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Rozmyślanie

Postawa modlitewna
„Szukam Pana w dniu mej niedoli, ręka moja jest wyciągnięta w nocy
i nie mdleje.” Ps 77,3
„Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo niebie
i na ziemi bierze swoje imię.” Ef 3, 14.15
Ojcowie nasi rozpoczynali jak Luter, modlitwę w imieniu Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, czyniąc przy tym znak krzyża, ponieważ mamy zawsze za wszystko dziękować Bogu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 5,20). Pan Jezus upadł
przed modlitwą na oblicze swoje. Apostoł Paweł padł na kolana, żegnając się ze
starszyzną efeską. Czytamy, że padł na kolana swoje wraz nimi wszystkimi i modlił
się (Dz 20,37). Padanie na oblicze oznaczało całkowite zdanie się na Boga, potwierdzone słowami „Niech się stanie wola Twoja”
Podobnie też zginanie kolan. „Daniel trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się
i wysławiał swojego Boga” (Dn 6,11) Można też modlić się stojąc jak faryzeusz
i celnik.
Mojżesz modlił się trzymając swoje ręce podniesione do góry (2 Mż 17,11). Wyciąganie rąk podnoszenie rąk do góry — klękanie, padanie na twarz, charakteryzowało pozę modlitewną według Biblii, wyrażało gest błagalny, a jednocześnie
gotowość do służby.
U ludów europejskich był i jest zwyczaj składania rąk do modlitwy, tak, że dłonie
są złączone lub tak, że cała dłoń dotyka drugiej dłoni, jak to pięknie przedstawił Albrecht Dürer. Jest to znak uległości wobec Boga, znak, że człowiek nie chce się mieszać w działanie Boga.
Niektórzy modlą się tak, że dłoń zakrywa oczy, aby oderwać wzrok od wszystkiego,
co rozprasza myśli, które mają się skupić na słowach modlitwy. Jezus podnosił podczas modlitwy oczy swoje ku niebu.
Najprostszą regułą powinno być to, aby zewnętrzna postawa wyrażała nastawienie wewnętrzne, nie była gestem na pokaz dla ludzkiego oka (Mt 6,5-8). Bóg
nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma,
ale Pan patrzy na serce (1 Sm 16,7).
Baczmy, aby nasze spotkania modlitewne nie podpadły pod sąd Boga „Ten
lud zbliża się do mnie swoimi ustami z czci mnie swoimi wargami, a jego
serce jest daleko ode mnie” (Iz 29,13).
Jezus mówi: „Uczcie się ode mnie” — także gdy chodzi o modlitwę. Apostołowie, widząc i słysząc, jak Jezus modlił się, prosili Go: „Panie naucz nas modlić
się”. Jezus nauczył ich wtedy „Ojcze nasz” i dał przez to i nam modlitwę wzorcową.
„Pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknimy przed Panem, który nas uczynił” (Ps 95,6). Amen.
ks. dr Alfred Jagucki „U nóg Zbawiciela” Augustana 2000 str. 176-177
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Tradycje

HERNHUCKA GWIAZDA
NA CAŁYM ŚWIECIE

Od początku XIX wieku
znana
jest
„hernhucka
gwiazda adwentowo – bożonarodzeniowa.”
W miejscowości Herrnhut
nieopodal granicy czesko-polsko-niemieckiej w Niemczech
(Górne Łużyce, 100 km do
Drezna, 130 km do Pragi i 190
km do Wrocławia) osiedlili się
„Bracia Czescy”, którzy swymi
korzeniami sięgają czeskiej
Reformacji XV wieku (Jan
Hus).
Prześladowani za wiarę
„Bracia Czescy” przybyli tutaj
w czasie kontrreformacji na
zaproszenie hrabiego Zinzendorfa (1700-1760) i założyli w
roku 1722 „Jednotę Braterską”. Od roku 1732 wysyłają na cały świat misjonarzy. Znani są z tego, że nieprzerwanie od roku 1731 wydaja coroczne „LOSUNGEN” – biblijne wersety na
każdy dzień do medytacji (W Polsce to wydawnictwo nazywa się „Z Biblią na co
dzień”). Jest to wydawnictwo w pełni ekumeniczne.
Ale znani są także z „hernhuckiej gwiazdy adwentowo – bożonarodzeniowej”,
którą wyrabiają i rozpowszechniają od początku XIX wieku. Ona świeci czerwono,
żółto i biało. Co roku 50 współpracowników wyrabia z papieru lub sztucznego materiału w hernhuckiej manufakturze około 240.000 gwiazd różnego formatu. Są one
sprzedawane po całym świecie i w zależności od materiału świecą w domach i kościołach, ale także na zewnątrz.
W tym roku gwiazda hernhucka o średnicy 2.50 m zawisła na VI piętrze budynku rządowego Pani Kanclerz Angeli Merkel (CDU) w Berlinie oraz na berlińskiej
katedrze ewangelickiej, aby świeciła wszystkim i oznajmiała: „Pan jest blisko”.
Biblia nazywa Chrystusa Pana, który przyszedł na ten świat zgubiony i jeszcze
raz powróci, „Gwiazdą Dawida”, „Gwiazdą Jakuba”, a On sam nazwał siebie „światłością świata”.
Niech więc ten symbol „światłości świata” w postaci gwiazdy hernhuckiej nam
wszystkim i w tym roku przyświeca, niech nam świeci w drodze do Jezusa, niech
nas ogrzewa i niech nas łączy w jedną rodzinę Chrystusową.
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Problemy współczesności
OŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP
W SPRAWIE TRANSPLANTACJI I DAWSTWA ORGANÓW 2010
Na przestrzeni ostatnich 50 lat jesteśmy świadkami wielkich przemian w leczeniu
człowieka, ratowaniu i przedłużaniu ludzkiego życia. Jeden z największych przełomów
w medycynie związany jest z zastosowaniem metody transplantacji organów. Od pierwszych udanych przeszczepów organów ludzkich, takich jak nerka, serce, wątroba czy
trzustka, pochodzących od drugiej osoby dzieli nas zaledwie 40 lat. W ostatnim dziesięcioleciu transplantolodzy przełamując kolejne bariery, dokonali udanych przeszczepów całych rąk, płuc i twarzy. W fazie eksperymentalnej są próby przeszczepów
narządów odzwierzęcych (transplantacja ksenogeniczna). Owe osiągnięcia naukowców budzą wielkie nadzieję, ale też wywołują niepewność czy wręcz przerażenie.
Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w Rzeczypospolitej Polskiej w swej teologicznej i etycznej refleksji dostrzega znaczenie przemian z zakresu medycyny i biotechnologii w życiu społecznym, zauważa rosnące znaczenie transplantacji i dawstwa
organów w systemie lecznictwa i ratowania życia.
Rzeczpospolita Polska na drodze tzw. Ustawy transplantacyjnej w roku 2005 dokonała szczegółowej regulacji kwestii przeszczepów i dawstwa organów. Jednym z najważniejszych zapisów tego Aktu jest wprowadzenie zasady tzw. zgody domniemanej,
która zakłada, że od zmarłego można pobrać narządy tkankowe w sytuacji, gdy nie
zgłosił on za życia sprzeciwu wobec pobrania od niego narządów. W sposób szczególny ta regulacja wymaga od Kościoła wyrażenia jasnego stanowiska.
Teologia ewangelicka głosi, że największym darem, jakie człowiek otrzymuje od
Boga jest życie. Pojmowane jest ono jako dobro, którym jednostka nie może swobodnie
rozporządzać, lecz powinna wykorzystać dla rozwoju własnego i w służbie na rzecz
bliźniego. W tradycji chrześcijańskiej człowiek rozumiany jest jako jedność psychosomatyczna, czyli ciała i duszy, jednostka ludzka to nie suma poszczególnych organów
i tkanek, także żaden z organów nie stanowi o podmiotowości osoby, lecz jedynie niepowtarzalna godność – jedność osoby stanowi o człowieczeństwie. Teologiczna antropologia oparta na biblijnym przekazie głosi nie tylko prawo człowieka do życia, lecz
w równej mierze nadzieję na zmartwychwstanie ciała na podobieństwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak nakreślone rozumienie człowieczeństwa, wpisane w
eschatologiczną nadzieję, pozwala głębiej wniknąć w zagadnienie transplantacji i dawstwa organów.
Kościół ewangelicki na świecie nie wypracował jednolitego stanowiska wobec transplantacji i dawstwa organów, jednakże większość Kościołów luterańskich na świecie
akceptuje tę metodę terapii i zachęca swych wyznawców do bycia gotowym do zostania dawcą organów.
Polscy luteranie w niniejszym Oświadczeniu uznają, że transplantacja organów jest
metodą moralnie akceptowalną i widzą w rozwoju transplantologii szansę na ratowanie
życia wielu ludzi. Jednocześnie uznają, że przeszczep organów może być stosowany
tylko w tym przypadku, gdy inne metody leczenia nie są możliwe. Transplantologia nie
może być stosowana jako metoda wymiany sprawnych narządów na lepsze lub jako
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Zaproszenie
element szeroko rozumianej chirurgii plastycznej.
Wiara w zmartwychwstanie nie kłóci się z możliwością ofiarowania swoich organów
po śmierci drugiej osobie. Teologicznym uprawomocnieniem dawstwa organów jest
zasada miłości bliźniego. Jako wyznawcy Chrystusa głosimy, że gotowi jesteśmy do
poświęcenia, do ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi, rozciągamy tę zasadę na
możliwość ofiarowania swoich organów po śmierci innej osobie, w celu ratowania życia.
Inspirację do bycia dawcą organów odnajdujemy także w teologii krzyża, która głosi
gotowość do wzięcia na siebie krzyża innych ludzi. W Jezusie Chrystusie widzimy
także lekarza, który troszczył się o życie i zdrowie tych, których spotykał na swojej drodze. W naśladowaniu Jezusa znajdujemy wezwanie do niesienia pomocy innym.
Uważamy również, że dopuszczalnym moralnie jest gotowość ofiarowania swoich
organów (tzw. organy parzyste) przez żywego dawcę drugiej osobie, która jest blisko
spokrewniona z dawcą. Kościół wskazuje jednocześnie na zagrożenia z tym związane.
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP stwierdza jednocześnie, że dawstwo organów
nie może być przedmiotem sprzedaży, gdyż nikt nie może traktować siebie jako przedmiotu. Ludzkie organy nie są towarem i nie mogą stanowić przedmiotu wymiany handlowej.
Kościół ostrzega jednocześnie przed pokładaniem nieograniczonej wiary w medycynę. Kościół wyraża również sprzeciw wobec stosowania w medycynie przeszczepów
narządów odzwierzęcych. Życie ludzkie ma swój kres i przedłużanie go za wszelką
cenę staje w konflikcie z wiarą w zmartwychwstanie. Transplantacja organów powinna
być pojmowana jako ostateczna metoda leczenia, a nie jako próba zapewnienia sobie
nieśmiertelności.

Serdecznie zapraszam wszystkich cżłonków naszej parafii na doroczne sprawozdawcze ZGROMADZENIE PARAFIALNE, które
pragniemy przeprowadzić bezpośrednio po nabożeństwie w niedzielę 30 stycznia 2011 roku. Niech Twój aktywny udział w pracy
Zgromadzenia będzie świadectwem Twego przywiązania do wiary,
Chrystusowego Kościoła i zboru. ks. W.Sz.

W kancelarii parafialnej nabyć można:
Pismo Święte
55
“ZWIASTUN EWANGELICKI “(dwutygodnik)
5,50
w abonamencie 24 numery
120
Śpiewnik Ewangelicki
45
Kalendarz Ewangelicki 2011
25
dod. “Z Biblią na codzień”
10
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Życie liturgiczne
Przeżywaliśmy właśnie kolejną NIEDZIELĘ WIECZNOŚCI i jak to mamy we zwyczaju wspominaliśmy tych, których Pan życia i śmierci odwołał z doczesności w mijającym roku oraz na życzenie rodzin także innych.
Chciałbym jednak, aby sens tego wspominania był dla nas wszystkich jasny.
Stąd zamieszczam poniżej pierwszą część tekstu autorstwa ks. Ryszarda Janika
z Jaworza na powyższy temat. ks. W.Sz.

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE — CZYM SĄ?
ks. Ryszard Janik
Pamięć o zmarłych? Zachowujemy ją. Czcimy pamięć tych, których kochaliśmy, których
owoc i przykład życia pozostawił swoje wartości dla potomnych. Naród składa hołd pamięci
córek i synów Ojczyzny, którzy życie swoje położyli dla niej. Czynią to chrześcijanie i niewierzący. Na nabożeństwach odczytuje się z żałobnej karty zmarłych w ostatnim czasie członków
parafii. Prasa kościelna i świecka podaje nekrologi. Przyjęły się również wspomnienia pośmiertne, które odbywają się w rocznice lub inne pamiętne dni. Wreszcie co roku obchodzi
się w naszym Kościele Pamiątkę Umarłych, bądź to w ostatnią niedzielę roku kościelnego,
bądź też 1 listopada.
Tradycja — zwyczaj?
Przejście w tym względzie na pozycje tradycjonalizmu, pozbawionego uzasadnionych biblijnych pierwiastków chrześcijańskiej wiary i nadziei, stanowiłoby zbyt groźne niebezpieczeństwo dla wierzącego człowieka. Gdy autor Listu do Hebrajczyków wzywa wiernych:
„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich
życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7), wskazuje tym samym na wartości, które mają znaczenie dla żyjących.
Nieszczęśliwe jest w tym wypadku — niestety mocno nawet wśród ewangelików zakorzenione pojęcie obcho-dzenia „święta” umarłych lub stawiania znaku równości między wspomnieniem pośmiertnym a modlitwą za umarłych.
Oczywiście, rzecz nie polega na samym nazewnictwie. Chodzi natomiast o to, aby wraz z
nazwą takiego czy innego kultu, obcego ewangelicyzmowi, nie przedostały się w jego duchowe życie błędne, nieuzasadnione, zwyczaje przeradzające się w formę religijnego porządku i zaangażowania. Groźba tzw. synkretyzmu religijnego, czyli łączenia ze sobą
sprzecznych poglądów i ich wyznawania stała przed religijnym człowiekiem zawsze tam,
gdzie znajdował się on pod wpływami większości inaczej wierzących ludzi. Staje się to nieraz
na zasadzie przenikania w podświadomość, a jeszcze częściej przez nieświadomość, wynikającą z najprostszej przyczyny, jaką jest nieznajomość zasad i nauki własnej wiary czy wyznania. A że tak jest, dowodzi niejeden przyjmujący się wśród ewangelików zwyczaj,
ewangelicyzmowi jak najbardziej obcy. Aby nie być gołosłownym wystarczy podać dwa przykłady: jeden to palenie świec na grobach, drugi — to wyrażana nieraz prośba: „proszę o modlitwę za zmarłego...”.
I
CO MÓWI O TYM BIBLIA?
Wydobądźmy z nauki biblijnej niektóre z pielęgnowanych zwyczajów żałobnych. Stary Testament donosi, że zachowywano zwyczaj siedmiu dni żałoby — I Mż 50,10; 1 Sm 25,1; 31,13;
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1 Krn 10,12. Bywało też, że okres żałoby trwał trzydzieści dni—5 Mż 21,13; 4 Mż 20,29.
Wiemy, że na gruncie podstawowych praw zakonu Mojżeszowego, rozwijała się szeroko
nauka zakonna wśród Izraelitów. Przejęta więc tradycja ojców, znalazła w niektórych wypadkach rozwinięte zwyczaje, jak np. okres trwania żałoby po śmierci ojca, matki bądź współmał-żonka, został rozszerzony do jednego roku. Niezależnie od tego, przyjęło się wśród
Izraelitów, że dzieci wspominały co roku dzień śmierci swoich rodziców. Żal za zmarłymi wyrażały liczne treny czyli lamenty, np.: 2 Sm 1,17-27; Jr 9,17; 2 Krl 2,12. Ważne były też dla
Izraelitów groby ojców, w których pragnęli być kiedyś złożeni członkowie rodziny.
Zwiastowanie nowotestamentowe można by w tym względzie streścić i podsumować słowami — abyśmy nie byli „w niepewności co do tych, którzy zasnęli” — i — „nie smucili się
jak drudzy, którzy nadziei nie mają” (1 Tes 4,13). Nowy Testament nie wspomina już o żadnych ogniach, które palono ojcom... (Jr 34,5) ani o czci wobec grobów.
Nowa nadzieja jaka się rodzi, iż Pan „połknie śmierć w zwycięstwie” (Iz 25,8) okazała swoją
moc i prawdziwość w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i przekreśliła obraz przedstawiający tych, „którzy leżą w grobie, o któ-rych już nie pamiętasz, bo są odłączeni od ręki twojej
[Bożej]” (Ps 88,6).
Dla wierzącego śmierć cielesna nie oznacza odłączenia człowieka od Boga (Rz 8,38-39;
14,7-9). Treść nadziei chrześcijańskiej przedstawiona zostaje plastycznie w obrazie Księgi
Objawienia (Obj 3,5). Chrześcijanie są o tym przeświadczeni, że Bóg nie zapomina. Jego
miłość pamięta wiecznie każdego, do kogo się raz przybliżyła.
Dlatego wspominając swoich najbliższych, którzy zasnęli, podobnie jak w wizji własnego
nowego życia, oczekiwanego z nadzieją kierują chrześcijanie swoje spojrzenie na Boga i ku
Jego łasce i miłosierdziu. Chrześcijańska wiara jest bowiem wiarą w zbawienie i żywot, które
mają swoje znaczenie w śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela (1 Kor 2,2). I jeśli są jakieś
trudności nasuwające się przy rozważaniach na temat śmierci i zmartwychwstania, to są to
trudności rozdziału między dwoma punktami czasu — śmierci i zmartwychwstania.
Dodać jednak natomiast należy, że nie jest to problem wiary, lecz problem zrozumienia
myśli Bożej: Tu na Ziemi jest „przedtem” i „potem”, jest odcinek czasu. Po „drugiej stronie”,
w świecie zmartwychwstania nie ma tego. Data śmierci jest dla każdego z nas różna, gdyż
dzień śmierci należy do tego świata. Dzień zmartwychwstania jest dla wszystkich jeden i nie
jest oddzielony jakimś przedziałem czasu od dnia śmierci, gdyż u Boga go nie ma.
Człowiek zostanie wskrzeszony z umarłych. Przebycie przez „dolinę cienia” leży w rękach
dobrego Pasterza. On tylko jest w stanie dać żywot wieczny : „Nie giną na wieki i nikt nie wy
drze ich z ręki Mojej” (J 10,28).
Słowo Boże nie daje żadnych podstaw do rozwijania teorii o jakimś stanie przejściowym
pomiędzy śmiercią doczesnej istoty, a wzbudzeniem nowej. Tym bardziej zaś nauka o czyśćcu, jako o możliwości samouwolnienia się od winy, jest biblijnie zupełnie nieuzasadniona.
Boże dzieło zbawienia — a jest nim uwolnienie człowieka od zapłaty za grzech, jaką jest.
śmierć (Rz 6,23), nie może być w żaden sposób uzupełniane przez człowieka. Dlatego należy
podkreślić podstawową prawdę — „z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Rz 3,23; Ga
2,16).
II
JAKIE BYŁO STANOWISKO REFORMACJI?
Stwierdźmy już na wstępie Biblia nie zna nauki o czyśćcu. Powstała ona we wczesnym
Kościele ze spekulacji pogańskich i żydowskich wierzeń, a nie z natchnionego Słowa Bożego.
Naukę o czyśćcu opartą o 2 Księgę Machabeuszów 12, 40- 46, łączącą się z nauką o usprawiedliwieniu i zbawieniu, podał Kościół rzymskokatolicki do wierzenia jako dogmat przez
sobór florencki w 1439 roku. Sobór trydencki w roku 1545 orzekł, że czyściec istnieje i że
duszom, które tam przebywają mogą dopomóc błagania wiernych, przede wszystkim zaś
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ofiara ołtarza czyli msza.
Sięgając w naukę katechizmową i naukę tradycji Kościoła rzymskokatolickiego dowiadujemy się, że przebywającym w czyśćcu mogą pomóc msze zaduszne, odpust, ofiary na rzecz
Kościoła, spalanie świec na grobach zmarłych. Ta nauka spotkała się ze szczególnie ostrą
krytyką reformatorów. Zgoła wszystkie księgi symboliczne naszego Kościoła poświęcają temu
zagadnieniu uwagę i zajmują zdecydowanie negatywne stanowisko wobec możliwości przyczyniania się za umarłymi.
Konfesja Augsburska w artykule XXIV o mszy podaje: „Pojawił się też pogląd, który powiększył liczbę mszy prywatnych w nieskończoność, mianowicie, że Chrystus męką swoją
dał zadośćuczynienie za grzech pierworodny i ustanowił mszę, w której ma być składana
ofiara za codzienne grzechy śmiertelne i powszednie. Stąd się wywodzi powszechny pogląd,
jakoby msza gładziła grzechy żywych i umarłych przez samą czynność odprawiania jej... Co
się tyczy tych poglądów, zwrócili nasi uwagę, że się one nie zgadzają z Pismem Świętym i
że ujmu-ją chwały męce Chrystusa. Albowiem męka Chrystusa była ofiarą i zadośćuczynieniem nie tylko za grzech pierworodny, lecz także za wszelkie inne grzechy, jak napisano w
Liście do Hebrajczyków: Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz
na zawsze oraz — Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są
uświęceni.
Pismo Święte uczy też, żeśmy usprawiedliwieni przed Bogiem przez wiarę w Chrystusa.
Przeto, jeśliby msza gładziła grzechy żywych i umarłych przez samą czynność jej odprawiania, to usprawiedliwienie pochodziłoby z czynności mszalnych, a nie z wiary, czego nie pozwala przyjąć Pismo Święte. „Dlatego mszę należy odprawiać po to, aby udzielić sakramentu
tym, którzy potrzebują pociechy, jak mówi Ambroży: Ponieważ zawsze grzeszę, powinienem
zawsze przyjmować lekarstwo”.
Poza tym Chrystus Pan mówi: ‚„to czyńcie na pamiątkę moją”. Wynika z tego, że msza za
umarłych nie jest pożyteczna, tzn. że umarłym nie pomaga. U apostoła Pawła w 1. Liście do
Koryntian 11,26 czytamy: „Albo-wiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć
Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie”. Cóż chcemy lub możemy umarłym zwiastować?
Apologia konfesji augsburskiej nazywa msze zaduszne (missa pro defunctis) — „bezwstydnym jarmarkiem”, stwierdzając zarazem, że sakrament ołtarza nie stanowi żadnego pożytku
ni to żyjącemu ni to umarłym, gdyż potrzebna jest wiara. Zrozumiemy to tym dokładniej, gdy
sobie przypomnimy słowa objaśnienia katechizmowego, w których stwierdza Ks. dr Marcin
Luter: „za was się daje i za was się wylewa wymagają serc prawdziwie wierzących”.
Przeto — „odrzucamy i potępiamy mszę za grzechy żywych i umarłych” — orzekła Formuła
konkordii, gdyż uznaje to za nadużycie mszy, której szczytowym punktem jest Sakrament
Ołtarza.
Trzeba wiedzieć, że zwyczajowość wrastała coraz mocniejszymi korzeniami w lud i sprzyjała powstaniu coraz to nowych sposobności odprawiania mszy za dusze umarłych. Te okoliczności wyliczają Artykuły szmalkaldzkie w punkcie, w którym reformatorzy ustosunkowują
się do nauki o czyśćcu. Wymienione są tam msze zaduszne, wigilie, jako uroczystości
wspomnienia umarłych, obchodzone wieczorem przed rocznicą śmierci, dalej siódmy i trzydziesty dzień oraz rocznica śmierci, a które wymieniają Tertulian (+220) i Ambroży (+397),
wreszcie po-wszechny tydzień w parafii, przypadający po dniu św. Michała, w którym odprawiano niezliczone msze za umarłych, w końcu dzień zaduszny, 2 listopada, obchodzony już
w X wieku. Wszystkie te wymienione dni poświęcone były przede wszystkim odprawianiu
mszy za umarłych, w intencji przyczynienia się za nimi i dopomożenia im w przejściu do żywota wiecznego.
Artykuły szmalkaldzkie uznają, że godzi to w artykuł, że jedynie Chrystus, a nie uczynkiludzkie mogą pomóc duszy, „...gdyż jedyną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy
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są uświęceni” (Hbr 10,14). Słowo Boże obciąża całkowitą odpowiedzialnością człowieka w
doczesności. Nie pozwala tej odpowiedzialności dzielić. Jezus wyraźnie powiedział między
nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli
ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić” (Łk 16,26). Kto idzie z Jezusem przez życie,
musi także umierać, ale jego śmierć nie jest klęską lecz zyskiem, ona nie może odłączyć
człowieka wierzącego od miłości Bożej (Flp 1,21; Rz 8,38-39).
Dla luteranina największe znaczenie powinien mieć Chrystus — „Jeśli dusza znalazła w
Nim swego Zbawiciela, to gdzież ma przebywać po śmierci, jak nie u Niego”. Nie ma żadnych
pomostów między doczesnością i wiecznością. Nie istnieją żadne wpływy Marii albo świętych,
żadna pomoc ludzka przez msze zaduszne. Nam pozostaje jedynie wspomnienie o tych, którzy odeszli, których zabrała śmierć. Myśl, że oni pomimo swej cielesnej śmierci, gdzieś i w
jakiś sposób istnieją nie jest sprzeczna z chrześcijańską nadzieją — „Życie wieczne jest
ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy
się .i wy okażecie razem z Nim w chwale” (Kol 3,3-4). „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają” (Obj 14,13).
III
NASZE WSPOMNIENIA POŚMIERTNE
Dlaczego zostały tak szeroko rozwinięte powyższe wywody o czyśćcu i mszach zadusznych? Mają one dopomóc w określeniu naszego stanowiska i sprecyzowaniu odpowiedzi na
pytanie czy wspomnienia pośmiertne są tylko tradycją?
Już we wstępie artykułu zostały wymienione pewne formy wspominania umarłych. Dodać
by należało, że główny akcent tych wspomnień został położony na powszechnie obchodzonym w naszym Kościele dniu Pamiątki Umarłych. Obok tego dnia w różnych parafiach naszej
Jednoty wspomnienia pośmiertne pojedynczych osób lub nawet całych rodzin mają miejsce
po sześciu tygodniach od dnia zgonu oraz po roku lub roku i sześciu tygodniach, a nawet po
upływie kilku czy kilkudziesięciu lat.
W istocie rzeczy żadne z tych wspomnień nie różni się od siebie. Główne i zasadnicze znaczenie, to głoszenie zasmuconym potęgi chrześcijańskiej nadziei zmartwychwstania i życia
wiecznego w Jezusie Chrystusie. Nie może w zborze chrześcijańskim być wyniesiona żadna
inna sprawa — ani godność czy wielkość zmarłego, ani moc czy majestat śmierci. Przed nimi
możemy jedynie okazać pokorę, będącą z jednej strony wyrazem hołdu dla pamięci tych,
którzy odeszli, z drugiej strony przygotowaniem na naszą godzinę śmierci oraz wdzięczności
do Boga za tych, którzy z nami i dla nas żyli i za to, że im i nam wybawienie z śmierci przyniósł
Ten, który nasze życie okupił swoim życiem.
Wszelka inna myśl — myśl o możliwości dopomożenia naszym umarłym, musi być nazwana
surowo wkroczeniem człowieka w kompetencje Boga. Tego nam czynić nie wolno. Nie postępujmy lekkomyślnie ani bezmyślnie. Zastanówmy się nad słowem apostoła Pawła: „któż
wam przeszkodził być posłusznymi w prawdzie” (Ga 5,7). Nie nakładajmy sobie jarzma, które
by przez zewnętrzność jakiegokolwiek obrządku i zwyczaju gasiło światłość wewnętrzną nadziei, która żyje z mocy i prawdy zmartwychwstania Zbawiciela. Nie próbujmy przebijać granic
tajemnicy uczynkami, gdy Bóg wobec tych tajemnic dał nam zwycięską moc w wierze.
Nie czyńmy zatem z nabożeństw Pamiątki Umarłych czy wspomnień pośmiertnych czegoś
w rodzaju mszy zadusznej i przyczynnej za umarłych, zapalajmy nad grobami naszych zmarłych światłość Ewangelii zbawienia i zmartwychwstania, bo inne światła gasną, nie zmieniajmy i nie traktujmy modlitwy jako uczynku, którym byśmy sobie i innym chcieli zdobyć
niebo. cdn.
Zwiastun Ewangelicki 1973 M 23 s. 348-355.
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Problemy wspólczesności
Komunikat
Biskupów Krajów Nadbałtyckich
W dniach 3-4 listopada 2009r. zwierzchnicy Kościołów: Ewangelicko- Luterańskiego
Kościoła Estonii, Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy, Ewangelicko — Luterańskiego Kościoła Litwy spotkali się w Tallinie w celu wzmocnienia dotychczasowej jedności
Kościołów luterańskich krajów nadbałtyckich i wspólnej modlitwy o braterstwo wśród
chrześcijan całego świata, dostrzegając jednocześnie rozluźnienie wzajemnych więzów
chrześcijańskich wspólnot. Biskupi dyskutowali nad zadaniami oraz odpowiedzialnością
Kościołów poszukujących lepszych dróg wzajemnej współpracy. Wiara chrześcijańska oznacza bowiem życie z Chrystusem i wzajemną służbę braterską.
Szczególnie w dobie obecnych trudności ekonomicznych, kiedy tak wielu ludzi straciło
swoje zewnętrze oparcie i wewnętrzny spokój, zapraszamy rodaków do rozwijania świadomości ich chrześcijańskich korzeni i do wykorzystania całego duchowego bogactwa, które
jest objawione w Duchu Świętem i oferowane każdemu kto zwróci się do Boga i zawierzy
Chrystusowi.
Obecny kryzys ekonomiczny jest owocem długiego okresu niestosowania się w ludzkim
działaniu do zasad, które Bóg położył jako podwaliny Swojego stworzenia. Konsumpcjonizm oraz indywidualizm nowoczesnego społeczeństwa spowodowały poważne straty. Szukanie rozwiązań tylko za pomocą działań z zakresu ekonomii spowoduje ponowienie
dotychczasowych błędów.
Jako pierwsze powinno nastąpić duchowe odrodzenie, odnowienie równowagi pomiędzy
prawami a obowiązkami, odrodzenie wspólnotowej empatii, solidarności oraz wzajemnego
wsparcia. Wierzymy, że najbardziej przekonująca wewnętrzna motywacja do zmiany zostanie odnaleziona w spotkaniu z żyjącym Chrystusem.
Dlatego chrześcijańskie Kościoły są wezwane, aby ułatwić to spotkanie w myśl słów Jezusa Chrystusa: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i
Syna I Ducha Świętego, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. (Mt 28,
19-20) Wspólnota chrześcijańska jako część społeczeństwa nie jest odseparowana od tematów związanych ze środowiskiem naturalnym i ludzkim zarówno lokalnie, jak i globalnie.
Sprawiedliwość w społeczeństwie, jakość życia ludzkiego lub ochrona naszego Morza Bałtyckiego jako elementy państwowego niedopatrzenia i korporacyjnej eksploatacji stanowią
pewne krytyczne przykłady na arenie niepokoju.
Jako społeczeństwa zgromadzone wokół Słowa Bożego i jako stróże chrześcijańskich
etosów Kościoły nasze muszą zająć się duchowymi korzeniami obecnych problemów. Kościoły powinny pamiętać, że głównym instrumentem powierzonym im przez Boga jest Jego
Słowo — Zakon i Ewangelia — oraz dobroczynna służba bliźnim.Zapraszamy także polityków do bardziej przejrzystej realizacji duchowego wymiaru ludzkiego życia i dobrych
owoców pozytywnej kooperacji pomiędzy państwem, władzami samorządowymi, szkołami
i Kościołami. Nauczanie i wprowadzanie w życie chrześcijańskich zasad wzmacniają zarówno rodzinę, jak i całe społeczeństwo. Wolność sumienia i wolność słowa należą do wartości społeczeństwa definiującego życie religijne nie tylko jako prywatne, ale również
publiczne prawo, które musi zostać zaszczepione. Edukacja religijna jest nierozerwalną częścią tego prawa.
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Obecnie wspólne świadectwo Kościołów jest szczególnie ważne, dlatego
wyrażamy nasze najgłębsze przekonanie, że najnowsze tendencje osłabiają
jedność wspólnot chrześcijańskich i powodują rozłam pośród Kościołów.

Ostatnie decyzje podjęte przez niektóre Kościoły członkowskie
Światowej Federacji Luterańskiej zrównujące tradycyjne małżeństwo z małżeństwem osób tej samej płci oraz dopuszczenie do ordynacji prezbiteriackiej, jak i biskupiej osób homoseksualnych nie
zachowujących celibatu jest typowym przykładem tendencji, które
powodują rozdarcie wspólnoty chrześcijańskiej.
Stwierdzamy, że małżeństwo realizuje się pomiędzy mężczyzną
i kobietą wobec czego jakakolwiek aktywność homoseksualna jest
niezgodna z uczniostwem Chrystusa. Wierzymy, że w następstwie
nowoczesnych trendów, Kościoły będą odchodziły od apostolskiej
doktryny dotyczącej ludzkiej seksualności i małżeństwa. Poprzez
takie decyzje i działania dostrzegamy zagrożenie dla luterańskiej
wspólnoty ponieważ prowadzą one do sytuacji, w której luterańskie
Kościoły członkowskie SFL nie są w stanie w pełni uznawać wzajemnych urzędów kościelnych, by wymieniać się sługami i uczestniczyć w zwiastowaniu Słowa i udzielaniu Sakramentów.
Nawołujemy nasze siostry i braci luteranów do jedności i współpracy
opartej na fundamencie Pisma więtego i lojalności wobec luterańskiego wyznania. Tymczasowe wyzwania wymagają twardej podstawy opartej na niezniszczalnych prawdach i wartościach. Wzajemne rozumienie Ewangelii
przez Kościół jest skarbem, którego nie możemy zagubić i które wymaga
przekazywania obecnym i przyszłym pokoleniom. Naszą misją jest pozostać
wiernym w tym, co otrzymaliśmy, w Boże miłosierdzie. Jesteśmy po to, aby
służyć naszemu Panu i naszym bliźnim do momentu, aż dojdziemy wszyscy
do jedności wiary i poznania Syna Bożego (4, 13).
Arcybiskup Rygi Janis Vanags
Biskup Daugavpils Einars Alpe
Biskup Liepaja Pavils Bruvers
Biskup Mindaugas Sabutis
Arcybiskup Andreas Pöder
Arcybiskup senior Kuno Pajula
Biskup Einar Soone

Ewangelicko-Luterański Kościół Łotwy
Ewangelicko-Luterański Kościół Łotwy
Ewangełicko-Luterański Kościół Łotwy
Ewangełicko-Luterański Kościół Litwy
Estoński Ewangełicko-Luterański Kościół
Estoński Ewangełicko-Luterański Kościół
Estoński Ewangełicko-Luterański Kościół

- 11 -

Plan nabożeństw

DATA

WAŁBRZYCH

5.12

godz. 10 30
II Adwent

11.12

godz. 15 30
Adwentówka Legnica

12.12

godz. 10 30 nab. główne
III Adwent

17.12

godz. 16 00
Tyg. nabożeństwo adwentowe

19.12

godz. 10 30
parafialne spotkanie adwentowe

24.12

godz. 16 00
Wigilia Narodzenia Pańskiego

25.12

godz. 10 30
I. święto NarodzeniaPańskiego

26.12

godz. 10 30
Nabożeństwo rodzinne

godz. 8 00

31.12

godz. 17 00 nab. główne
Zakończenie roku

godz. 8 00
nab. główne

02.01

godz. 10 30
Powitanie roku 2011

06.01

godz. 10 30
Święto Epifanii

NOWA RUDA
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godz. 8 00
nab. główne

godz. 9 00

godz. 12 30

godz. 12 30

WAŁBRZYCH

NOWA RUDA

9.01

godz. 10 30 nab. główne
I. niedziela po Epifanii

godz. 8 00

16.01

godz. 10 30
II. niedziela po Epifanii

23.01

godz. 10 30 nab. główne
III. niedziela po Epifanii

30.01

godz. 10 30
IV. niedziela po Epifanii

6.02

godz. 10 30 nab. główne
V. niedziela po Epifanii

13.02

godz. 10 30
VI. niedziela po Epifanii

20.02

godz. 10 30 nab. główne
Septuagesimae

27.02

godz. 10 30
Sexagesimae

06.03

godz. 8 00
nab. główne

godz. 8 00

godz. 8 00
nab. główne

godz. 10 30 nab. główne
Estomihi

13.03

godz. 10 30
Invocavit

18.03

godz. 17 00
Tyg. nabożeństwo pasyjne

godz. 8 00
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Teoretycznie w każdą 1,3 i 5 niedzielę i święta o godz. 12 30; praktycznie według uzgodnienia

DATA

Relacje wzajemne
Kilka uwag na kanwie
REKOLEKCJI DLA KOBIET W KARPACZU
Powołani do relacji
Bóg powołując ludzi do istnienia predestynował ich także do tego,
aby nawiązywali ze sobą bliskie relacje – obdarzali się przyjaźnią i
miłością, troszczyli o siebie nawzajem i przez to czynili swoje życie
bezpiecznym i radosnym. Bliskie i satysfakcjonujące relacje dają poczucie spełnienia i przynoszą szczęście. Człowiek kochany akceptującą miłością łatwiej znosi porażki i ciosy dotykające go na innych
płaszczyznach życia, szybciej też potrafi się z nich otrząsnąć i na
nowo cieszyć się życiem. Relacje z ludźmi mogą być też jednak powodem wielu frustracji, rozczarowań i cierpień, nie zawsze bowiem,
przynoszą one to, co zaangażowani weń mieliby ochotę otrzymać. Bolesny może być też brak relacji − nieodwzajemnione czy odrzucone
uczycie, zdrada bądź opuszczenie. Ponieważ temat międzyludzkich
relacji jest tak ważny postanowiłyśmy zająć się tą kwestią w czasie
rekolekcji dla kobiet, które w dniach 20-21 marca br. miały miejsce
w Karpaczu. Pracując nad tym tematem uświadomiłyśmy sobie, że
w kontaktach międzyludzkich jest między nami wiele barier, które
stwarzają dystans i przeszkadzają nam być blisko.

Wszystko zaczyna się w głowie
Źródłem wielu barier w kontakcie z drugim człowiekiem jest nasza interpretacja czyjegoś zachowania lub wypowiedzianych słów, która to
może stać się pomostem do drugiego człowieka, ale może też być murem,
sprawiając, że dystansujemy się i unikamy kontaktu z daną osobą. Te
same słowa dla jednego człowieka mogą wydawać się pozytywne lub
neutralne, dla drugiego zaś przykre i zniechęcające do dalszego kontaktu. Jeśli człowiek z jakiegoś powodu źle myśli o sobie, z reguły ma
też tendencję do tego, aby odbierać innych jako złych, kpiących, zagrażających. Wyobraźmy sobie, że dwoje młodych ludzi spotyka się na
randce i zakochany mężczyzna na widok nowej fryzury swojej dziewczyny mówi z entuzjazmem: „Ślicznie wyglądasz!”, zaś dziewczyna, niezadowolona z wyników swojej wizyty u fryzjera, z obrażoną miną
odpowiada: „Nie bądź ironiczny! Przecież wyglądam okropnie!” Zapewne
dużo czasu upłynie zanim ów mężczyzna przekona swoją znajomą, że
wcale nie kpił z jej uczesania, bowiem ogromne znaczenie w naszym postrzeganiu i odbiorze drugiego człowieka ma to, co sami o sobie myślimy,
nasze poczucie własnej wartości i nasze kompleksy i lęki. To, co myślimy
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o sobie ma ogromny wpływ na to, co myślimy o innych, jak postrzegamy
ewentualnych partnerów rozmowy. Człowiek doświadczający deficytu
poczucia własnej wartości jest bardziej skupiony na sobie, niż na
partnerze rozmowy, jest przekonany, że musi się pilnować, właściwie
zachowywać, ważyć słowa, zdarza mu się też wartościować drugiego
po pozorach, traktować z pogardą, szufladkować, pielęgnować w
swoim umyśle swoje własne wyobrażenia o tym, co myśli o nim ten
drugi, bez choćby podjęcia próby zweryfikowania swoich przekonań.
Dzieje się tak dlatego, że zdecydowaną większość swojej energii pożytkuje on na to, aby „dobrze wypaść” w oczach drugiego i ochronić
się przed ewentualnym zagrożeniem z jego strony i nie starcza jej już
na to, aby wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać i nauczyć się
jego specyficznego „języka”, którym ten opisuje rzeczywistość.

Jak Polak z Czechem
Każdy człowiek, nawet jeśli posługuje się tym samym językiem opisuje i nazywa rzeczywistość nieco inaczej. Psychologia nazywa ten
język systemem kodowania – chcąc przekazać drugiemu jakąś informację kodujemy ją pod postacią słów, które nasz odbiorca musi odkodować, aby właściwie zrozumieć, co mieliśmy na myśli. Aby
prawidłowo odkodować czyjąś informację musimy znać system kodowania nadawcy, czyli innymi słowy, poznać i nauczyć się sposobu
myślenia i opisywania świata charakterystycznego dla naszego rozmówcy. Bez tego nasze relacje mogą przypominać wizytę Czecha u
polskiego kolegi, w czasie której nasz rodak chciał zaprosić swojego
gościa na wieczorny relaks do piwnicy, w której urządził sobie małą
siłownię, ten zaś bronił się, mówiąc, że lekarz zabronił mu spożywania jakiegokolwiek alkoholu (w języku czeskim pivnice oznacza piwiarnię). Nieporozumienia wynikające z tego, że partnerzy w relacji
używając tych samych słów, co innego mają na myśli, są jedną z
często występujących przeszkód w komunikacji. Zaś znaczenie słów
i ich pozytywna bądź pejoratywna interpretacja zależy nie tylko od
tego, co dany człowiek myśli o sobie, ale też jakie relacje łączą go z
partnerem rozmowy. Jeśli mężczyzna zwróci się do dojrzałej kobiety
„dziewczynko” to w zależności od tego, jaka relacja ich łączy, może
spotkać się z aprobatą, gdy kobieta ucieszy się, że w jego oczach
młodo wygląda, ale może też otrzymać ostrą ripostę, jeśli poczuje się
zlekceważona i dotknięta takim, jej zdaniem, infantylnym określeniem. cdn.
Iwona Holeksa
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wakacje
URLOP W HERRNHUT (19.07.2010 - 31.07.2010 r.
W tym roku po raz pierwszy pojechaliśmy na wczasy rodzinne do Herrnhut. Organizatorem ich
była Diakonia Polska w ramach współpracy z Evangelische Familienerholung im Diakonische
Werk der EKD oraz Evangelische Bruder-Unitat w Niemczech. Po przyjeździe powitał nas gospodarz Normann Matjeka i zostaliśmy zakwaterowani w pokojach. Ośrodek bardzo nam się spodobał, a warunki były komfortowe. Naszymi opiekunami byli: ksiądz Michaele Zalewski i ksiądz
Erich Busse. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji dla przybyłych rodzin, a program
niekiedy aż „pękał w szwach”. Spotkały się tam rodziny z Niemiec, Polski, Czech i Łotwy. Mimo
bariery językowej porozumiewaliśmy się bez większych trudności. Niemniej jednak nieocenioną pomocą był ksiądz Busse, którego znajomość języka polskiego była doskonała. Zwiedziliśmy Drezno,
Gorlitz, Bautzen, Zittau. Obejrzeliśmy spektakl „Trzej Muszkieterowie” we wspaniałej scenerii teatru
leśnego. Zwiedziliśmy Park Miniatur, Park Dinozaurów. Najodważniejsi z nas odbyli przejażdżkę
„Rodelbahn” w Oderwitz oraz wyruszyli w drogę labiryntem, a to wcale nie było łatwe. Niebywałą
rozrywką był spływ pontonami po rzece. Trzeba było mocno wiosłować i omijać przeszkody na
drodze, ale wysiłek się opłacił i wszyscy dotarliśmy szczęśliwie na miejsce, choć niektórzy byli
trochę mokrzy. Podczas wspólnych wycieczek , biesiadowania przy stole oraz wieczornych spotkańopowiadaliśmy o sobie, o swoich krajach, a śmiech towarzyszył nam na co dzień. Szczególnie
utkwiły w mojej pamięci wieczory, podczas których przedstawiciele każdego kraju prezentowali
siebie i kraj. Były prezentacje multimedialne, tańce, piosenki, a także zabawy integracyjne. Te
ostatnie cieszyły się powodzeniem zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Codziennie rano spotykaliśmy się na modlitwie prowadzonej przez przedstawicieli poszczególnych krajów. W niedzielę
uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Sali Kościelnej w Herrnhut .Czas spędzony w Herrnhut będzie
przywoływał zawsze miłe wspomnienia, a Słowo Boże tam głoszone zaowocuje również. Wszystkim
którzy przyczynili się do przedsięwzięcia, jakim były wczasy rodzinne w Herrnhut bardzo serdecznie
dziękuję za wspaniałą organizację, niezapomniane wrażenia oraz możliwość poznania wielu przemiłych ludzi.
Jolanta Sikora z rodziną
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VI warsztaty gospel w Wałbrzychu

9-10 października 2010

Już szósty raz z rzędu w Wałbrzychu odbyły się warsztaty muzyki gospel. Rozpoczęlśmy w sobotni poranek w sali Filharmonii Sudeckiej modlitwą. W tym roku zgłosiło się do chóru 35 osób, instruktorami byli pan Brian Fentress ze Stanów
Zjednoczonych i pani Agnieszka Krauz z Krakowa. Tym razem po raz pierwszy całą stroną ogranizacyjną zajęło się Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży, które ma swoją siedzibę w naszym budynku na II piętrze. Po raz pierwszy też cały
koncert finałowy z kościoła był nagrywany i to z kilku ruchomych kamer. Mamy więc nadzieję na ciekawy materiał filmowy.
Jak zwykle muzyka gospel w tym wnętrzu zabrzmiała wspaniale, co było też zasługą intruktorów mających nie tylko
dobry kontakt z chórem, ale również z publicznością. To wszystko zaś ku większej Bożej chwale i z nadzieją na spotkanie
za rok.

życie muzyczne

-
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świątecznie

WNIEBOWSTĄPIENIE
w ŚWIERZAWIE
13. maja 2010 roku w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Świerzawie w zabytkowym XIII-wiecznym kościele św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej po raz czwarty odbyło się Święto Filiału – Nowy Kościół – Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze. W odpowiedzi na zaproszenie proboszcza
jaworskiej parafii ks. Tomasza Stawiaka udaliśmy się do tej nieznanej nam wcześniej
miejscowości.
Spotkaliśmy tak oprócz gospodarzy wiernych i duchownych z okolicznych naszych
parafii. Świętowanie rozpoczęło nabożeństwo spowiednio-komunijne. Liturgię prowadzili: ks. Tomasz Stawiak, ks. Edwin Pech oraz ks. bp Ryszard Bogusz, który wygłosił również kazanie.
Po nabożeństwie przenieśliśmy się do restauracji
w
nieodległej
Lubiechowej, gdzie był
czas na wspólny posiłek
i rozmowy, które częściowo odbywały się
przy ognisku na wolnym
powietrzu.
Po powrocie wszyscy
uczestnicy tego świątecznego spotkania ocenili je jako bardzo udane
i wyrazili chęć powtórzenia tego za rok.
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Nowi współpracownicy

JAMIE I ANDY KOENIG
Państwo Koenigowie przybyli do nas na rok na mocy
porozumienia między naszą parafią, Centrum Misji i
Ewangelizacji i Luterańskim Kościołem Synodu Missouri
w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie wykonują swoją
misję poprzez budowanie relacji międzyludzkich na bazie
nauczania języka angielskiego. Od września pracują w
dwóch liceach, a w parafii prowadza nauczanie w czterech grupach rózniących się stopniem zaawansowania.
Podobno przebieg nabożeństwa u amerykańskich luteran
jest inny niż u nas spróbujemy więc raz czy dwa przeprowadzić je według ich wzoru.
Może nam się spodoba?!
W Polsce i w Wałbrzychu bardzo się im podoba, czerpią
więc ze swej pracy i pobytu w naszym kraju wiele radości, ale najlepiej, gdy przedstawią się wam sami.
ks. W.S.

Po upływie wielu miesięcy planowania, modlitw
oraz nadziei, bardzo jesteśmy uradowani, że w
końcu trafiliśmy do Wałbrzycha. W sierpniu 2009
roku, zdaliśmy sobie sprawę, że zamieszkanie i praca w Polsce to jest to, czego Bóg
tak naprawdę od nas chce i czymś, czego my sami chcemy doświadczyć. Długo zajęło
zanim w końcu dotarliśmy to tego momentu, dlatego też tym bardziej jesteśmy z tego
dumni, dumni, że w końcu tu jesteśmy, dołączając do Waszego duszpasterstwa.
Organizacja, przy współudziale której zorganizowaliśmy naszą pracę w Polsce, nosi
nazwę Światowa Misja LCMS (LCMS World Mission). Organizacja ta działa poprzez Kościół Luterański Synodu Missouri (the Lutheran Church Missouri Synod (LCMS)) i kształci,
wysyła oraz wspiera misjonarzy (tych zawodowych, jak również wolontariuszy) na całym
świecie. W chwili obecnej Światowa Misja LCMS (LCMS World Mission) ma swoich misjonarzy w 89 państwach na całym świecie.
Podczas rocznego pobytu w Wałbrzychu, nasze działania w ramach Światowa Misja
LCMS (LCMS World Mission) będą miały różne aspekty. Każde z nas spędzi po 20
godzin ucząc języka angielskiego w zespole szkół numer 2 oraz nr. 8. Planujemy również brać udział w innych działaniach szkół między innymi w wycieczkach. Innym obszarem naszych działań będzie pomoc z zoorganizowaniu obozu językowego w lecie
2011 roku. Będziemy również wspierać komunikację pomiędzy grupami ze Stanów Zjednoczonych, które planują swoją pomoc przy obozie oraz Centrum Misji i Ewangelizacji
(CME), które jest organizatorem obozów. W końcu mamy również nadzieję, że będziemy
zaangażowani w działania grupy młodzieżowej, która spotyka się na tym samym piętrze
w tym samym budynku, w którym mieszkamy.
Będziemy również dostępni, aby udzielać lekcji języka angielskiego prywatnie oraz
dla małych grup, włączając w to lekcje dla członków naszego Kościoła.
- 20
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Z niecierpliwością czekamy, aby w ciągu najbliższych miesięcy, poznać dużo lepiej
cały Zbór. Jednak mamy pewność, że w tej chwili pewnie nasuwa się wiele pytań,
kim my jesteśmy.... małżeństwem jesteśmy od 2001 roku, a od 2002 roku mieszkamy
z St. Louis, Missouri. Tam bierzemy czynny udział w działaniach naszego Luterańskiego
Kościoła Mesjasza. Od 2002 roku w ramach naszego Kościoła pracujemy z młodzieżą,
a od 2005 roku prowadzimy pod kierownictwem Andy’ego grupę młodzieży duszpasterskiej.
Andy ukończył architekturę na Uniwersytecie w Kansas, następnie przez osiem lat
pracował jako architekt. Andy dorastał na terenie St. Loius, bardzo chciał tam powrócić i podjąć pracę. Andy dotychczas wziął udział w trzech misjach do Polski, do Chicago oraz do Zachodniej Wirginii. W wolnym czasie uwielbia uprawiać sport,
podziwiać sztukę i architekturę oraz słuchać muzyki.
Jamie ukończyła filologię angielską na Uniwersystecie w Kansas. Studia magisterskie w zakresie nauczania ukończyła na Uniwersytecie Lindenwood University w St.
Charles, Missouri. Pracowała jako nauczyciel w gimnazjum i w szkole średniej, jak
również była asystentką dyrektora.
Jamie lubi poświęcać swój wolny czas na czytanie, podróże oraz pracę z młodzieżą. Przed tą misją, Jamie odwiedziła Polskę dwa
razy, była również na krótkich misjach w Meksyku, Południowej Dakocie, Zachodniej
Wirginii, Ugandzie oraz w Kambodży.
Najbardziej niezwykłym aspektem naszego przyjazdu do Polski jest fakt, że zabraliśmy ze sobą ze Stanów Zjednoczonych naszego psa o imieniu Hinrich. U niektórych
ludzi wzbudza on zdziwienie, jednak zawsze zostaje bardzo polubiany, przez każdego
kogo spotka. Bardzo jesteśmy wdzięczni, za zaproszenie do Waszego Zboru. Z niecierpliwością czekamy na pracę z Wami oraz poznanie Was bliżej podczas najbliższego
roku. Andy Koenig

- 21 -

Wspomnienie

przygot. p. Iwona Holeksa
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Kronika
Hasło roku 2010:

(Jezus Chrystus mówi):
“Niechaj sie nie trwoży serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! ”
Jan 14,1

NASI JUBILACI:
Irena Ciechomska
Karolina Firus
Maria Dziuba

04.09 - 79 urodziny
05.09 - 86 urodziny
06.10 - 78 urodziny

Fryderyka Wasilewska

13.10 - 84 urodziny

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

POŻEGNALIŚMY:
śp. Bogusława Firlę,który urodził się w Cieszynie
16 listopada 1920 r., zmarł zaś 18 stycznia 2010 r. w wieku 89 lat.
śp. Tadeusza Kowalskiego, który urodził się we Francji
4 sierpnia 1931r., zmarł zaś 24 lipca 2010 r. w wieku 79 lat.
śp. Hartmuta Felkela który urodził się w Połczynie Zdroju
3 grudnia 1940 r., zmarł zaś 24 września 2010 r. w wieku 70 lat.
śp. Liliannę Luks z d. Lorek, która urodziła się w BielskuBiałej 13 czerwca 1925 r., zmarła zaś 28 września 2010 r. w wieku 85
lat.
śp.Zygmunta Sachsa, który urodził się w Radlinie 1 marca 1931,
zmarł zaś 13 listopada 2010 r. w wieku 80 lat.

Niech spoczywają w pokoju!
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Proboszcz:

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

Kancelaria
parafialna:

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

Stacja
Socjalna:

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
chorego należy zgłosić to osobiście w stacji lub telefonicznie
pod numerem: 74 846 14 37.

Konto
Bankowe:

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

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

