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Rozmyślanie

Pan Jezus mówi: „A dlaczego widzisz źdźbło

w oku brata twego,

a belki w oku własnym nie dostrzegasz?”
Łk.6,42

Zalewa nasz kraj fala wzajemnej krytyki, oskarżania, wytykania
błędów, ferowania wyroków i potępienia. To ocenianie innych za-
wsze, prawie zawsze, następuje według tego samego szablonu: my
jesteśmy ci dobrzy, bez skazy i winy, a oni są źli, oni są winni temu,
że w naszym kraju, kościele dzieje się nie tak, jak się dziać powinno,
oni są winni szerzącemu się bezprawiu, niesprawiedliwości, rosną-
cej przestępczości, aferom, korupcji i całemu złu, które jest wokół
nas. Zawsze zły, zawsze winny jest ktoś inny, nigdy my, nigdy ja.
Ten inny jest zły, a ja jestem dobry...

Dobre samopoczucie wynikające z takiej oceny innych i siebie
narusza Chrystus Pan wskazując, że niewłaściwie postrzegamy rze-
czywistość i jednostronnie, fałszywie, niesprawiedliwie oceniamy
ludzi i ich postępowanie. 

Inną miarą mierzymy postępowanie drugiego człowieka, a inną
swoje własne. Dla siebie jesteśmy pełni wyrozumiałości i usprawie-
dliwień, dla bliźniego, brata mamy tylko surowy osąd. U siebie nie
zauważamy nawet najbardziej rzucających się w oczy i oczywistych
wad i przewinień, a u drugiego człowieka dostrzeżemy najmniejszą
skazę, najdrobniejsze uchybienie...

To nie jest tak, że wszystkiemu winien jest on, winni są oni. To
nie jest tak, że ja jestem pełen różnych cnót i zalet, a drugi człowiek,
brat ma tylko wady i złe skłonności. 

Jest inaczej... Naprawę świata musimy zacząć od naprawy sie-
bie. Najpierw muszę wyjąć belkę z mego oka, a dopiero potem mam
prawo wyjąć źdźbło z oka swego brata. A więc zamiast krytykować
i potępiać innych, przyjrzyj się sobie, tak jak patrzysz na innych,
przyłóż do siebie i do innych tę samą miarę... 

Henryk Czembor „Droga poza śmierć” rozważania biblijne   str.49
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„ 
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego od-

kupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi

swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich,

wybawie nie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,

litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przy-

sięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawio-

nym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i

sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.” Ew.  Łukasza  1, 68-75

Czas Adwentu w okresie poprzedzającym Pamiątkę Narodzin czy Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana, daje nam zawsze okazje do zatrzymania
się i chwilę refleksji nad życiem z Bogiem. Pośpiech w życiu codziennym jest
udziałem każdego z nas i cechą współczesnego świata. Pomimo wszystkich
trosk nie wolno nam zapominać o tym, co każdy z nas już słyszał w Kościele
i wielokrotnie czytał w Piśmie Św. , że Jezus Chrystus, Syn BOŻY przyszedł na
świat, umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy i z naszego powodu, aby
każdy, kto w NIEGO wierzy miał życie wieczne i pojednał się z Bogiem. Aby
każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, mógł nawet w najtrudniejszych momen-
tach swojego życia mieć poczucie bezpieczeństwa i Jego opieki wiedząc, że
wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują ( Rzym.8, 28) .

I dalej, idąc za stwierdzeniem Apostola Pawła, że nic nie zdoła oddzielić nas
od miłości Jego - czy to życie czy śmierć ( Rzym.8, 37-39) .Trzymajmy się tej
obietnicy pomimo wielu pytań, zwątpień, smutków i problemów na ludzki spo-
sób nie do rozwiązania. Pamiętając zawsze, że to ON PIERWSZY dał nam
dowód swojej miłości, godząc się przyjąć karę należną nam, za nasze winy,
przyjmując hańbę i ból Ukrzyżowania.

Nadchodzący czas Adwentu bożonarodzeniowego przypomina i wskazuje
na ostateczny cel narodzenia Chrystusa. Zapowiedź ułaskawienia, odpuszcze-
nia wszystkich grzechów popełnionych wobec Boga i bliźniego oraz przyszłość
w nadchodzącym Królestwie Bożym.. Przyszłość z Bogiem oraz wszystkimi
świętymi, ochrzczonymi i wierzącymi w Jego Boskie pochodzenie. 

Narodzenie Jezusa to dobra nowina, zapowiedziana przez proroków, która
została ogłoszona w małym mieście Betlejem przez aniołów i pasterzy, którzy
jako pierwsi mogli cieszyć się z wypełnienia obietnicy Boga o Odkupieniu.
Nic nie może nas oddzielić od Jego miłości ,jeśli przyjmiemy Obietnice Łaski

i Pokoju w Osobie Syna Bożego,który nie rodzi się co roku, ale przypomina nam
w sposób szczególny po co i dla kogo przyszedl .
Pamiętajmy o tym przez cały rok,nie tylko w czas adwentu.

Artur Welman
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Jak w pierwszym artykule prosiliśmy
o to, co dotyczy czci Boga  i Jego imie-
nia, mianowicie, aby Bóg zapobiegł
osłanianiu nim w świecie kłamstw i zło-
ści i aby to imię było otaczane czcią
i uważane za święte zarówno w zwiasto-
wanej nauce, jak i w życiu, aby On był
przez nas chwalony i uwielbiany - tak tu
prosimy, aby również Jego królestwo
przyszło.  
Podobnie jak imię Boże jest samo
w sobie święte, a mimo to prosimy, aby
i wśród nas było święte, tak przychodzi
samo przez się bez naszej prośby i Jego
królestwo. Prosimy jednak, aby ono i do
nas przyszło, to znaczy, aby się między
nami i u nas zjawiło, abyśmy się stali
cząstką tych, wśród których Jego imię
bywa święte, a Jego królestwo pomyśl-
nie się rozwija. 

A cóż to jest królestwo Boże? Odpo-
wiadamy: Nic innego, jak tylko to,
o czym powyżej słyszeliśmy w wyzna-
niu wiary, że Bóg posłał na świat Syna
swego Chrystusa, Pana naszego, aby nas
wybawił i uwolnił od władzy szatana
i przywiódł do siebie, aby rządził jako
król sprawiedliwości, życia i zbawienia
przeciwko grzechowi, śmierci i złemu
sumieniu; ku temu dał też Swego Ducha
Świętego, aby nas do tego prowadził
przez święte Słowo Swoje i aby nas
mocą Swoją w wierze oświecał i umac-
niał. Dlatego prosimy tu najpierw o to,

abyśmy w tym utwierdzeni zostali i aby
Jego imię przez święte Słowo Boże
i chrześcijańskie życie było wysławiane,
tak żebyśmy i my, którzyśmy je przyjęli,
przy nim pozostawali i w nim codzien-
nie wzrastali, i żeby ono znalazło upodo-
banie i przyjęcie również u innych ludzi
i możnie rozszerzało się po świecie, aby
wielu za sprawą Ducha Świętego znala-
zło drogę do królestwa łaski, stało się
uczestnikami zbawienia, i tym sposo-
bem pozostali wszyscy na wieki w jed-
nym królestwie, które się teraz zaczęło. 

W dwojaki bowiem sposób "przycho-
dzi do nas królestwo Boże": raz tu do-
cześnie przez Słowo i wiarę, drugi raz
wiecznie przez zjawienie się Pana. 
My prosimy o jedno i drugie: aby ono
przyszło do tych, którzy jeszcze w nim
nie przebywają, oraz aby przez co-
dzienny wzrost przychodziło do nas,
którzyśmy je odziedziczyli, w przyszło-
ści zaś - przyszło w życiu wiecznym.
Można to streścić w tych słowach:
"Drogi Ojcze, prosimy, daj nam naj-
pierw Słowo Swoje, aby Ewangelia we
właściwy sposób była głoszona po świe-
cie, aby też w wierze była przyjmowana,
była wśród nas skuteczna i w nas żyła
oraz aby w ten sposób Twoje królestwo
krzewiło się między nami przez Słowo i
moc Ducha Świętego, królestwo szatana
zaś upadało, aby nie miał nad nami żad-
nego prawa ani władzy, aż wreszcie zo-

- 4 -

Prawdy biblijne na codzień

MODLITWA PAŃSKA
“ Przyjdź Królestwo Twoje ”

II prośba - Duży Katechizm ks. dra Marcina Lutra
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stanie całkowicie zniszczone, a grzech,
śmierć i piekło będzie zniweczone,
byśmy żyli wiecznie w pełnej sprawie-
dliwości i szczęśliwości". 

Z tego widzisz, iż nie prosimy  tu
o jakąś drobnostkę lub o doczesne, prze-
mijające dobro, ale o wieczny, nieoce-
niony skarb i o wszystko, co tylko sam
Bóg dać może, a co jest tak wielkie, że
serce ludzkie nie odważyłoby się tego
pragnąć, gdyby On sam nie był nakazał
o to prosić. 
Ponieważ jednak jest Bogiem, zastrzega
sobie ten przywilej, iż daje o wiele wię-
cej i obficiej, niż to ktokolwiek pojąć
może - jako wieczne, niewysychające
źródło, które im żywiej bije i więcej wy-
daje, tym bardziej obfituje - i niczego
goręcej od nas nie pragnie, tylko abyśmy
Go o wiele i to o wiele rzeczy prosili,
oraz gniewa się, jeżeli nie prosimy i nie
żądamy z ufnością. Gdyby na przykład
jakiś najbogatszy i najpotężniejszy mo-
narcha kazał biednemu żebrakowi prosić
o cokolwiek by pragnął, i był gotowy
dać mu wielki, cesarski podarunek, a ten
głupiec o nic innego nie prosiłby, tylko

o lichą polewkę, uznany byłby po prostu
za łobuza i łotra, który sobie kpi i żartuje
z cesarskiego rozkazu, nie będąc go-
dzien zjawić się przed jego obliczem -
tak też jest wielką ujmą i zniewagą dla
Boga, gdy my, którym On tyle niewypo-
wiedzianych dóbr ofiarowuje      i przy-
rzeka, nimi pogardzamy lub nie
dowierzamy, że je otrzymamy, i ośmie-
lamy się prosić zaledwie o kawałek
chleba. 

Wszystko to jest winą zawstydzają-
cego niedowiarstwa, które nie spo-
dziewa się od Boga nawet darów,
służących do zaspokojenia potrzeb ciała,
a tym mniej oczekuje od Boga z ufno-
ścią wiecznych dóbr. 
Dlatego powinniśmy się wzmacniać
przeciw niedowiarstwu i o owe rzeczy
przede wszystkim prosić; wówczas
otrzymamy też obficie wszystkie inne,
jak Chrystus naucza: - "Ale szukajcie
naprzód królestwa Bożego, a to
wszystko będzie wam przydane". Zaiste,
jakże miałby On dopuścić do biedy         i
braków doczesnych, gdy obiecuje rzeczy
wieczne i nieznikome? 

- 5 -

W kancelarii parafialnej nabyć można:
Pismo Święte -                                                            45 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 2010  z dod. “Z Biblią na codzień”  35 zł
„Adoptowani przez Boga” Janina Gazda                          25 zł
„Powierzony klucz” Małgorzata Lutowska (opowieść o niezwykłych
losach protestantów na Dolnym śląsku )                        20 zł
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Twoje narodziny
niech połaczą wszystkich ludzi-

biednych i bogatych,
głodnych i sytych.

Twoje narodziny
niech połączą góry z morzem

i radosnym wzruszeniem

chwalą Twoje przyjście.

Dziś nie musimy szukać,
dziś mamy jedno światło.
Dziś nie musimy wybierać
i szukać bicia serc naszych.
Dziś mamy Boże Narodzenie
i radość wielką.

wiersze Marka Zięby

Zastanawiając się nad tym, czym żyliśmy przez cały miniony rok najpierw

chcę wam drodzy Czytelnicy - parafianie i sympatycy, złożyć najlepsze świą-

teczno- noworoczne życzenia.

Już prorok Izajasz wieszczył: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło
wielkie” (Iz. 9,1). Nie da się ukryć, że chociaż to zwiastowanie ma już wiele

setek lat, to idziemy przez naszą codzienność jakby ono się nigdy nie zreali-

zowało. A przecież anioł nad polami betlejemskimi zwiastował nie tylko pa-

sterzom, ale również każdemu z nas, bez względu na wiek, stan zdrowia czy

posiadania: „...Dziś narodził się wam Zbawiciel w mieście dawidowym”.

Jeśli więc mamy wielkie światło, które pała gorącem miłości i przebaczenia.

Jeśli mamy Zbawiciela, który w poniżeniu przeszedł przez świat i na krzyż za-

brał to co najbardziej nam dokucza i do Boga przyjść nie pozwala. To czegóż

jeszcz nam potrzeba?

Bieżcie Drodzy pełnymi garściami Boże błogosławieństwo, Jego pokój,

którego świat dać nam nie może, niechaj świadomość Jego bliskości i obec-

ności codziennie Was uszczęśliwia.

Spojrzyjmy sobie Drodzy w te święta głęboko w oczy i podajmy sobie ręce

w geście przebaczenia. Rozejrzyjmy się wokół i pomyślmy czy ktoś w te święta

nie czeka na nas, na nasze odwiedziny czy chociaż dobre słowo. 

A nade wszystko dziękujmy. Najpierw Bogu, bo On to cudownie sprawia,

że po raz kolejny możemy przeżywać pamiątkę narodzenia Jego Dziecięcia,

że możemy się cieszyć pokojem, że możemy pracować i jeść swój chleb,że

możemy sie dzielić z innymi i wychodzić naprzeciw potrzebującym, za naszą

wolną ojczyznę. A potem naszym bliskim, za to, że są, że możemy ich kochać

i że oni nas kochają. 

Drodzy, jeśli to wszystko zrobimy, czyż nie będą to najpiękniejsze święta na

szego życia?                                                                          Wasz duszpasterz.

Czym żyjemy?
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Zanim przejdę do życzeń na nowy rok chcę spojrzeć krótko wstecz. Mijający rok

był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, z których niektóre zostały opisane na

następnych stronach. 

Nie wspomnieliśmy jeszcze, że po prawie trzech latach praktyki w naszej parafi,i

11 października pożegnaliśmy panią Iwonę Holeksa. Przyzwyczailiśmy się do jej

obecności i pracy, a tu już trzeba się było żegnać. Spotkania koła pań, młodzie-

żówki, programy pracy również na zewnątrz parafii pozostaną w naszej wdzięcznej

pamięci. Taki już jest los praktykanta. Obecnie zajmuje się jako koordynator akcją

„Prezent pod choinkę”. Mamy nadzieję, że ten czas spędzony pośród nas przybliżył

jej tematykę bycia ewangelikiem i świadkiem Chrystusa w diasporze.

Po wielu latach próśb i zaproszeń 11 i 12 września zagrała we wnętrzu naszego

kościoła Filharmonia Sudecka wystawiając operę „Tosca”. Spektakl będący świa-

dectwem dużej odwagi i zaangażowania dyrektora Filharmonii pana dra Dariusza

Mikulskiego i scenografki pani Anny Długołęckiej zebrał bardzo pozytywne recen-

zje. Pierwszy nie znaczy ostatni,to daje nam pewność, że w nadchodzącym roku

będziemy gościć filharmonię przynajmniej dwa razy. Już teraz zapraszam. 

W mijającym roku wokół samego budynku kościoła działo się wiele. Na wieży wy-

mieniono brakujące dwie żaluzje, uzupełniono tynki nad ołtarzem, w marcu napra-

wione zostały nasze ograny, częściowo zalane podczas ulewy latem 2002 roku, 

Na koniec wiadomość z ostatniej chwili. Dzisiaj tzn. 20 grudnia w świdnicy odbyła

się kolejna międzyparafialna adwentówka. Nawet 15 stopniowy mróz nie zniechęcił

stałych bywalców i tak ponad 70 osób zasiadło do stołów w świdnickim Domu Spo-

tkań. Oprócz nas i gospodarzy przybyli ewangelicy z Jawora, Kłodzka, Legnicy i Bo-

lesławca. W programie oprócz  nabożeństwa, wspólnego śpiewania kolęd mieliśmy

również niespodziankę w postaci występu zespołu śpiewaczego z Wisły Czarnego.

Każde takie spotkanie umacnia naszą wzajemną więź, a jednocześnie pokazuje,

że razem jest nas więcej.

W nowym roku życzę Wam, abyście najpierw dostrzegali to co macie i na tym się

koncentrowali w poszukiwaniu Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Niech nasz

Pan ubłogosławi Was wewnętrznym pokojem, zdrowiem i radością.          ks. W.S.
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Teologia współczesna

W cyklu poświęconym wspólczesnej teologii ewangelickiej proponuję do zastanowienia, krótki frag-
ment książki Dietrich Bonhoeffera „ Życie wspólne”napisanej w Getyndze w1938 roku.     Dotyczy
on tematu modlitwy we wspólnocie, w zborze.         ( tekst zaczerpnięto ze strony: www.luteranie.pl).

Modlitwa wspólna 

Słowo Boże, głos Kościoła i nasza modlitwa stanowią jedną całość. Dlatego trzeba nam teraz roz-
ważać na temat modlitwy wspólnej. "Jeżeli dwaj z was na ziemi" zgodnie o coś prosić będą, to wszyst-
kiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie" (Mt 18, 19). Nie ma innego fragmentu wspólnego
nabożeństwa, który by nam przysparzał tyle kłopotu i trudności co wspólna modlitwa; bowiem tutaj
winniśmy sami dojść do słowa. Wysłuchaliśmy słowa Bożego, odpowiedzieliśmy na nie pieśnią Ko-
ścioła, a teraz trzeba nam - jako wspólnocie - modlić się do Boga, a ta modlitwa winna być rzeczy-
wiście naszym słowem, naszą modlitwą na ten dzień, musi obejmować naszą pracę, naszą wspólnotę,
szczególne biedy i grzechy, jakie nam ciążą, ludzi, którzy są nam powierzeni. Bo czyż naprawdę nie
ma potrzeby modlić się za samych siebie? Czyż potrzeba wspólnej modlitwy własnymi ustami i wła-
snymi słowami miałaby być czymś niedozwolonym? Cokolwiek by się nie powiedziało, nie może
być inaczej niż tak, że tam, gdzie chrześcijanie chcą żyć wspólnie według słowa Bożego, mają też
prawo i powinni modlić się do Boga własnymi słowami. Mają prawo nieść do Boga wspólne prośby
i podziękowania i winni to robić z radością i ufnością. Gdzie w prostocie i naturalności brat przynosi
do Boga wspólną modlitwę, tam musi zniknąć wszelka wzajemna obawa, wszelki lęk przed publiczną
modlitwą własnymi słowami. Tak samo powinna tutaj milczeć wszelka krytyka i ocena, gdzie w imię
Jezusa Chrystusa wypowiadana jest modlitwa słowami. W rzeczywistości jest bowiem rzeczą najbar-
dziej normalną w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, że istnieje wspólna modlitwa; i jeżeli słuszne i
pożyteczne są tutaj nasze opory, aby nasza modlitwa miała czysty i biblijny charakter, to jednak nie
wolno nam przecież zrezygnować ze spontanicznej modlitwy, albowiem taka modlitwa opatrzona jest
wielką obietnicą Chrystusa. 

Modlitwę własnymi słowami na końcu nabożeństwa zmawia przełożony albo jakiś (przez dłuższy
czas ten sam) brat. Bierze on tym samym na siebie wielką odpowiedzialność, aby modlitwę chronić
przed fałszywą krytyką. 

Pierwszym warunkiem tego, aby była możliwa modlitwa jednej osoby za wspólnotę, jest prośba
wszystkich innych za tę osobę i za jej modlitwę. Jakże bowiem ktoś jeden mógłby zmawiać modlitwę
wspólnoty, nie będąc sam niesiony i włączony w modlitwę wspólnoty? Każde słowo krytyki trzeba
właśnie na tym miejscu zamienić na serdeczną prośbę i pomoc braterską. Jakże łatwo można tutaj we
wspólnotę wprowadzić podziały! 

Modlitwa sponataniczna 

Modlitwa własnymi słowami w czasie wspólnego nabożeństwa winna być modlitwą wspólnoty,a
nie modlitwa tego, który sie modli.Jego zadaniem jest modlić się za wspólnotę. Musi więc uczestni-
czyć w jej życiu codziennym, musi znać jej troski i kłopoty,jej radości i wdzięczności, jej prośby i

Dietrich Bonhoeffer
Urodził się  4 lutego 1906 r. we Wrocławiu, zginął 9 kwietnia 1945 r.
w obozie koncentracyjnym Flossenbürg. Czołowy działacz Kościoła
Wyznającego  w  Niemczech.  Współpracownik  spiskowców  prze-
ciwko Adolfowi Hitlerowi.  Męczennik II wojny światowej.   Jeden
z  najwybitniejszych teologów XX wieku.
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Nie może mu też być obca praca wspólnoty i wszystko, co przynosi ze soba nabożeństwo. Taki czło-
wiek modli sie jak brat między braćmi. Wymaga to od niego uwagi i czujności, jeżeli rzeczywiście
chce sie kierować tylko tą jedną zasadą, aby się modlić za wspólnotę, i jeżeli nie chce „pomylić”
swego własnego serca z sercem  wspólnoty. Z tego powodu będzie dobrą rzeczą,jeżeli temu „orędow-
nikowi” wspólnota nie szczędzi rady i pomocy, jeżeli dochodzą do niego wskazówki i prośby, aby na
przykład tę czy inna sprawę lub konkretnego człowieka wspomnieć w modlitwie. Wówczas taka  mo-
dlitwa staje sie coraz bardziej wspólną modlitwą wszystkich.

Również modlitwa własnymi słowami musi podlegać pewnym wewnętrznym regułom. To przecież
nie może być chaotyczny wybuch ludzkiego serca, lecz modlitwa uporządkowanej wspólnoty. Tak
więc określone prośby modlitewne będą codziennie powracać - aczkolwiek może w innej formie słow-
nej. W codziennym powtarzaniu te same prośby, które są nam - jako wspólnocie - nakazane, na po-
czątku być może razić będą monotonią, ale potem z pewnością zobaczymy w nich pewne
zabezpieczenie przed zbyt indywidualnymi formami modlitwy. Jeżeli można do tych codziennych
próśb dodać jeszcze inne, to trzeba to robić według jakiegoś planu. Jeżeli we wspólnym nabożeństwie
nie można tego uczynić, to jest tu z pewnością pewna pomoc dla czasu osobistej modlitwy. Aby mo-
dlitwie własnymi słowami nie zagrażała samowola, dobrze jest oprzeć ją o jedno z czytań biblijnych.
Tutaj modlitwa zdobędzie solidne fundamenty i mocny grunt. 

Ciągle powraca ten problem, że dany człowiek, któremu wspólnota zleciła modlitwę za nią, nie
czuje się wewnętrznie powołany i swoje zlecenie najchętniej przekazałby komuś innemu. Ale takiej
postawy nie można popierać. Zbyt ławo bowiem modlitwa wspólnoty poddana by była nastrojom,
które nie mają nic wspólnego z życiem duchowym. Właśnie tam, gdzie ktoś - obciążony pustką i zmę-
czeniem czy osobistą winą - chce się uwolnić od swego zadania, winien się uczyć, co to znaczy otrzy-
mać zadanie we wspólnocie, a bracia winni go nieść w jego słabościach i w jego niezdolności do
modlitwy. Być może wówczas słowa Pawła staną się rzeczywistością: "Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
słowami" (Rz 8, 26). Wszystko zależy od tego, czy wspólnota traktuje modlitwę brata jako swoją:
czy tak ją rozumie, niesie i współkształtuje. 

Korzystanie z gotowych modlitw dla małej wspólnoty - w jakichś szczególnych warunkach-może
być pomocą; często jednak staje się jedynie unikiem przed rzeczywistą modlitwą. Kościelne formy
i bogactwo myśli w takich modlitwach odciągają nas łatwo od własnej modlitwy; modlitwy wówczas
stają się piękne i głębokie, ale nie są autentyczne.  

O ile tradycja modlitewna Kościoła pomocna jest w nauce modlitwy, o tyle nie może ona zastąpić
modlitwy, którą dziś jestem winien memu Bogu. Jakiś prosty bełkot może być tu- taj lepszy niż naj-
lepiej sformułowana modlitwa. Że stan rzeczy inaczej wygląda w nabożeństwie publicznym niż we
wspólnocie domowej - tego nie potrzeba tutaj wygłaszać. 

Obok codziennej modlitwy w ramach wspólnego nabożeństwa wspólnota chrześcijańska często
pragnie jeszcze zbierać się na modlitwy w innym czasie. Nie ma tutaj żadnych reguł oprócz jednej:
tylko tam, gdzie jest wspólne pragnienie i wspólne uczestnictwo w modlitwie o określonym czasie,
winno się ten czas przeznaczyć na wspólną modlitwę. Każda indywidualna inicjatywa zasiewa tutaj
łatwo we wspólnotę ziarno rozkładu. Akurat na tym polu musi się potwierdzić, że mocni niosą słabych,
a słabi nie sądzą mocnych. Już Nowy Testament uczy nas, że wspólnota modlitwy jest czymś najbar-
dziej oczywistym i naturalnym w Kościele i trzeba na nią patrzeć bez podejrzliwości. Gdzie jednak
wkradł się lęk i nieufność, tam niech jeden drugiego niesie w cierpliwości. Niech się tutaj nic nie
dzieje z użyciem siły, wszystko niech się rozstrzyga w wolności i miłości. 
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Ekumenicznie

Bo nikt nie ma z nas tego 
co mamy razem –

- ekumeniczna współpraca w Wałbrzychu

Ubiegłoroczne, wielkie wydarzenie ekumeniczne, jakim była wspólna orga-
nizacja ewangelizacji satelitarnej ProChrist w hali sportowej OSiRu zaowoco-
wało współpracą między wałbrzyskimi zborami protestanckimi, która jest
kontynuowana do tej pory. 

Mimo, że w tym roku początek był niezbyt udany, bo na nabożeństwo eku-
meniczne z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, jakie miało miej-
sce w styczniu w naszej parafii, nie przybyło zbyt wiele osób, to już następne
wydarzenie – kolejny przekaz ewangelizacji ProChrist, tym razem z Chemnitz,
można już zapisać na konto sukcesów.  

Tym razem to nasza parafia postanowiła wziąć na siebie główny ciężar or-
ganizacyjny przedsięwzięcia, urządzając przekaz w naszej sali parafialnej, zaś
ofiarę na cel pokrycia kosztów udziału w transmisji przekazał Kościół Chrześci-
jan w Wałbrzychu. Ewangelizacje miały miejsce od środy do niedzieli i mimo,
że nie zgromadziły tłumów, to jednak każde spotkanie dostarczyć mogło obec-
nym bogatego materiału do przemyśleń. 

Następną wspólną inicjatywą było nabożeństwo ekumeniczne z okazji pa-
miątki Zesłania Duch Świętego, które miało miejsce 1 czerwca. Gospodarzem
tego spotkania był Kościół Chrześcijan Baptystów, którego członkowie przygo-
towali i poprowadzili cała oprawę liturgiczno muzyczną. Słowem Bożym usłużył
proboszcz naszej parafii, ks. W. Szczugieł. Po nabożeństwie, które zgromadziło
tłumnie przedstawicieli wszystkich grup protestanckich w mieście, odbyło się
spotkanie przy kawie i łakociach przygotowanych przez gospodarzy, w czasie
którego omawiane były plany na najbliższą przyszłość. 

Wspólnymi siłami tak organizacyjnymi, jak i finansowymi udało się też zor-
ganizować projekcję filmu „Luter”, która miała miejsce 16 czerwca w Teatrze
Lalki i Aktora. W związku z projekcją do wszystkich liceów w mieście wysłane
zostały zaproszenia dla nauczycieli i informacje o możliwości zorganizowania
pokazu filmu dla uczniów w szkołach. W pokazie wzięło udział kilkadziesiąt osób
i film ten, nakreślający kontekst historyczny początków Reformacji oraz przybli-
żający biografię wielkiego reformatora, przyjęty został z wielką aprobatą. 

W najbliższym czasie, w miesiącach wakacyjnych, planowane są kolejne
wspólne inicjatywy – piknik i zawody sportowe, którego  organizatorami będzie
fundacja Jezus Christ Security z Boguszowa-Gorc, zajmująca się pracą z oso-
bami próbującymi wyjść z nałogu alkoholizmu; zaś jesienią Kościół Zielono-
świątkowy planuje projekcję film pt. Maria Magdalena.    I.H.
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Muzycznie

V WARSZTATY MUZYKI GOSPEL

WAŁBRZYCH 3-4 PAŹDZIERNIKA 2009

Co mi dawały warsztaty Gospel?

Trzy proste słowa, które usłyszałem, a które zostały mi w głowie. Wiarę, nadzieję i miłość. Wiara,

– bo śpiewam o tym, w co wierzę. Wierze, że robię dobrze i to, że, dla kogo to śpiewam Jemu

to się podoba. Wierze, że w to, że staję się lepszym człowiekiem.  Nadzieja-, bo mam nadzieję,

że jest szansa na stworzenie czegoś pozytywnego i fajnego w naszym mieście. Nadzieje, że

w Wałbrzychu projekty związane z gospel nabiorą skrzydeł, większej mocy i będzie tego więcej.

Nadzieje na to, że te projekty wprowadzą trochę kolorytu w nasze szare miasto, będą go zmie-

niać i integrować.

Miłość-, bo nie da się uczestniczyć w warsztatach mając w sercu nienawiść żeby móc uczest-

niczyć w tych warsztatach muszą gościć pozytywne uczucia.

Prócz tego uczestnictwo w tych warsztatach dawało mi wiele radości i świetnej zabawy. Poczu-

cie dzielenia się tą radością z innymi. Dawało mi odskocznię od dnia codziennego wlewając mi

w serce wiarę, nadzieję i miłość. 

Czy chcę żeby odbyły się warsztaty w następnym roku?

Jasne, że chcę, jak by ich nie było to poczułbym, że czegoś mi brakuje. Wciągałem się w to

śledząc kolejnych informacji dotyczących muzyki gospel. Sądzę, że powinno takich spotkań

odbyć się znacznie więcej, pomyśleć o stworzeniu stałego chóru. W Wałbrzychu powstał fajny

projekt i nie chciałbym żeby skończyło się to stwierdzeniem, że znowu w tym mieście nie wyszło

z fajnym pomysłem. 

Instruktor i solista
Peter Francis 
z wałbrzyskim chórem

Po zakończeniu koncertu finałowego chórzyści zostali poproszeni o odpowiedź na pytania ankietowe,

poniżej jedna z odpowiedzi:
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PLAN  NABOŻEŃSTW

DATA WAŁBRZYCH NOWA RUDA KAMIENNA 

GÓRA

06.12

II Adwent
godz. 10 30

11.12 

tyg. nab. adwentowe godz. 17 00

13.12

III Adwent

godz. 10 30
nab. główne

godz. 17 00
nab. główne

18.12

tyg. nab. adwentowe godz. 17 00

20.12

Adwentówka Świdnica godz. 15 00

24.12

Wigilia Narodzenia Pańsk. godz. 16 00 godz. 9 00

25.12

święto Narodzenia Pańsk. godz. 10 30
26.12

godz. 9 00

27.12

Nabożeństwo rodzinne godz. 10 30

31.12

Zmiana Roku

godz. 17 00
nab. główne

godz. 9 00
nab. główne

03.01

Nab. na święto Epifanii godz. 10 30

10.01

1. po Epifanii

godz. 10 30
nab. główne godz. 8 00 Te
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DATA WAŁBRZYCH NOWA RUDA
KAMIENNA 

GÓRA

17.01

2. po Epifanii
godz. 10 30

24.01 

Ostatnia po Epifanii
godz. 10 30
nab. główne

31.01

SPOTKANIE NOWOROCZNE
godz. 15 00

godz. 8 00
nab. główne

07.02

Sexagesimae
godz. 10 30
nab. główne

14.02

Estomihi godz. 10 30 godz. 8 00

17.02

Popielec godz. 17 00

21.02

Niedziela Diakonii
godz. 10 30
nab. główne

26.02

Tyg nab. pasyjne godz. 17 00

28.02

Reminiscere godz. 10 30
godz. 8 00

nab. główne

05.03

Tyg nab. pasyjne godz. 17 00

07.03

Oculi
godz. 10 30
nab. główne Te
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Cechy 
sekty:

- misjonarska gorliwość

- charyzmatyczne przywództwo

- wyłączna prawda (ekskluzywizm)

- nadrzędność grupy

- ścisła dyscyplina

- dławienie indywidualności

- odchylenie doktrynalne

- techniki zniewalania

- izolacja

- woluntaryzm

- fanatyzm

- 14 -

Uwaga sekty

Metody działania sekt:
- reżyserowana spontaniczność
- manipulacja prawdą- bombardowanie miłością

- imitowanie doświadczenia 
mistycznego- indoktrynacja- niszczenie dotychczasowych

wartości i relacji 

SEKTY cz. II

Kiedy mamy do czynienia z
sektą? Co powinno nas zastno-
wić? Z sektą możemy mieć do
czynienia gdy:
-po pierwszym spotkaniu mamy wraże-
nie zupełnie nowego postrzegania ota-
czającego nas świata, którego obraz
nareszcie jest prosty, a sprawy skom-
plikowane zostały wyjaśnione; światu
jednak grozi katastrofa, przed którą
ochronić potrafi nas jedynie grupa,dla-
tego współuczestniczewnie w grupie
jest jedyna szansą dla nas;
-w grupie zyskujemy wszystko za czym
tęskniliśmy;
- na czele grupy postrzeganej jako  eli-
tarna stoi przywódca (ojciec, guru),
który jako jedyny posiada całą prawdę
i często czczony jest jak bóg;
- wszelkie systemy edukacyjne zostaja
odrzucone, akceptowana jest jedynie
nauka grupy;
- grupa odrzuca racjonalne myślenie;

- grupa próbuje zastapić dotychcza-
sowe relacje rodzinne, przyjacielskie,
koleżeńskie;
- grupa stosuje w łasny język, sposób
żywienia, ubierania się,organiczając
swobodę w relacjach międzyludzkich;
- wymagane jest absolutne posłuszeń-
stwo regułom albo dyscyplinie
grupy,stanowiącym jedyna drogę do
zbawienia;
- narzucane sa sposoby zachowań sek-
sualnych, np.: kontakt z partnerami za
zgodą kierownictwa, seks grupowy, cał-
kowity zakaz kontaków seksualnych
dla osób niższych w hierarchii grupy;
- poprzez nieustanne nam towarzysze-
nie stale jesteśmy kontrolowani;
- otrzymujemy mnóstwo zadań by nasz
czas całkowicie wypełnić;
- nasze zastrzeżenia wobec działania
grupy,przeżywane rozczarowania kła-
dzione są na karb zbyt małego zaanga-
żowania z naszej strony, bądź
niewystarczającej wiary.
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Kiedy powinniśmy wykazać zaniepo-
kojenie zachowaniem naszych bliskich? 
Po czym poznać, że osoby nam bliskie są
pod wpływem sekty?
Osoby będące pod wpływem sekty czę-
sto:
• zmieniają swą dotychczasową dietę,
nagle przestają spożywać swe ulubione
potrawy,
rezygnują z ulubionych napoi na rzecz
wody, ziół, choć nie ma medycznych za-
leceń w tym zakresie;
• stają się wegetarianami
• nadmiernie przestrzegają zasad hi-
gieny, do wydzielania własnego nakrycie
stołowego włącznie, bądź całkowicie jej
zaprzestają;
• zmieniają swój wygląd zewnętrzny,
ubierają się w charakterystyczne
stroje, ozdobione specjalną ornamen-
tyką
• zmieniają fryzurę, noszą nakrycia
głowy nawet w domu,
• noszą na szyi ze czcią różnego rodzaju
amulety koraliki, woreczki, chociaż
wcześniej tego me czynili;
• gwałtownie rezygnują z oglądania te-
lewizji, słuchania radia, muzyki rozryw-
kowej, pomimo że wcześniej lubiły to
robie, bądź nałogowo słuchają muzyki
(np. orientalnej, heavy metalowej), na-
granych przemówień, lekcji      o tema-
tyce religijnej, oglądają regularnie
podejrzane filmy wideo np. nagrania ze
zbiorowych modlitw, kazań lub zapisy
scen gwałtu i przemocy wobec ludzi czy
zwierząt,
• przestają spotykać się z dotychczaso-
wymi znajomymi, zrezygnowały z do-
tychczasowego sposobu spędzania
wolnego czasu;
• zmieniają wystrój swojego pokoju,

tworząc w nim „przestrzeń sakralną” 
i spędzają w nim wiele czasu, paląc
świece i kadzidła;
• parają się specyficznym kolekcjoner-
stwem np. czaszek, krzyży;
• nadmiernie interesują się sprawami
wiary, gromadzą liczne ulotki, bro
szury, bądź przestają uczestniczyć    w
dotychczasowych formach życia religij-
nego, poddając je ostrej krytyce (doty-
czy szczególnie dzielenia się opłatkiem
i kupowania choinki);
• rozpoczynają działalność „misyjną”
wobec najbliższych członków rodziny;
• prowadzą ożywioną korespondencje
listowną i internetową, rozmowy tele-
foniczne o ciągle tych samych godzi-
nach lub dziwnych porach;
• spotykają się z nowymi, dziwnie za-
chowującymi się znajomymi;
• rezygnują z edukacji w szkole, z
pracy i nie potrafią podać powodów ta-
kich decyzji;
• wydają dużo pieniędzy na cele zwią-
zane z nowym stylem życia, co niejed-
nokrotnie pociąga za sobą kradzieże
bądź rozdają własne oszczędności czy
rzeczy osobiste;
• spontanicznie wyrażają euforię, lub
popadają w apatię;
• posługują się specyficznym żargo-
nem;
• zatracają zdolność swobodnego for-
mułowania myśli przy zachowaniu zdol-
ności abstrakcyjnego rozumowania;
• mają problemy z koncentracją;
• znajdują się w stanie ustawicznego
lęku, co prowadzi do agresywnej po-
stawy obronnej:
•  automatycznie wykonują polecenia,
mechanicznie je realizując.
Podręcznik do nauczania kościelnego III kl. gimnazjum    str.152-155
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Chrześcijańskie życie na świecie

Wiadomość z chińskiego więzienia
W roku 2004  52-letni chiński chrześcijanin Peng Ming pojechał do Tajlandii odwiedzić

swoich starszych już rodziców. 
Został zwabiony do sąsiedniej Birmy, gdzie porwała go ośmioosbowa grupa chińskich
agentów. Po przewiezieniu do Chin Penga fałszywie oskarżono o współudział w akcjach
terrorystycznych i w październiku 2005 roku skazano na karę dożywotniego więzienia.
Stało się tak pomimo tego, iż rząd Stanów Zjednoczonych oferował Peng Mingowi status
uchodźcy w USA. Przez ponad trzy lata przetrzymywano go w pilnie strzeżonej celi w
Hanyang w prowincji Hubei. Peng miał duże problemy ze zdrowiem łącznie z kamie-
niami nerkowymi i atakiem serca.
Władze więzienia nie udzieliły mu pomocy medycznej karząc go nadal pozbawianiem
snu i pożywienia. 

22 stycznia 2009 Peng Ming napisał do rodziców i przyjaciół. Słyszał o światowym kryzysie
gospodarczym i napomknął o nim w liście.
Mamy nadzieję, że słowa tego wiernego sługi Bożego dodadzą wam odwagi i będą stanowić za-
chętę, gdyż pochodzą od kogoś, kto z powodu swojej wiary znalazł się w istnym piekle nieszczęść.
Dziękujemy Chińskiemu Towarzystwu Pomocy za udostępnienie listu.

Drogi Tato, droga Mamo, drodzy przyjaciele,
Jak się Wam wiedzie? Cieszę się bardzo mogąc rzec” szczęśliwego nowego roku

chińskiego” wraz z nadchodzącym świętem wiosny. Mam nadzieję, że jesteście
zdrowi, szczęśliwi i macie głęboką wiarę. Bóg zawsze błogosławił Was i mnie.
Prośbą i życzeniem moich drogich rodziców było, abym umiał z pozytywnym nasta-
wieniem  znosić moją obecną sytuację. Całkowicie usunąłem z serca uczucia strachu
i osamotnienia. A moim skarbem teraz jest spokojne spędzanie każdego dnia.

Jak rzekł mój ojciec, jest to sposobność, aby się uczyć, szczególna szkoła z trudnym
zadaniem nauczenia się lekcji, by w końcu wybrać właściwą drogę własnej przyszło-
ści.
Jeśli chodzi o moje cierpienia, to w rzeczy samej Bóg wystawił mnie na próbę…   Nie-
zachwianie wierzę, że On będzie miał ze mnie pożytek.

Przypatrując się obecnemu kryzysowi gospodarczemu w Stanach Zjednoczonych,
to przed kilkoma dniami przeczytałem artykuł pod tytułem: „Im bardzie nasila się
recesja, tym bardziej Amerykanie wierzą w Jezusa”. To potwierdza mój punkt wi-
dzenia: poprzez kryzys gospodarczy Bóg przekazuje światu, a szczególnie Ameryka-
nom, wezwanie do upamiętania. Rozrzutny styl zycia nie podoba się Bogu i nie jest
właściwy. Moc Boża opiekuje się całym światem. Dobra materialne tylko w niewiel-
kim stopniu mogą wzbogacić ludzi, nigdy więc nie wolno nam zapomnieć o Bożej
woli i Bożym dziele na ziemi…
Niech Bóg będzie z nami Peng Ming

Módlcie się za Peng Minga kiedy idzie on śladami Jezusa Chrystusa w chińskim więzieniu. Mó-
dlcie się, by wola Boga spełniła się w jego życiu i aby jego życie duchowe wciąż wzbogacało się
mimo niesprawiedliwych cierpień ciała. 

Asia Harvest Maj 2009 str. 2-3
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Kobieta w rodzinie –
II międzyparafialne 

rekolekcje pasyjne w Karpaczu

W Karpaczu w dniach 14-15 marca br. miały miejsce drugie międzyparafialne
rekolekcje pasyjne dla kobiet. W tegorocznym spotkaniu wzięły udział panie z
parafii w Wałbrzychu, Jeleniej Góry-Cieplic i Karpacza, po raz pierwszy przyje-
chały panie ze Świdnicy. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Kobieta w ro-
dzinie. 

Rozważanie na rozpoczęcie przygotowała mgr teol. Jolanta Suchorab z Je-
leniej Góry. Praca w grupach obejmowała różne zagadnienia: rodzina w Biblii

a rodzina współczesna, priorytety mężatki i matki, sytuacja kobiety bez rodziny
– tzw. singla. Plusy i minusy takiego stanu rzeczy.

Nie sposób było poruszyć wszystkich aspektów i kontekstów tematu spo-
tkania. Jednakże dał on możliwość wypowiedzenia się każdej kobiecie, bez
względu na wiek, status społeczny, pozycję i aktywność zawodową, życie w
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dużej czy też małej rodzinie.. 
Wspólnie wypracowane wnioski sprowadzały się do tego, że najważniejsze,

aby to Pan Bóg był na pierwszym miejscu w naszych rodzinach, niezależnie
od tego, czy jest to rodzina jedno- czy wielopokoleniowa, pełna czy niepełna.
To Pan Bóg wskazuje nam zadania do wykonania, uwrażliwia na potrzeby in-
nych. 

W szerszym kontekście nasza parafia to też wielka rodzina, w której każda
kobieta może znaleźć swoje miejsce i możliwości samorealizacji. Wieczorem
uczestniczki spotkania w dwóch grupach odegrały scenki pantomimiczne – wy-
braną przez siebie historię biblijną, która miała ilustrować omawiany temat. Po
występie jednej,  druga grupa miała za zadanie odgadnąć, o jaką historię cho-
dzi. 

Ten punkt programu dostarczył wszystkim ogromnej dawki śmiechu, co po-
zwoliło też zrelaksować się i odreagować stresy związane z codziennością. W
czasie rekolekcji był też czas na wspólne śpiewy, nie żałowano sił na chwalenie
Boga pieśnią. 

W opinii jednej z uczestniczek zostały prześpiewane niemal wszystkie pieśni
ze śpiewnika, oprócz kolęd. W niedzielę po nabożeństwie panie spotkały się
na pożegnalnej kawie i cieście w sali parafialnej, po czym rozjechały się do
swoich parafii z nadzieją na kolejne spotkanie.                                  B. P., I.H.

- 18 -
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Jubileusz kościoła Jezusowego w Cieszynie 

300- LECIE KOŚCIOŁÓW ŁASKI

W tym roku wakacyjne wy-
jazdy młodzieżowe rozpoczęły
się już końcem maja, kiedy to
część osób uczęszczających
na spotkania młodzieżowe wy-
brała się do Cieszyna, aby
uczestniczyć w jubileuszu 300-
lecia kościoła Jezusowego.

Udział w tym wydarzeniu był
ogromnym przeżyciem, a bo-
gaty program, który trwał od
rana do wieczora, zgromadził
wielkie rzesze współwyznaw-
ców nie tylko z Polski, ale i za-
przyjaźnionych z parafią cie-
szyńska zborów ewangelickich z Czech, Słowacji i Węgier. 
Główne uroczystości odbywały się równolegle w kościele i na placu kościelnym. Nie-

bywałą atrakcją była ok. 300 osobowa grupa połączonych chórów,  która ubogacił
nabożeństwa, zaś po południu w kościele zaśpiewała koncert, prezentując najbardziej

znane pieśni luterań-
skie. 
Przez cały dzień po-
goda była wyjątkowo
sprzyjająca, uczestnicy
mogli więc cieszyć się
nie tylko biorąc udział w
przygotowanym pro-
gramie artystycznym,
ale też delektując się
smakołykami przygoto-
wanymi przez gospo-
darzy (między innymi,
pysznym śląskim „koło-
czem” z serem, ma-
kiem lub owocami) i
rozmawiając ze znajo-
mymi.        I.H. 

- 19 -

Protestanci ze Śląska przez wiele lat starali się o pozwolenie na budowę własneych świątyń.
Zgodę taką uzyskali w ramach układu zawartego między królem szwedzkim Karolem XII a cesa-
rzem Austrii w Altranstädt w 1707 roku. Realizacja tego układu sprawiła, że ewangalikom zwrócono
104 kościoły i pozwolono na budowę sześciu nowych kościołów, tzw. "Kościołów Łaski"(cesarskiej).
Uroczystości 300-lecia byłego koscioła łaski w Kamiennej Góerze sa planowane na 10 paździer-
nika b.r.
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Życie muzyczne

Turystyka w służbie Ewangelii – 
wizyta chórów ze Śląska Cieszyńskiego

Maj obfitował w naszej parafii w wizyty gości ze Śląska Cieszyńskiego, odwiedziły
nas bowiem dwa chóry – zespół Cantate z parafii w Jaworzu i Starym Bielsku oraz
chór z Dębowca, filiału parafii w Skoczowie. Mimo, że jednym z celów przyjazdu
było poznanie Wałbrzycha i okolicznych atrakcji turystycznych, to głównym prze-
słanie jakie towarzyszyło gościom z tej największej liczebnie diecezji naszego Ko-
ścioła, było spotkanie się z mieszkańcami diaspory i podzielenie się tym co jest ich
największa radością – zwiastowaniem przez śpiew Ewangelii o Bożej miłości.

Pierwsza wizyta miała miejsce w długi weekend 1-3 maja. Zespół Cantate, który
jest zespołem młodzieżowym działającym w dwóch sąsiadujących ze sobą para-
fiach, przyjechał do Wałbrzycha już w czwartek wieczorem, aby cały dwa następne
dni poświęcić na zwiedzanie pięknych zakątków dolnośląskiej Ziemi. 

Wśród standartowych atrakcji turystycznych, jak kościół Pokoju i katedra w Świd-
nicy, zamki w Grodnie i w Bolkowie, podziemne miasto „Osówka” oraz miasteczko
tkaczy śląskich w Chełmsku Śląskim, goście zobaczyli także miejsca mniej popu-
larne turystycznie, a związane z luteranizmem, np. ruiny kościoła ewangelickiego
w Unisławiu i kościół Łaski w Kamiennej Górze oraz ekspozycje Muzeum w Ka-
miennej Górze, gdzie nasz parafianin, Przemek Burhardt, zwrócił ich uwagę na
wiele ciekawych, ewangelickich akcentów. Gościom cały czas towarzyszył w cha-
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rakterze prze-
wodnika radny
naszej parafii,
pan Hartmut Fel-
kel. W niedzielę
goście wzięli
udział w nabo-
żeństwie uboga-
cając je kilkoma
pieśniami, zaś po
nim spotkali się z
parafianami na
wspólnej her-
batce i cieście. 

Wizyta chóru z
Dębowca miała
miejsce pod ko-
niec miesiąca, w

dniach 30-31 maj. Jest to chór bardzo młody, działający zaledwie od dwóch lat.
Goście przyjechali do nas dopiero w sobotę wieczorem,  mocno zmęczeni, mając
za sobą intensywny dzień zwiedzania, zobaczyli między innymi kościół Pokoju w
Jaworze, zamek w Bolkowie, kościół Łaski w Jeleniej Górze,  świątynię Wang w
Karpaczu oraz park miniatur w Kowarach. 

W niedzielę, 1. Święto Zesłania Ducha Świętego, wzięli udział w nabożeństwie
śpiewając kilka pieśni, zaś po nabożeństwie odbywało się również wspólne spo-
tkanie przy kawie i cieście. Po obiedzie chórzyści pojechali jeszcze obejrzeć Zamek
Książ, a
s t a m t ą d
już udali
się w po-
dróż po-
wrotną do
domu za-
bierając ze
sobą nie
tyko garść
w s p o -
mnień, ale
i uczucia
wdz ięcz -
ności za
miłą go-
ś c i n ę .

I.H.
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Dzieci i młodzież

Z pomocą sześciu amerykanów
przysłanych do Wałbrzycha przez
CME po raz pierwszy w naszym
mieście przeprowadzona została
akcja pod hasłem „Wakacje z przy-
szłością”. Całość wymyśliła, zorga-
nizowała i przeprowadziła pani
Iwona Holeksa. W samo przepro-
wadzenie włączyli się także nasi pa-
rafianie. 

W  dniach od 13 do 18 lipca ok.
40 dzieci, których rekrutacją zajęły
się panie z PCPR, w pomieszcze-
niach parafialnych uczyły sie języka
angielskiego, w programie każdego 

zdj. I. Holeksa

dnia były także zajęcia sportowe ( na nowootwartym orliku przy PG nr 1 czy w sali gimna-
stycznej),drugie śniadanie i obiad. Półkolonia zakończyła się zbiorowym występem przed
licznie zebranymi rodzicami, jak to widać na poniższej fotografii.

Całość, choć oczywiście nie obyło się bez problemów i kłopotów, została przez dzieci i ich
rodziców przyjęta bardzo dobrze i z wdzięcznością. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia było
możliwe dzięki dotacjom Gminy Wałbrzych, Starostwa Wałbrzyskiego oraz samych amery-
kanów, którzy przyjechali do nas na własny koszt,a nawet sfinansowali obiady dla wszystkich
uczestników. Tą drogą pani Iwonie i wszystkim,który pomogli przy realizacji tego przedsię-
wzięcia serdecznie dziękuję.   ks. W.S.

WAKACJE Z PRZYSZŁOŚCIĄ
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NASI JUBILACI:

Hildegarda NAWROT                    09.02 - 84 urodziny
Alicja SACHS                               21.02  - 82 urodziny     
Melania WERNER                     21.02  - 80 urodziny 
Helmut WERNER                     27.03  - 80 urodziny
Frydolin Bałon 03.04 -  88 urodziny  
Lilianna LUKS                            13.06 -  84 urodziny
Karolina Firus                            05.09 -  86 urodziny

Fryderyka Wasilewska                     13.10 -   84 urodziny

Boguszław Firla                               16.11 -   89 urodziny

Drogim jubilatom wiele wewnętrznego pokoju, zdrowia, radości 

i Bożego błogosławieństwa na każdy następny dzień życia życzy

Rada Parafialna
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Hasło miesiąca grudnia 2009:

[Bóg mówi]:“Wybawię was i będziecie błogosławieństwem!
Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce.”

Psalm 16,8

Kronika

POŻEGNALIŚMY:
śp. Margaritę Marylę LINKE

z domu Zalaszewską z Kamiennej Góry, która urodziła się w Toma-
szowie Mazowieckim 16 lutego 1915 r. zmarła zaś 11 maja 2009 r.

w wieku 94 lat pozostawiając dwóch synów z rodzinami.

śp. Edwarda Szymszajnera
z Piaskowej Góry, który urodził się w Chodenicach koło Wieliczki

8 sierpnia 1929 r., zmarł zaś 10 października 2009r. w wieku 80 lat
pozostawiając syna, wnuka, dwie siostry i brata
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Jesteśmy dla Ciebie!

Proboszcz:

Kancelaria 
parafialna:

Stacja 
Socjalna:

Konto
Bankowe:

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.

58-300 WAŁBRZYCH pl. Kościelny 4
tel. 74 84 232 13 faks: 74 84 22 969
e-mail: 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 kanclearii w nagłej potrzebie
prosimy o kontakt na numer parafii lub telefon komórkowy
proboszcza. 

Prowadzi 
pielęgniarka dypl.pani Monika Karpińska
Stacja jest czynna dwa razy w tygodniu:
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 cho-
rego należy zgłosić to osobiście w stacji lub telefonicznie pod
numerem: 74 846 14 37.

Deutsche Bank PBC S.A. o/ 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. Waldemar Szczugieł
Współpraca: I. Holeksa; H. Felkel
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