP rozpoczyna swoją działalność w Wałbrzychu od
programu Szkolnej Służby Medycznej. W ramach tego projektu w Wałbrzyskich
szkołach zostaną przeszkoleni uczniowie, którzy w razie wypadku będą gotowi do
udzielenia pomocy swoim kolegom. W kwietniu rozpoczną się szkolenia w pierwszej
szkole, mam nadzieję, że już niedługo szkolni sanitariusze, w koszulkach z krzyżem,
będą obecni w większości szkół w mieście.
Katarzyna Heinrich
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Wspomnienie pośmiertne
28 grudnia 2007 roku zmarła nasza kochana siostra Miecia
UHL. Była wiernym i aktywnym człnkiem naszej parafii od
momentu jej założenia.
Mąż Mieci zginął w czasie wojny. Ona zaś z wielką
wytrwałością i pracowitością wychowała dwoje dzieci,
potem opiekowała się także wnukiem. Przez wiele
kadencji była członkiem naszej Rady Parafialnej. Zawsze
pełna energii, zapału i życzliwości w życiu prywatnym,
zawodowym i we wspólnocie wiernych. Współuczestniczyła
w parafialnych spotkaniach w kraju i za granicą. Pomagała
innym w różnych sytuacjach. Z głebokim żalem pożegnała ją rodzina, przyjaciele i
znajomi. Spoczywaj w Bogu !
Olga Popiołek
Aż dotąd Cię prowadził Bóg za ręce miłosiernie,
ze swoich nie wypuszczał rąk, przy pracy wspierał wiernie.
Osłaniał Cię po wszystkie dnie.
Zaopatrywał dziecię swe, aż dotąd Ci pomagał. (ŚE 578)
Tak może brzmieć parafraza znanej pieśni, która oddaje całą prawdę o życiu zmarłej
w końcu grudnia pani Mieczysławy UHL. Będąc do końca bardzo aktywną tak w życiu
rodzinnym jak i zborowym swoim odejściem zostawiła po sobie pustkę.
Wiele lat współpracy z nią czy to w Radzie Parafialnej czy ostatnio w Komisji Rewizyjnej
pozostawiło po sobie wspomnienie osoby zawsze pogodnej, zawsze życzliwej i z dużym
poczuciem obowiązku. Dla Niej parafia była czymś swoim, społecznością , z którą się
utożsamiała, dla której niegdy nie żałowała swojego czasu, pieniędzy i zainteresowania.
Nieraz podziwiałem jej samozaparcie, kiedy mimo trudności, złej pogody i cielesnej
słabości docierała na każde nabożeństwo czy spotkanie parafialne. Z ogromną troską i
usilną modlitwą zwracała się także w kierunku swej rodziny, a szczególnie dzieci, wnuka,
sióstr.
Wszyscy dotkliwie odczuwamy jej brak, ale z drugiej strony szczerze dziękujemy Bogu, że
postawił ją na drodze naszego życia, jako wiernego świadka Ewangelii, do głębi uczciwego
i zaangażowanego członka społeczności rodzinnej i parafialnej.
Patrząc na jej postawę w życiu i w wierze dobrze wiemy co miał na myśli apostoł pisząc
w swoim liście: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a
rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich”. ( Hebr. 13,7)
Każde pożegnanie jest pełne smutku i wspomnień, ale my nie jesteśmy z tych, którzy
nadziei nie mają. Stoimy bowiem w obliczu święta Zmartwychwstania Pańskiego, które
przypomina nam, że tylko na krótki czas jesteśmy rozłączeni. Jezus mówi : „Ja jestem
zmartwychwstanie i zywot, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje
i wierzy we mnie nie umrze na wieki. czy wierzysz w to?” Czy to jest także Twoja wiara,
drogi Czytelniku?
ks. W. Szczugieł

Kronika
Hasło miesiąca:
„ [Bądźcie] zawsze gotowi do obrony przed każdym,
domagającym się od was wytłumaczenia się
z nadziei waszej.” 1 Piotr 3,15
NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI
40 ROCZNICY ŚLUBU DNIA 3 MAJA PRZYJMUJĄ:
Alina i Daniel SZCZEPANIAK

NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA Z OKAZJI
URODZIN PRZYJMUJĄ:
02. marca

p. RÓŻA SEILER

04. marca

p. FRYDOLIN BAŁON

17. marca

p. ALINA SZCZEPANIAK

( 70 lat )

27. marca

p. HELMUT WERNER

( 79 lat )

04. maja

p. ERYKA DOLEGA

( 75 lat )

25. maja

p. MARIA NOWACKA

27. maja

p. JANINA TORN

( 77 lat )

13. czerwca

p. LILIANA LUKS

( 83 lata )

30. czerwca

p. MARGOT ŁUCZAK

( 65 lat )

( 87 lat )

( 84 lata )

( 75 lat )

z żałobnej karty:
dnia 28 grudnia 2007 r. zmarła ś.p. Mieczysława UHL z
domu Busch z Piaskowej Góry w 89 roku życia. Członek
Rady Parafialnej kilku kadencji. Od zawsze zaangażowana
w życie naszego zboru.
- 23 -

Jesteśmy dla Ciebie !
Proboszcz:

ks. Waldemar Szczugieł pl. Kościelny 4/2
58-300 WAŁBRZYCH e-mail: walbrzych@luteranie.pl
tel. 0 74 84 232 13 fax 074 84 22 969 tel kom. 0 502 719 316
Na rozmowę najlepiej umówić sie osobiście lub telefonicznie.

Kancelaria
parafialna:

58-300 Wałbrzych pl. Kościelny 4
tel. 074 84 232 13 fax 074 84 22 969
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
W sprawach pilnych:
Poza godzinami urzędowania kancelarii, prosimy
o zgłoszenia telefoniczne na numer parafii, komórkowy proboszcza lub prywatny przewodniczącej Rady Parafialnej pani Katarzyny Bruzi
0 510 144 256.

Stacja
Socjalna:

Prowadzi: pani pielęgniarka dypl. Monika Karpińska
Czynna:
od poniedziałku do piątku 8 00 - 10 00 i 15 00 - 16 00
wizyty domowe 10 00 - 15 00
Aby skorzystać z pomocy pielęgniarskiej lub zamówić
wizytę domową do obłożnie chorego należy zgłosić to
osobiście w stacji lub telefonicznie pod numerem:
0 74 846 14 37

Konto
bankowe:

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Wałbrzych
Nr PL 24 1910 1064 2000 1737 4121 0001
Kod Swift : DEUTPLPK

ZWIASTUN PARAFIALNY
pismo Parafii Ewang.-Augsb. w Wałbrzychu
Utrzymuje się z ofiar.
Redakcja i skład: ks. W.Szczugieł; I.Holeksa
Korekta: I. Holeksa
Współpraca: H. Felkel; K. Heinrich

