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Rozmyślanie

WYKORZYSTAĆ CZAS, NIE ZABIJAĆ
“wykorzystując czas, gdyż dni są złe.” Ef 5,16
W innych przekładach te słowa apostoła brzmią: „Wykupujcie czas”. Czasu nie
można wykupić za żadne pieniądze, choć byli tacy, którzy w godzinie śmierci gotowi byli oddać majątek za jeden miesiąc życia. Czas życia jest darem łaski Bożej.
Hiskiaszowi dał Pan Bóg aż piętnaście lat życia (Iz 33,5).
Apostoł Paweł też wiedział, że czas jest rzeczą kosztowną i dlatego napisał: Wykorzystujcie, wykupujcie czas!” Miał przy tym na myśli, aby ten czas mieć dla innych.
Dla niego śmierć była zyskiem, ale jeżeli życie w ciele umożliwiłoby mu owocną
pracę, to wybrałby życie (Flp 2,21.22). Jak często można usłyszeć usprawiedliwienie: nie mam czasu”. W podobieństwie o wielkiej wieczerzy też tak było. Zaproszeni goście usprawiedliwiali się: my teraz nie mamy czasu. Ponieważ tak jest,
dlatego apostoł napomina: „Wykorzystujcie czas!” Gdyby czas można było kupić,
mógłby człowiek posiadający pieniądze jeszcze kupić trochę czasu. Jednak czasu
nie można kupić. Czas jest darem Boga, który wyznacza nam kres naszego życia.
„Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje” mówi psalmista (Ps 39,6). Kiedyś były zegary słoneczne, gdzie na godziny wskazywał cień. Na pewnym starym
zegarze był napis: “Jestem cieniem, a ty także; ja odmierzam czas”. Na innym napisano słowa: Sol me, yos umbra regit — to znaczy: Mną rządzi słońce, a wami
cień!”.Jak wykorzystywał czas sam apostoł? Oto, co mógł o sobie powiedzieć:
Przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego
z was” (Dz 20,31). Wszak pamiętacie, bracia,trud nasz i mozól; pracując nocą
i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam ewangelię Bożą”
(1 Tes 2,9).
Znam osobę, która obchodzi swoje urodziny raz na cztery lata, ponieważ urodziła się 29 lutego, a nie chce uznać, że 28 lutego jest też ostatnim dniem miesiąca.
W tym dniu nie przyjmuje żadnych życzeń, ani prezentów. Co cztery lata jest nam
darowany jeden dzień dodatkowo. Wykorzystujmy go, ponieważ naszą współczesną chorobą jest chroniczny brak czasu. Wykorzystujmy go, aby uczynić coś dobrego, czego zwykle nie czynimy. Nie róbmy niczego dla zabijania czasu!
Ofiarujmy ten czas człowiekowi samotnemu lub choremu. Wykorzystajmy go dla
człowieka, któremu można pomóc dobrym słowem, albo listem. Sprawmy ulgę
komuś z bliźnich. Wzbudźmy trochę nadziei w tym beznadziejnym świecie.
To może będzie jedną kroplą na gorący kamień, ale również morze powstało
z pojedynczych kropli. W dniu 29 lutego starajmy się przynieść trochę nadziei ludziom samotnym, upokorzonym, cierpiącym na depresję. A może takich dni znajks. dr Alfred Jagucki “ U nóg Zbawiciela” str.419-420
dzie się więcej?
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Pozdrowienie noworoczne

„Co niemożliwe jest u ludzi możliwe jest u Boga”
Łk 18,27

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Pragnę pozdrowić wszystkich Słowem Bożym, które jest hasłem biblijnym roku
2009: „,Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Łk 18, 27).
Z łaski Bożej wkraczamy w nowy Rok Pański 2009. Ta szczególna okoliczność
skłania do refleksji i prowokuje do dokonywania podsumowań oraz zestawień.
Na przełomie lat zadajemy sobie często pytanie o to, co przed nami, co przyniesie nowy rok? Wszystko to, co człowiekowi jest nieznane i w pewien sposób
obce, budzi w nim lęk oraz niepokój.
Lęk nasz wywoływany jest pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi. Dotyczą
one przyszłości, naszego życia osobistego i rodziimego, jak również losów naszego kraju i całego świata. Jednak w życiu chrześcijanina nie powinno nigdy,
w żadnej sytuacji, zabraknąć pytania o Jezusa Chrystusa, Boga wszechmogącego! Tak też pragniemy czynić i my. Dlatego kierujemy swoje myśli ku Słowu
Bożemu, które towarzyszyć nam będzie w nowym roku: „Co niemożliwe jest u
ludzi, możliwe jest u Boga “.
To wspaniałe zapewnienie o Bożej wszechmocy. Ciepło tych słów w całej pełni
ogarnia nasze serca i myśli. Wielokrotnie w chwilach trudnych i krytycznych
mamy poczucie, że nic nie da się już zrobić. Pozostawieni w takiej sytuacji
samym sobie, moglibyśmy popaść w zwątpienie.
Jednak z pomocną przychodzi sam Jezus Chrystus składając tę właśnie obietnicę, że w każdej sytuacji naszego życia, nawet w tej najbardziej w ludzkim, a
więc ograniczonym rozumieniu beznadziejnej, nie powinniśmy tracić nadziei. To
bowiem, co człowiekowi wydawać się może niemożliwością, u Boga jest stanem,
który można zmienić. Najgorsze zło Bóg może zamienić w dobro! To przewyższa
nasze pojmowanie, ale tak rzeczywiście jest i niech za to będzie Bogu chwała.
Niechaj te słowa z Ewangelii Łukasza będą wezwaniem, aby każdego dnia,
miesiąca i roku iść przez życie z naszym Panem. On daje bowiem siłę i moc,
aby przezwyciężać to, co wydaje nam się nie do zniesienia, w myśl słów naszego hymnu kościelnego:
„My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba; lecz walczy za nas
chrobry Wódz, anielskich hufców z nieba. Kto On? —pytasz się, Jezus On się
zwie, to Chrystus, nasz Pan, szatański zburzy plan, innego nie masz Boga (ŚE
2,265).
Z całego serca życzę wszystkim w nowym roku 2009 wiele Bożego błogosławieństwa, prowadzenia mocy Ducha Świętego, jak również zdrowia, pokoju i
pogody ducha na co dzień.
Bp Janusz Jagucki
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP
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Prawdy biblijne na codzień

MODLITWA PAŃSKA
“ I nie wódź nas na pokuszenie”
VI prośba - Duży Katechizm ks. dra Marcina Lutra

Nasłuchaliśmy się już dość o tym,
ile to trudu i wysiłku wymaga, aby to
wszystko, o co się prosi, zachować i
w tym pozostać; mimo to nie może się
przy tym obyć bez ułomności i chromania. Ponadto, jakkolwiek uzyskaliśmy odpuszczenie i spokojne
sumienie i zostaliśmy oczyszczeni, to
jednak w życiu tak się układa, że dziś
ktoś stoi, a jutro upada. Dlatego,
mimo że w danej chwili jesteśmy
usprawiedliwieni i ze spokojnym sumieniem stoimy przed Bogiem, musimy ponownie prosić, aby nam nie
pozwolił odpaść i cofnąć się przed
ciężkimi próbami i pokuszeniami. Pokuszenia zaś (albo, jak to od dawna
nasi Sasi nazywali: Bekörunge) są trojakie: ciała, świata i diabła. W ciele
bowiem mieszkamy i dźwigamy na
karku starego Adama. On to rozpiera
się i codziennie pobudza nas do wszeteczeństwa, lenistwa, obżarstwa i pijaństwa, skąpstwa i oszustwa, do
okłamywania i wyzyskiwania bliźniego, słowem, do wszelkich niskich
pożądliwości, właściwych naszej naturze, które ponadto podniecane bywają przez towarzystwo i przykład
innych ludzi oraz przez to, co słyszymy i widzimy, które to rzeczy nieraz nawet niewinne serce mogą zranić
i zapalić. Następnie przychodzi świat,
który nas gorszy słowami i uczynkami
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oraz pobudza do gniewu i niecierpliwości, słowem, nie ma w nim nic innego, jak tylko nienawiść i zazdrość,
wrogość, gwałt i nieprawość, niewierność; mściwość, klątwa, łajanie, obmowa, duma i pycha wraz z
przepychem, wygórowaną ambicją,
żądzą chwały i potęgi, tak, iż nikt nie
chce być najmniejszym, lecz pragnie
zajmować pierwsze miejsce i być widziany przed innymi.
Do tego dochodzi diabeł, podniecając i pobudzając na wszystkie strony.
Chodzi mu szczególnie o sumienie i
duchowe sprawy, a zwłaszcza o to,
aby odwieść nas od Słowa i dzieła Bożego i wzbudzić do nich pogardę oraz
aby oderwać nas od wiary, nadziei i
miłości i przywieść nas do fałszywej
wiary, fałszywej zarozumiałości i zatwardziałości albo też do zwątpienia,
zaparcia się Boga i bluźnierstwa oraz
do niezliczonych innych obrzydliwości. Takie to są sieci i sidła, zaiste
-prawdziwe “ogniste strzały", którymi nie ciało i krew, ale diabeł strzela
w najjadowitszy sposób do serc naszych.
Wielkie i ciężkie, zaprawdę, są owe
niebezpieczeństwa i pokuszenia, którym każdy chrześcijanin musi stawić
czoło, nawet wówczas, gdyby każde z
nich występowało osobno; sprawiają
one, iż dopóki żyjemy tym sromotnym
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ze wszystkich stron, ścigani i pędzeni
- trzeba każdej godziny wołać i prosić,
aby Bóg nie pozwolił nam słabnąć i
upadać ze zmęczenia i wpaść na nowo
w grzech, hańbę i niewiarę. W przeciwnym bowiem razie niepodobna
przezwyciężyć nawet najmniejszego
pokuszenia.
Zatem "nie wodzić na pokuszenie"
znaczy: gdy nam Bóg daje siłę i moc
do stawienia oporu, wszakże bez
uchylenia i ustania pokuszenia. Dopóki bowiem żyjemy w ciele i diabeł
się pląta wokoło nas, nie może nikt
ujść pokuszeniu i ponętom; i nie może
być inaczej: musimy znosić pokuszenia, a nawet tkwić w nich. Ale właśnie
dlatego prosimy, abyśmy nie upadli i
nie utonęli w nich. Co innego jest bowiem doznawać pokuszeń, a co innego godzić się na nie lub przytakiwać
im. Doświadczać musimy ich wszyscy, choć nie wszyscy w równym stopniu, niektórzy bowiem doświadczają
ich więcej i ciężej, jak np. młodzi, którzy są narażeni szczególnie na pokuszenia ze strony ciała, dalej dorośli i
starzy narażeni na pokuszenia ze
strony świata, inni wreszcie, którzy
zajmują się sprawami duchowymi, to
jest zdecydowani chrześcijanie, narażeni na pokuszenia ze strony diabła.
Lecz takie odczuwanie pokuszenia ponieważ jest ono wbrew naszej woli
i chętnie byśmy się go pozbyli - nie
może nikomu szkodzić. Gdybyśmy go
nie odczuwali, nie mogłoby się zwać
pokuszeniem. Godzenie się na nie ma

wtedy miejsce, gdy się mu popuszcza
cugli, nie stawia oporu i nie walczy z
nim w modlitwie.
Dlatego my, chrześcijanie, musimy
być uzbrojeni i codziennie przygotowani na to, iż każdej chwili możemy
być narażeni na pokuszenie; niechaj
nikt nie będzie zbyt pewny siebie i niebaczny, sądząc, że diabeł jest daleko
od nas; przeciwnie, każdej chwili powinniśmy oczekiwać napaści i odpierać ją. Bo chociaż w danej chwili
jestem czysty, cierpliwy, łagodny i
mocno stoję w wierze, diabeł może tej
właśnie godziny ugodzić takim pociskiem w serce, że się z trudem ostoję.
Jest on bowiem takim wrogiem, który
nigdy nie ustaje ani się nie utrudzi,
gdy jedno pokuszenie mija, powstają
zaraz inne i nowe.
Z tego powodu nie ma innej rady ani
innego lekarstwa, jak uciec się do modlitwy Pańskiej, uchwycić się jej i tak
mówić z serca do Boga: - "Miły Ojcze,
Ty kazałeś mi modlić się, nie daj mi
odpaść z powodu pokuszenia". Wtedy
przekonasz się, że ono musi ustąpić i
uznać się za zwyciężone.
Jeżeli jednak spróbujesz dopomóc
sobie własnymi myślami i sposobami,
pogorszysz tylko sprawę i dasz diabłu
więcej sposobności. Ma on bowiem
głowę węża, który, gdzie tylko znajdzie dziurę, do której może ją wetknąć,
tam
niepowstrzymanie
wciągnie za sobą całe ciało; jedynie
modlitwa może mu przeszkodzić i odpędzić go.

-5-

Projekt45enda:Layout 1 2011-06-16 13:57 Strona 6

Notka historyczna

MISTRZ KLASYCYZMU w NIEMCZECH
- wystawa okolicznościowa w dwusetną rocznicę śmierci

CARLA GOTTHARDA LANGHANSA
Jesienią roku 2008 minęła dwusetna rocznica śmierci najbardziej znanego
śląskiego architekta i prekursora klasycyzmu w architekturze Prus CARLA
GOTTHARDA LANGHANSA. Jest on nie tylko twórcą jednego z najważniejszych symboli niemieckiej historii, Bramy Brandenburskiej, lecz pozostało po
nim wiele znaczących budowli zarówno na Śląsku jak i w Berlinie i Poczdamie.
Urodzony w roku 1732 w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku i wychowany
w Świdnicy LANGHANS ukończył studia prawnicze w HALLE uzupełnione
studiami w zakresie matematyki, geometrii i rysunku.
Jego studia zostały przerwane w roku 1757 z powodu trzeciej wojny śląskiej
i powrócił on na Śląsk. W kolejnych latach, które nie są dokładnie udokumentowane, zdobył wiedzę dziedzinie architektury.
Jego pierwsze budowle zostały jeszcze wzniesione w stylu rokokowym, lecz
wkrótce po objęciu urzędu inspektora budowlanego w roku 1763 u księcia
FRANZA PHILIPPA ADRIANA von HATZFELD LANGHANS wykazał
swoja otwartość wobec nowych impulsów w sztuce i architekturze.
Jako inspektor budowlany podjął się wielorakich zadań w książęcych przedsięwzięciach będąc osobą, która je planowała i organizowała. Przede wszystkim
była to rozbudowa barokowego zamku w Żmigrodzie i odbudowa pałacu rodziny HATZFELDÓW we Wrocławiu.
Podczas współpracy z francuskim architektem ISIDOREM CAWEVALE przy
budowie nowego pałacu we Wrocławiu znaczącym okazał się wpływ wczesnego
francuskiego klasycyzmu. W kolejnym dziesięcioleciu funkcja książęcego inspektora budowlanego dała LANGHANSOWI wiele możliwości profesjonalnego rozwoju. Szczególne znaczenie miał jego wyjazd do Austrii, Włoch i
Berlina.
Oprócz swoich powinności jako inspektor otrzymywał również liczne zlecenia
budowlane od arystokratów ze Śląska, Brandenburgii i Wielkopolski. Zatem
w roku 1775 we Wrocławiu wzniesiono według jego projektów między innymi
rezydencję książąt biskupów na Ostrowie Tumskim / do roku 1945 każdy z metropolitów wrocławskich nosił tytuł „książę biskup” niem. „Fürstbischof”, ponieważ biskupi wrocławscy byli udzielnymi władcami księstwa nyskiego –
przyp. tłum./, dom generała von TAUENTZIENA, reprezentacyjny budynek resursy kupieckiej zwany Zwinger, warzelnię cukru i Bramę Fryderyka. Poza
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Wrocławiem LANGHANS zbudował kościół ewangelicki w Głogowie i rezydencję ministra do spraw śląskich, hrabiego von HOYM w Brzegu Dolnym.
Brat króla Fryderyka II zatrudnił do przy rozbudowie wnętrz w zamku RHEINSBERG.
Ważnym etapem w jego karierze stała
się nominacja na nadradce wojennego i
budowlanego przez króla Fryderyka II w
roku 1775 i była to funkcja, dzięki której
LANGHANS w znacznej mierze ukierunkował budowę gmachów publicznych
na Śląsku. To jego zasługą są między innymi: odbudowa po pożarze ratusza w
Raciborzu, koszary w Brzegu, dom pracy
dla ubogich w Kluczborku, koszary i odwach głównych we Wrocławiu. W tym
czasie otrzymywał on kolejne zlecenia
prywatne np. willę ROMBERG koło
Wrocławia, budowle w parku w Brzegu
Dolnym, siedziby arystokratów we Wrocławiu, w Pawłowicach i Sycowie, kościoły ewangelickie w Sycowie
i Wałbrzychu.
Jego sytuacja materialna poprawiała się
stopniowo zatem założył rodzinę, z którą
zamieszkał przy ul. Wita Stwosza / ALBRECHTSTRASSE/ we Wrocławiu będącą wówczas najznakomitszą ulicą miasta. Ponadto zbudował dla rodziny
podmiejską willę w Szczytnikach obok założonej przez siebie wapniarni.
Najsławniejszym synem tej rodziny był idący w ślady ojca CARL FERDINAND LANGHANS znany przede wszystkim jako architekt teatralny.
Długa podróżno Anglii i Francji w roku 1775, podczas której CARL GOTTHARD LANGHANS zgodnie z poleceniem służbowym zapoznał się nie
tylko z aktualnym stanem budownictwa przemysłowego, lecz również nowymi
kierunkami w innych dziedzinach architektury, ukształtowała jego styl. Wpłynęły na niego koniec końców różne idee artystyczne jego epoki i tak powstała
jego różnorodność form.
Wielki przełom w Prusach, przed wszystkim pod względem artystycznym,
stanowiło objęcie tronu przez króla Fryderyka Wilhelma II po śmierci Fryderyka Wielkiego w roku 1776.
Nowy król wspierał w wielu dziedzinach rozwój życia kulturalnego i artystycznego w Berlinie.
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CARL GOTTHARD LANGHANS został przez niego powołany do Berlina
i w roku 1778 mianowany pierwszym dyrektorem nowo utworzonego nadwornego urzędu budowlanego.
W ten sposób LANGHANS kierował wszystkimi przedsięwzięciami budowlanymi króla i według jego projektów do roku 1802 powstały liczne reprezentacyjne budynki i wnętrza.
Obok budynków teatrów w Berlinie i Charlottenburgu, szkoły weterynaryjnej,
zwieńczenia wieży kościoła Mariackiego /MARIENKIRCHE/, wnętrz zamku
królewskiego w Berlinie i Pałacu Marmurowego /MARMORPALAIS/ w Poczdamie oraz kolejnych budowli parkowych w Nowym Ogrodzie /Neuer Garten/
w Poczdamie. W latach 1789 – 1792 powstało jego po dzień dzisiejszy z pewnością najbardziej znane dzieło, jakim jest Brama Brandenburska.
Jednak podczas jego berlińskiego okresu kontakty ze Śląskiem nie zostały
zerwane i LANGHANS współdziałał między innymi przy budowie zamku królewskiego we Wrocławiu oraz kościoła w Dzierżoniowie. Jednym z jego ostatnich projektów jest kościół ewangelicki w Rawiczu. Potem z początkiem XIX
wieku wrócił do Wrocławia i tam spędził ostatnie lata życia.
W dniu 15 października 2008 z okazji dwusetnej rocznicy śmierci znakomitego
śląskiego architekta odbyło się w Berlinie sympozjum naukowe.
Dla instytucji Haus der Schlesien ta rocznica jest punktem wyjścia i szczególna okazją by skierować spojrzenie szerszego ogółu ku Śląskowi. Podczas
gdy i młodsze pokolenie zna Bramę Brandenburską, to jej twórca, jego osobowość, zakres jego działalności i całokształt dzieła prawie nie zachowały się w
ogólnej świadomości.
Okolicznościowa wystawa w Haus der Schlesien od 3 sierpnia do 23 listopada
2008 miała służyć temu, by ten znaczący prekursor klasycyzmu w architekturze
Niemiec, jego związki ze Śląskiem, Berlinem i Poczdamem, stał się postacią
bardziej znaną.
Depozyty znaczących instytucji z Berlina i Poczdamu oraz z Kamiennej Góry
z Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego wzbogacały prezentację.
Ofertę Haus der Schlesien uzupełniła podróż studyjna „śladami CARLA GOTTHARDA LANGHANSA” od 28 września do 4 października 2008, której początkiem, jako wprowadzenie w tematykę, było obejrzenie wyżej wspomnianej
wystawy w Königswinter.
Potem trasa wiodła przez Berlin i Poczdam między innymi do Wrocławia,
Dzierżoniowa, Wałbrzycha i Kamiennej Góry.
Artykuł zamieszczony w kwartalniku SCHESISCHER KULTURSPIEGEL Śląski
Przegląd Kulturalny nr 2 ( kwiecień – czerwiec) 2008 , str. 27 tłum. Hartmut Felkel
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Chrześcijańskie życie

Co robisz dla przyjemności?
Chrześcijańska dziewczyna opowiedziała mi o spięciu z młodym człowiekiem,
który poprosił, żeby się z nim umówiła. Wcześniej wykręciła się dwa razy, a teraz
odmówiła pójścia z nim na koncert rockowy. On nie należał do Kościoła i po prostu
nie mieli ze sobą nic wspólnego. Zirytowany chłopak zapytał:
— A co w takim razie robisz dla przyjemności?
Nie tańczysz, nie pijesz, nie chodzisz na koncerty rockowe, więc co robisz dla
przyjemności?
Dziewczyna odpowiedziała mu:
— Dla przyjemności wstaję rano bez uczucia zażenowania, wstydu i winy z powodu tego, co robiłam poprzedniej nocy.
Chłopakowi zabrakło argumentów - ona miała rację; to przyjemność nie mieć poczucia winy z powodu swych czynów.
Jeśli się nad tym zastanowić, w życiu jest wiele przyjemnych rzeczy. Na przykład
ta dziewczyna wyszła później za maż za wspaniałego chrześcijanina. Mają małą
córeczkę i wspólnie budują chrześcijański dom. Jaka to dla niej przyjemność!
Cieszy się każdego dnia, żyjąc bez głębokich blizn cudzołóstwa, narkotyków czy
alkoholu i bez żalu z powodu przeszłości.
To przyjemność przygotowywać się każdego popołudnia na przyjęcie męża wracającego z pracy, wierząc, że nie zatrzyma się z kolegami w miejscowym barze na
kilka drinków.
To miłe wiedzieć, że kiedy jest z dala od niej, jego sumienie nie pozwoli mu na
niewierność czy choćby flirtowanie. Przyjemnością jest widzieć, jak trzyma swoją
córeczkę na kolanach. To przyjemność wiedzieć, że jej mała dziewczynka nigdy
nie zobaczy ojca w pijackim otępieniu albo eksperymentującego narkotykami.
To przyjemność żyć z pewnością, że na czele rodziny stoi chrześcijanin, który
każdego jej członka będzie kierować ku niebu.
Lista przyjemności chrześcijan jest nieskończona,
A co ty robisz dla przyjemności?
Pochodzi z „Poradnika homiletycznego” Vocatio 2007 str. 148-149

W kancelarii parafialnej nabyć można:
Pismo Święte - 35 zł
“ZWIASTUN EWANGELICKI “(dwutygodnik) 4,50 zł
Śpiewnik Ewangelicki - 45 zł
“Chrześcijańskie sumienie” (ks. prof.dr Marcin Hintz ( 15 zł)
“Dobry początek” Ulrich Parzany ( 10 zł)
Kalendarz Ewangelicki 2009 z dod. “Z Biblią na codzień” 30 zł
-9-
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Ekumenicznie

“Zwątpienie i zdziwienie"
6-13 kwietnia 2008 r.
W dniach 6-13
kwietnia ubiegłego
roku w katowickim
Spodku odbyła się
ewangelizacja przekazywana drogą satelitarną do ponad
100 miejsc w Polsce
i za granicą.
Także w Wałbrzychu
mieliśmy
okazję
uczestniczyć
we
wszystkich ośmiu wieczorach.
Dzięki
ekumenicznej
współpracy mogliśmy wynająć na ten czas małą salę
OSiR-u przy pl. Teatralnym
i tam na wielkim ekranie
śledzić przekaz z Katowic.
Ale nie tylko to. Każde
spotkanie prowadził na
miejscu inny partner ekumeniczny, mając okazję zaprezentować szerszemu
gronu swoją wspólnotę.
Mam nadzieję, że z ta
ewangelizacja pozostawiła
niezatarty ślad w naszych
sercach, a także stanie się
dobrym zaczynem do dalszego owocnego współdziałania w głoszeniu Pana
Jezusa. Ks. W. Sz.
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Serca razem połączone
– nabożeństwo ekumeniczne z okazji
święta Zesłania Ducha Świętego w Wałbrzychu
W drugi dzień Zielonych Świąt, 12 maja 2008r w ewangelickim kościele
Zbawiciela odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji święta Zesłania
Ducha Świętego. Gospodarzami tego wydarzenia była parafia ewangelicka, zaś współorganizatorami i uczestnikami 7 wspólnot, które zaangażowane były wcześniej w przygotowanie i prowadzenie wieczorów
ProChrist – Parafia Rzymsko-Katolicka św. Franciszka, Kościół Chrześcijan, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Baptystów, Kościół Wiary
Ewangelicznej „Spichlerz” oraz Fundacja „Jesus Christ Security” i Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów. Współpraca ta zaowocowała
pragnieniem, aby połączyć swe siły i poprzez wspólne świadectwo zwiastować Jezusa Chrystusa na wałbrzyskiej ziemi, czego pierwszym krokiem było wspólne nabożeństwo z okazji pamiątki powstania Kościoła.
Nabożeństwo poprowadził gospodarz, ks. Waldemar Szczugieł, zaś
świadectwem i dowodami działania Ducha Świętego w swoim życiu, w
oparciu o Boże Słowo z Dz 2,33-36 podzielili się brat z Ryszard Martosiński (Spichlerz), ks. Damian Nyk (KRK) oraz Dariusz Woźniak (KCh).
Spotkanie ubogacone zostało śpiewem zespołów muzycznych z parafii
katolickiej
i zboru Wolnych Chrześcijan, a także wspólnym śpiewem
ewangelickich pieśni z akompaniamentem
tradycyjnych organów.
Po nabożeństwie
uczestnicy przeszli
do sali parafialnej,
gdzie przy herbatce
i pysznych ciastach
odbywała się dalsza część wieczoru.
Kolejna wspólna
inicjatywa została
zaplanowana na
21 czerwca – był to
ekumeniczny turniej siatkówki. Tym razem gospodarzem była Fundacja
Jesus Christ Security zajmująca się pomocą osobom walczącymz nałogiem alkoholizmu. ih
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PLAN NABOŻEŃSTW
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Uwaga sekty

SEKTY cz. I
Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie,
lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż
wielu fałszywych proroków wyszło na ten
świat.
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki
duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus
przyszedł w ciele, z Boga jest.
Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z
Boga. Jest to duch antychrysta, o którym
słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na
świecie.
Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy
jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat
mówi, i świat ich słucha.
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha
nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po
tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. 1 Jana 4,1-6
W celu zapoznania sie z tematyką sekt
warto sięgnąć do fachowej definicji tego
pojęcia.
“Sekta. Etymologię pojęcia sekta socjologowie religii wywodza od łac. sequi
(podążać czyimś śladem) lub sectare
(odcinać się od czegoś). Zgodnie z
pierwszym znaczeniem, sekta powstaje
w wyniku działać charyzmatycznego
przywódcy, wokół którego skupiają sie
zwolennicy jego nauk. Zgodnie z drugim - na znak protestu wobec zaniechania określonych wartości ( doktrynalnych, etycznych, rytaualnych, instytucjonalnych) grupa wiernych, dla której
te uchybienia są ważne,występuje z macierzystej organizacji religijnej i tworzy
własną ( zawsze z inspiracji i pod auspicjami osobowości o cechach charyzmatycznych oraz przywódczych). Religia.

Encyklopedia PWN,t.9
Nazwą “sekta” rabini okreśłali wszelkie ruchy i odłamy przeciwne głoszonej
przez siebie tradycji. Również Kościół
Rzym.-Kat. sektą nazywał chrześcijańskie i niechrześcijańskie wyznania pozostające poza Kościołem uznającycm
zwierzchność papieża. To doprowadziło do pojmowania sekty jako odstępstwa i sprzeniewierzenia prawowiernej
wykładni wiary.
Jak do tej pory socjologowie nie określili jednoznaczych kryteriów klasyfikująych to pojęcie. Często termin sekta ma
w potocznym języku negatywne znaczenie. W celu uniknięcia zaszufladkowania współcześnie powstających grup
religijnych używa się obecnie terminu
“nowe ruchy religijne”.
Próba zdefiniowania nowych zjawisk
religijnych
wyzwoliła
burzliwe
spory,doprowadzając do powstania
dwóch przeciwnych sobie stanowisk.
Reprezentancji pierwszego z nich nowo
powstałe grupy religijne czy wyznania
nazywaja tradycyjnie sektami lub kultem, przedstawiciele drugiego stanowiska popularyzują termin “nowy ruch
religijny”.
Z pewnością wielu pragnęłoby znać
odpowiedź na pytanie: jak rozpoznać
sektę? Jest to niezwykle ważne pytanie,
zwłaszcza w kontekście stale pojawiających sie nieznanych dotąd grup religijnych. Mogą one być niebezpieczne,
szczególnie ze względu na stosowane
techniki manipulacji.
Niebezpieczne zarówno dla duchowego, jak i cielesnego zdrowia. Już
samo uczestniczenie w spotkaniu sekty
- z czystej ciekawości - niesie duże ryzyko. cdn
Życie i wiara- podręcznik do nauczania kościelnego III kl. gimnazjum str 151=152
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Na sportowo w Boguszowie
– ekumeniczny piknik i turnieje sportowe
W sobotę, 21. czerwca nasi parafianie wzięli udział w ekumenicznym pikniku zorganizowanym przez Fundację Jesus Christ Security
z Boguszowa. Głównym punktem programu miał być turniej siatkówki, do udziału w którym zgłosiło się 6 drużyn.
Uczestnicy pikniku (przedstawiciele kilku zborów protestanckich z
Wałbrzycha i okolic) zjawili się w sobotni poranek w gościnnych progach ośrodka w Boguszowie, aby w plenerze, przy sprzyjającej pogodzie rozpocząć dzień modlitwą, wspólnym śpiewem oraz
słuchaniem Słowa Bożego (Słowo zwiastował ks. Waldemar Szczugieł).
Następnie żądni zwycięstwa zawodnicy rzucili się w wir walki o
najwyższe trofeum – 1. miejsce w turnieju. Nasz zespół w składzie:
Asia i Natalia Dzierkowskie, Sandra Wypych, Kasia Michalik, Asia
Zajkowska, Daniel i Dawid Filip oraz Iwona Holeksa (w rezerwie) co
prawda przegrał pierwszy mecz, ale mimo to podjął dalszą walkę zajmując ostatecznie 4. miejsce. Turniej wygrała drużyna „Wolnych

- 14 -
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Chrześcijan”, która okazała się bezkonkurencyjna - nie przegrała ani
jednego seta!
Po zakończeniu rozgrywek zmęczeni zawodnicy i najbardziej wytrwali kibice z radością usiedli wokoło ogniska, aby upiec kiełbaski,
a potem posilić się sałatkami przyniesionymi przez uczestniczki pikniku. Biesiadę umiliły improwizowane występy uzdolnionych muzycznie grupek parafialnych – między innymi także nasze dziewczęta
z akompaniamentem gitary zaśpiewały 2 pieśni.
Myślę, ze chyba wszyscy uczestnicy pikniku byli bardzo zadowoleni
z mile spędzonego dnia a nasi młodzi sportowcy nie mogli już doczekać się kolejnej sportowej imprezy. Miała ona miejsce miesiąc później, w ostatnią sobotę lipca. Tym razem był to turniej piłki nożnej,
a nasza młodzieżowa ekipa była jedyną, w której wystąpiły dziewczęta. Mimo zdecydowanej przewagi fizycznej rywali w dwóch rozegranych meczach udało nam się strzelić 1 bramkę, co można uznać
za spory sukces, zważywszy na to, że bramki było bardzo małe,
a bramkarze ogromni! ih
- 15 -
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Z życia parafii
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Tekst kazania:
Rzymian 12,17-21
Hasło: Nie daj sie zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj.

Konformowani zostali:
Maksymilian Antoniów z Nowej Rudy
Natalia Dzierkowska, Daniel Philipp
i Sandra Wypych z Wałbrzycha

W niedzielę 15 czerwca przeżywaliśmy wraz z czwórką naszych młodych parafian podniosłą uroczystość. Konfirmacja w naszym zborze jest zawsze wielkim świętem, gdyż nie przyżywamy jej co roku.
Życzymy im wytrwałości i wzrastania w wierze, aby każdego dnia i w każdej
sytuacji zyciowej zadawali sobie pytanie: Czego ode mnie oczekuje mój Pan
i Zbawiciel Jezus Chrystus?

- 16 -
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SPOTKANIE WIELU NARODÓW - BRATYSŁAWA

Grupa wałbrzysko-wrocławsko-świdnicka przed kościołem po niedzielnym nabożeństwie

W dniach 27-29 czerwca 2008 r. w Bratysławie odbyło się kolejne
z serii spotkań wielu narodów. Idea tych spotkań wyrosła na gruncie
Ewangelickiego Kościoła Śląskich Górnych Łużyc, kiedy to już kilkanaście lat temu po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni do Görlitz wraz
z ewangelikami z Czech.
Potem spotkania obejmowały coraz to więcej zaproszonych narodów.
W spotkaniu w Bratysławie na Słowacji oprócz wielu grup z Polski
uczestniczyli także Niemcy, Czasi, Austriacy, Węgrzy i Rumuni.
Pod wzgledem organizacyjnym trudno zaliczyć je do udanych, jednakże piękno Bratysławy - starówki, rynku, czy panorama miasta z
pokładu statku płynącego Dunajem, urzekło nas wszystkich.
Osobiście cieszę się, że na nie wybrało się także sporo naszych parafian. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na kolejne, tym razem
do Drezna.
ks. W. Sz.
- 17 -
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Podczas jednego z nabożeństw

Główne zebranie na bratysławskim rynku
- 18 -
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RITTERTAG W WAŁBRZYCHU
22- 25 MAJA 2008
Zjazd rycerzy Joannitów należących do Śląskiej Komturii Zakonu wywołał oddźwięk w mieście i miejscowej prasie.
Co roku członkowie zakonu wraz z rodzinami spotykają się na Śląsku, aby
wzmacniać społeczność między sobą, ale także dyskutować i decydować o najważniejszych sprawach.
W roku 2007 takie spotkanie odbyło sie w Hoyerswerdzie na Łużycach, w 2006
w Cieplicach,a w 2008 na zaproszenie naszej parafii w Wałbrzychu.
Większa część obrad toczyła się na zamku Książ (jeden z przedstawicieli rodziny Hochbergów też należał do zakonu). Jedno popołudnie poświęciliśmy na
zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Techniki, zaś podczas sobotnich obrad panie
wraz z dziećmi zwiedzały autokarem wałbrzyską ziemię.
Zjazd zakończył się uroczystym nabożeństwem w naszym kościele, podczas
którego kazanie wygłosił NPW biskup diecezji wrocławskiej Ryszard Bogusz, zaś
książę Michael Biron von Kurland wprowadził w szeregi zakonu dwóch nowych,
młodych rycerzy.
Dla nas zjazd ten miał podwójne znaczenie: była możliwość podziękowania
władzom Śląskiej Komturii za 9 lat współfinansowania działalności Stacji Socjalnej
w naszym mieście, a także podjęliśmy próbę zainteresowania szerszego grona
rycerzy inicjatywą Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła i naszej parafii zmierzającą do zorganizowania na bazie zabudowań byłej parafii ewangelickiej na
Szczawienku centrum pracy z młodzieżą pod nazwą Międzynarodowa Akademia
Młodych. Czy to się powiodło okaże sie w najbliższych miesiącach.
Wydaje się, że nasi goście wyjechali z Wałbrzycha zadowoleni i pełni wrażeń
i pewnie jeszcze nie raz będą chcieli tu wrócić.
ks. W. Szczugieł
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Życie muzyczne

Come on and praise

(Przyjdź i chwal)
WABRZYCH 4≠5.10.2008

Wspólna modlitwa w teatrze na rozpoczęcie warsztatów

W dniach 4-5 października 2008 r. nasza parafia wraz ze Stowarzyszenie
Gospel w Krakowie oraz Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła EA w RP po
raz IV zorganizowały Wałbrzyskie Warsztaty Gospel.
Tym razem amatorzy muzyki wywodzącej się spośród czarnoskórych chrześcijan w USA, którzy w czasie tych minionych warsztatów zgromadzili się w
rekordowej liczbie 74 osoby, mieli okazję ćwiczyć swój warsztat pod okiem
wytrawnych instruktorów – Colina Vassella z Wielkiej Brytanii oraz Diany
Dróździel z Polski. Efekty ich pracy można było podziwiać i ocenić w czasie
koncertu finałowego, który odbył się w niedzielę, 5 października, o godz. 17.00
w naszym kościele i zgromadził ok. 250 osób.
W warsztatach, wzorem lat ubiegłych, udział wzięli śpiewacy niepełnosprawni śpiewający w Wałbrzych Gospel Choir, działającym pod egidą Stowarzyszenia MOTYL na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Partnerami w organizacji warsztatów był też Teatr Lalki i Aktora, w którym
przez całą sobotę odbywały się próby, a także Ośrodka Sportu i Rekreacji,
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który jak zawsze udostępnił nam podium koncertowe.
Finansowo wydarzenie wsparł Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Cały koncert utrawalono na płycie DVD zatytułowanej “ Wałbrzych w obrazie i dźwięku”. Oprócz koncertu na płycie umieściliśmy także piękny pokaz
zdjęć p. Krzysztofa Żarkowskiego ukazującego urokliwe miejsca naszego
miasta. Płytę otrzymać można jeszcze w kancelarii parafialnej. I.H.
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Z żałobnej karty
Śp. Wally KOLENDA z domu Sperber
urodziła sie w Chorochowie na Wołyniu 16 lutego 1914 roku. W dzieciństwie była osoba bardzo chorowitą.
Wyjście z gruźlicy, która w tamtych
czasach była chorobą prawie śmiertelną, zadzięczała, jak sama stwierdzała nieraz, Panu Bogu i babci, która
wzięła ją z rodzinnego domu na wieś,
w zupełnie inny, czyniący cuda mikroklimat miejscowości zagubionej w sosnowych lasach. Wywodziła się z
rodziny bardzo religinej, żyjącej Bożym
Słowem i modlitwą. W roku1932 wyszła za mąż. Z mężem Władysławem miała dwóch synów Ireneusza i Jerzego. Po śmierci męża w roku 1963 pozostała
wdową. Po ostatniej wojnie przybyli do Wałbrzycha.
Była osobą bardzo zaradną,a także oszczędną. Swoją całą
nadzieję pokładała w Bogu. Angażowała sie całym sercem w
sprawy naszej parafii, odwiedzała chorych, jeśli tylko zdrowie
jej na to pozwalało była obecna na każdym nabożeństwie czy
spotkaniu. Należała kilka kadencji do Rady Parafialnej. Nieraz
poważnie wspierała finansowo swoją parafię, ale myślała także
o innych zborach budujących lub remontujących swe kościoły
czy kaplice. Pan życia i śmierci odwołał ją do wieczności
29 czerwca 2008 roku po krótkim pobycie w Szpitalu przy ul.
Batorego w Wałbrzychu w wieku 94 lat.
ks. W.Sz.
W lecie bieżącego roku odeszła do wieczności śp.pani Wally
Kolenda, która przez wiele kadencji była członkiem Rady Parafialnej naszej parafii, Mimo podeszłego wieku była zawsze gotowa do pracy i chętna do pomocy, nie tylko na polu działania
rady, ale również dokąd starczało sił w porządkowaniu kaplicy,
kościoła czy w służbie odwiedzinowej wśród chorych.
Jej drobna postać była obecna na prawie wszystkich nabożeństwach czy spotkaniach aż do późnej starości. Zostało po niej kolejne puste miejsce w kościele, ale w pamięci parafian pozostanie
na zawsze.
Maria Dziuba
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Kronika
Hasło miesiąca listopada 2008:
“Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie
strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności.”
Izajasz 58,10

NASI JUBILACI:
Gertruda i Janusz PODLASIŃSCY

Edward SZYMSZAJNER
Irena CIECHOMSKA
Karolina FIRUS
Maria DZIUBA
Fryderyka WASILEWSKA
Bogusław FIRLA
Gertruda PODLASIŃSKA
Krystyna LESZCZYŃSKA
Olga POPIOŁEK
Alfred PALMI

6.08 - 55 rocznica ślubu

8.08 - 79 urodziny
4.09 - 77 urodziny
5.09 - 85 urodziny
6.10 - 76 urodziny
13.10 - 83 urodziny
16.11 - 88 urodziny
1.01 - 78 urodziny
2.01 - 65 urodziny
8.01 - 73 urodziny
15.01 - 76 urodziny

Drogim jubilatom wiele zdrowia, radości
i Bożego błogosławieństwa na każdy następny dzień zycia życzy
Rada Parafialna

POŻEGNALIŚMY:
6. 05 Śp. Olgę WONSIK z Kamiennej Góry / 76 lat
12. 05 Śp. Krystynę MOKRĄ z Rusinowa / 67 lat
29.06 Śp. Wally KOLENDĘ z Nowego Miasta / 94 lata
13.11 Śp. Antoniego BŁAŻYŃSKIEGO ze Śródmieścia/ 73 lata
21.12 Śp. Annę WRONA z Piaskowej Góry / 80
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