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Rozmyślanie

Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? 
Izaj. 40,21

MOŻESZ, ALE MOŻE NIE CHCESZ

Ze słów Pana Jezusa wiemy, że na sądzie ostatecznym wielu powie:
„Panie! Kiedy widzieliśmy cię (...) I nie usłużyliśmy ci?” Będą się tłumaczyć
tym, że nigdy Pana ni widzieli. Inni usprawiedliwiać się będą, że nie wie-
dzieli nie słyszeli. Rzeczywiście są na świecie ludzie, którzy jeszcze nic nie
wiedzą o Jezusie i nie słyszeli Jego Ewangelii. Choć dziś głos jej rozchodzi
się na falach radiowych na cały świat prawie we wszystkich językach, wielu
odpowie: Nie wiedzieliśmy! Nie słyszeliśmy! Komu mało dano, od tych
mało się żąda. A co my odpowiemy, gdy na sądzie ostatecznym usłyszymy
pytanie: „Czy nie słyszeliście?” 

U Boga nie ma przerw w nadawaniu programu. Jeżeli nie słyszymy, to
nasz aparat jest zepsuty albo został wyłączony. Bóg przemawia tak wyraź-
nie, że nikt nie może powiedzieć: „Nigdy o nim nie słyszałem”. W Polsce
nie ma człowieka, który by nie słyszał głosu dzwonów. A gdzie one dzwonią,
można pójść na ich wezwanie. Czy nie słyszycie? Lecz jeśli omijamy ko-
ściół, wyłączamy się. Nie chcemy słyszeć... Jak długo jeszcze? 

Jak długo Bóg pozwoli, abyśmy wyłączali odbiornik, gdy On przemawia,
szukali innego programu, gdy słyszymy Jego głos? Gdy przyjaciel nie chce
nas słuchać, odwracamy się od niego. Gdy dzieci nie chcą nas słuchać, tra-
cimy panowanie nad sobą. Bóg nas nie zostawia samym sobie. Jednak: „Bóg
się nie da z siebie naśmiewać”.

A może ktoś dlatego nie słucha i nie dowiaduje się, żeby mieć usprawied-
liwienie: Nie słyszałem. Nie wiedziałem. Na to usłyszysz krótką odpowiedź:
Ty nie chciałeś.

Pomyśl, bracie, może być tak,
Że raz tylko i nigdy więcej
Przejdzie obok i da ci znak
Chrystus żywy z krzyżem na ręce.

Maciej Józef Kononowicz

Ks. dr Alfred Jagucki „Tylko Jezus str. 140
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Co poświęcamy dla Boga? Może to być popularne pytanie wśród chrześcijan
w Ameryce w czasie Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Nierzadko zdarza się nam
"zrezygnować" z czegoś lub "poświęcić" coś, co lubimy, aby pokazać nasze odda-
nie Bogu, aby pamiętać, że Chrystus złożył ofiarę na krzyżu. Tak więc typowa od-
powiedź na pytanie "Co poświęcamy Bogu?" obejmuje takie rzeczy jak czekolada,
cola, McDonald's czy Facebook. Naprawdę, mam znajomego, który zrezygnował
z Facebooka w tym roku. Zwykle w Ameryce poświęcamy rzeczy, które są nie
tylko rzeczami, które lubimy i dlatego trudno z nich zrezygnować, ale także rze-
czy, które niekoniecznie są dla nas dobre. W tym samym czasie gdy oddajemy
cześć Bogu, możemy też przy okazji stracić trochę zbędnych kilogramów. Więc
jest to coś dla Boga i coś dla nas. Niestety, po Wielkanocy po prostu zaczynamy
jeść dwa razy tyle rzeczy, za którymi tak długo tęskniliśmy, a waga wraca do
normy.

Ale jakiego poświęcenia Bóg naprawdę od nas oczekuje? Nie sądzę, że odpo-
wiedź może być zawsze tak prosta jak czekolada czy McDonald's. Z pewnością
nie była dla Abrahama. Bóg poprosił Abrahama o jego syna, jego jedynego syna,
którego miłował. Syna, przez którego Bóg obiecał Abrahamowi nadejście swojego
ludu, syna dzięki któremu potomstwo Abrahama będzie "tak liczne jak gwiazdy
na niebie." Był to dość ekstremalny test wiary. Abraham przeszedł go pomyślnie
ufając, że Boży sposób był najlepszy, nawet jeśli do końca go nie rozumiał. Uwie-
rzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.. Mimo iż nie był
doskonały, jego wiara zjednoczyła go z Bogiem.

Na szczęście był ktoś inny gotowy by złożyć ofiarę, ktoś doskonały. Lubię his-
torię o próbie Abrahama dlatego, że przypomina ofiarę Chrystusa na krzyżu. Za-
powiada to, co Jezus zrobi za nas. Oddał swoje miejsce po prawicy Boga, aby za
nas umrzeć. A naszą prawość zdobywamy właśnie przez to, co uczynił. Musimy
tylko uwierzyć w Jego śmierć i zmartwychwstanie, aby pojednać się z Bogiem.
Żadna praca nigdy nie pozwoli nam uzyskać sprawiedliwości, jaką uzyskano za
nas na krzyżu.

Więc dlaczego Bóg poddaje nas próbom? Pamiętajmy, że On poddaje nas
próbom, nie kusi. Nigdy nie będzie nas kusić do grzechu, aby sprawdzić, czy
zrobimy co trzeba. Nigdy nie będzie stawiał przed nami czegoś, co może nas od
Niego oddalić. Rzuci nam trudne wyzwanie, którego skutki mogą być
zgodne z Jego wolą, ale niekoniecznie z naszą. Ale jeśli już otrzymaliśmy
zbawienie poprzez ofiarę Jego Syna, to dlaczego musimy być proszeni o poświę-
cenie czegoś dla Niego? Czy najwyższa ofiara nie została już złożona? Skoro już
jesteśmy zbawieni to jaki jest w tym cel?

Podobnie jak w przypadku Abrahama, Bóg chce wiedzieć, wobec kogo jesteśmy
lojalni… Czy należymy do Niego, czy do samych siebie? Czy jesteśmy skłonni
do zaufania Jemu czy też tylko temu, co widzimy i potrafimy zrozumieć? 

Ostatecznie, Bóg chce nas przyciągnąć bliżej do Siebie. Chce być z nami zwią-
zany.  

Wydarzenia z Biblii to od początku do końca niezwykła historia o miłości, opo-
wieść o miłości Boga do nas. I jest pełna przykładów tego uczucia. Największy
z nich to pierwszy Wielki Piątek, kiedy Jezus umarł za nas na krzyżu. Bóg jest

„ (...)Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedy-
nego syna swego, będę ci błogosławił obficie.(...)” Gen. 22,1-18

kazanie wygłoszone w Wałbrzychu w niedzielę Judica 2011 przez Andy’ego Koeniga z St Louis
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1. CHARAKTER WSPOMNIENIA POŚMIERTNEGO
Należałoby sprecyzować jak właściwie powinien wyglądać przebieg wspomnienia

pośmiertnego. Zgodzimy się, że podtrzymanie wspomnień pośmiertnych na nabo-
żeństwach nie podlega dyskusji. Są one nie tylko samym wspomnieniem osób
zmarłych, które stanowiły z nami społeczność parafialną. To ci, którzy byli jednymi
z nas, pozostawili po sobie jakiś trwały ślad w pamięci. „Koniec ich życia” przynosi
obok poważnego memento mori również godne rozważenia przez nas ślady Bożego
działania w ich życiu i postawy ich wiary do woli Boga. Wydobycie właściwych wnio-
sków nie może polegać na naszym sądzie o człowieku, lecz na wartościach Bożych
wniesionych w życie człowieka i owocujących w nim. Nam pozostaje wiara w łaskę
Boga. 

Przejawy tej wiary w życiu osoby wspominanej mogą stanowić podstawę, byśmy
z tym większą nadzieją poruczyć mogli ją Bogu. Zwłaszcza, że w niczym nie mo-
żemy przyczynić się do zmiany wyroków Bożych w tym względzie — „Albowiem my
wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę
za uczynki swoje w ciele czy dobre, czy złe” (2 Kor 5,10).
Wspomnienie pośmiertne jest zatem okazją do uprzytomnienia sobie tego, co godne
naśladowania i tego, co ostrzega i napomina.

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE — CZYM SĄ?
ks. Ryszard Janik             część II

Życie liturgiczne

tak zaangażowany w relacje z nami, że zesłał swego Syna  aby zamieszkał wśród
nas i złożył za nas najwyższą ofiarę. On jest gotów zrezygnować z siebie, aby być
z nami blisko. Pomyślmy o bliskich relacjach z ludźmi, których kochamy, o mał-
żonku, rodzinie i znajomych. Kiedy kochamy ludzi tu na ziemi, On może poprosić,
abyśmy pokazali naszą miłość do nich. Każdy może powiedzieć "kocham cię", ale
mogą to być tylko puste słowa, jeśli osoba nie pokazuje tego uczucia w czynach.
A gdy udowodni, że jest inaczej, jesteśmy szczęśliwi. Kiedy poświęcają coś dla
nas, ich czyny znaczą więcej niż słowa. 

Bóg jest równie szczęśliwy gdy okazujemy naszą wiarę i gdy poświę-
camy coś, do czego sami dążymy dla tego, czego On pragnie. To jest właś-
nie prawdziwa miłość. Nie dlatego, że musimy to zrobić aby uzyskać zbawienie,
ale dlatego, że chcemy to zrobić dla Niego. W odpowiedzi na Jego miłość i po-
święcenie dla nas.

Więc co chcielibyśmy poświęcić dla Boga? Nie wiem o co mógłby poprosić dziś.
Zazwyczaj nie jest to coś prostego. Zazwyczaj nie jest to coś, co ma sens w na-
szych oczach czy w oczach ludzi wokół nas. Ale możemy się pocieszyć tym, że
Bóg jest mądrzejszy od nas. Widzi wszystko i chce tego, co dla nas najlepsze.
Dzisiaj moim wezwaniem dla was jest to, żebyście po prostu wołali do Boga pro-
sząc, aby przekazał, czego od was oczekuje oraz o siłę abyście zdołali złożyć tą
ofiarę. I abyście byli przygotowani na wszystko, o co może poprosić. Tak jak
w przypadku Abrahama, może to nie być łatwe. Może nie mieć dla nas sensu.
Jednak podobnie jak Abraham, musimy żyć w wierze. I okaże się, że gdy słu-
chamy woli Bożej, nasze błogosławieństwo od Niego są tak liczne jak gwiazdy na

niebie. Amen.
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2. SCHEMAT WSPOMNIENIA POŚMIERNEGO 
a. pieśń o nadziei zmartwychwstania
b. personalia osoby wspominanej
c. zwiastowanie nadziei zmartwychwstania ujęte w stosownym tekście Słowa 

Bożego
d. modlitwa

3. MODLITWA PRZYCZYNNA
Z godności powszechnego kapłaństwa, powierzonego wszystkim wierzącym, wy-

nika obowiązek i pełnomocnictwo występowania w modlitwie przed Bogiem nie tylko
we własnej sprawie, lecz i za drugich, w szczególności w ich niedolach, chorobach,
walkach  i trudnym położeniu. Modlitwa przyczynna jest odpowiedzialną i świado-
mą solidarnością z drugim człowiekiem przed obliczem Boga. Upoważniają i wzy-
wają nas do tego liczne słowa biblijne, jak np.: 1 Tm2,l; Jk 5,14—16; Ko 14,3; 1 Tes
5,25.

Z tekstów tych wynika, że są to modły za żyjących. A jak wygląda sprawa umar-
łych? Wspominając umarłych lub stojąc nad ich trumną, dziękujemy Bogu za
wszystko, co dla nich uczynił, głównie zaś za dobra wiary i łaski. Nie zapomnijmy
też o wdzięczności do Boga za to, czego doznaliśmy przez tych, którzy od nas ode-
szli. Modląc się z myślą o umarłych, wolno nam westchnąć do Pana, by ich obdarzył
swoim pokojem i zbawiennym zmartwychwstaniem. Nie sądźmy jednak, że słowami
naszej modlitwy możemy im cokolwiek pomóc do zbawienia. Jednakże odwołanie
się do laski Bożej jest zgodne z wiarą, że jedynie Jezus „może zbawić zawsze tych,
którzy przezeń przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawić za nimi” (Fibr
7,25).
Gdy więc łączymy się we wspomnieniu pośmiertnym z rodziną zmarłego, baczmy,

że to za nimi mamy się przyczyniać, by nie byli „w niepewności, co do łych, którzy
zasnęli i nie smucili się jak drudzy, którzy nadziei nie mają” (1 Tes 4,18) — by u
swego boku widzieli i czuli zawsze Tego, który nas zapewnia — „smutek wasz w
radość się zamieni” (J 16, 20) — „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19) „kto żyje i
wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?” (J 11,26).

4. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE A MY ŻYJĄCY
Stara mądrość powiada: „Kto o śmierci myśli przestaje grzeszyć”. Dlatego chwila

czyjejś śmierci lub jej wspomnienie jest sposobnością by wraz z psalmistą prosić:
„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce” (Ps 90,12). Kto na łożu
śmierci dopiero zaczyna żyć, ten nic nie może już zmienić. Kto za życia wypełnia
Słowo Boże, dla tego stanie się ono pokrzepieniem i mocą w smutku i godzinie
śmierci. „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabo-
ściami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem
grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosier-
dzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,15-16). Wspomnienie
pośmiertne jest swego rodzaju napomnieniem skierowanym do żyjących, dla uświa-
domienia sobie, iż ludziom postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27).
Zwiastun Ewangelicki  1973 M 23 s. 348-355.
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Zwyczaje 

My ewangelicy zazwyczaj w naszym Kraju piszemy o różnicach pomiędzy ewan-
gelikami, a może lepiej będzie, pomiędzy luteranami a katolikami.

A czy znamy różnice zachodzący w protestantyzmie?
Autorka wspomnianego artykułu stara się właśnie je pokazać społeczeństwu nie-

mieckiemu. Mówi, że wszyscy ewangelicy w Niemczech należą do jednego Ko-
ścioła, którym jest Ewangelicki Kościół Niemiec [EKD], ale nie wiedzą jakie różnice,
nieraz dysonanse istnieją pomiędzy poszczególnymi Kościołami Krajowymi (tzw.
Landeskirche). Jeśli tych różnic dokładnie się nie zna, to można je poznać po pew-
nych zewnętrznych znakach Kościoła, pomiędzy wyglądem kościołów, świątyń, po
liturgii poszczególnych Kościołów, po pewnych gestach, ale i strojach liturgicznych.
Pierwszy problem, który różni niemieckich ewangelików to strój liturgiczny. Pruski
król Fryderyk Wilhelm III zarządził, że od 1 stycznia 1811 r. wszyscy księża refor-
mowani, luterańscy, później (1817) także unijni, żydowscy rabini i sędziowie mają
mieć jednolity strój urzędowy (Amtstracht) w postaci czarnej togi i pod szyją białe
befki. Zamieniono więc „strój liturgiczny”, który w luteranizmie nadal był używany
od czasów Reformacji na „strój urzędowy”. 

W przeciwieństwie do ks. dr. Marcina Lutra, który aż do śmierci używał w czasie
mszy (nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza): alby, stuły i kolorowego ornatu,
a stroje liturgiczne uważał jako „adiafora” (rzeczy nieistotne), tradycja reformowana
odrzucała wszelki strój liturgiczny („liturgische Gewänder”). Nic więc dziwnego, że
Kościoły i parafie luterańskie sprzeciwiały się wprowadzeniu arbitralnie „stroju urzę-
dowego” zamiast „stroju liturgicznego” (Dolny Śląsk – np. Brzeg, Świdnica, Mazury
– Działdowo itd.). 

Pod presją pruskich władz „strój urzędowy” w XIX wieku przyjął się także w nie-
których „landach” luterańskich i w tych krajach, dokąd wywędrowali Niemcy wraz
ze swoimi księżmi w poszukiwaniu chleba (m.in. Księstwo Warszawskie, a potem
od 1815 r. Królestwo Polskie, potocznie nazwane: „Królestwo Kongresowe”, „Kon-
gresówka”, a po rosyjsku „Царство Польское”, Carstwo Polskoje). Ten strój był
symbolem urzędników Pruskiego Państwa.

Pewna jednak dyskretna różnica zarysowała się w kroju befek.  Dziś można po
befkach, których krój jest trojaki rozpoznać jakiej konfesji jest dany duchowny nie-
miecki. W  befkach ukryta jest pewna tajemnica kodowa:
1.       Befki całe podzielone – ksiądz luterański (zdjęcie u góry z lewej strony).
2.       Befki zszyte razem – ksiądz reformowany (zdjęcie środkowe).
3.       Befki do połowy zszyte – ksiądz unijny (zdjęcie z prawej strony).

PO BEFKACH POZNACIE ICH

Parafrazując słowa Pana Jezusa: „Po owocach poznacie ich“ (Mt 7,20) autorka
Kathrin Althans, która jest z wykształcenia teologiem i żurnalistą napisała ciekawy
artykuł i umieściła go na stronach: www.evangelisch.de.
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W takim małym kawałku białego materiału ukryte jest to kto kim jest. W niektó-
rych krajach, które przyjęły pruski strój urzędowy (np. Polska, Czechy, Słowacja,
Austria, Węgry, Rumunia), luterańscy księża mają nieraz na befkach wyhaftowany
(mereszka) krzyż, w sumie dwa krzyże.

Istnieją jeszcze inne znaki zewnętrzne, które wyróżniają poszczególne Kościoły
Protestanckie. Często na kościołach reformowanych (Węgry, Szwajcaria) jest tylko
kogut (znak czujności), a na luterańskich, podobnie jak na kościołach katolickich –
tylko krzyż, albo krzyż i kogut (Wisła, Ustroń, kościół katolicki: Katowice – Dąb).

Gdy wejdziemy do kościoła luterańskiego zauważamy prezbiterium: ołtarz, na
którym stoi krucyfiks (krzyż z figurą Pana Jezusa), są świece, kwiaty, kolorowe an-
tependia przy ołtarzu i na ambonie, a nawet i na chrzcielnicy (tyle z kolorów pozos-
tało po staropruskiej unii!), na ścianach są nieraz freski lub mozaiki, a w oknach
kolorowe witraże przedstawiające historie biblijne.

Kościół reformowany lub wywodzące się z niego inne kościoły protestanckie,
zwłaszcza w Szwajcarii lub Holandii nie posiadają ołtarza (na środku stoi tylko stół
na którym odprawiana jest Wieczerza Pańska), nie ma krucyfiksu i świec, nieraz
jest tylko zwykły krzyż bez figury Pana Jezusa, raczej nie ma antependiów (istnieją
też wyjątki od reguły), kościoły nie mają kolorowych fresk lub mozaik. Często am-
bona stoi na środku prezbiterium za lub ponad stołem komunijnym. 

W XIX wieku pod wpływem ewangelicyzmu reformowanego budowano nieraz
kościoły luterańskie lub unijne na styl reformowany wstawiając do ołtarza lub ponad
ołtarzem ambonę. Chciano w ten sposób zadokumentować, że w Kościołach Prote-
stanckich najważniejsze jest Słowo Boże, a więc także Kazanie.

Oprócz tych zewnętrznych adiafor istnieją oczywiście różnice w nauce, ale także
w nabożeństwie. Nie chcemy w niniejszym opracowaniu wchodzić w różnice wyzna-
niowe, natomiast pragniemy wskazać na pewne różnice w nabożeństwie.

W polskim Śpiewniku Ewangelickim z roku 2002 (I i II wydanie) pod numerem
960 i 961 na stronach od 1309 do strony 1339 podane są dwa porządki liturgiczne
nabożeństw luterańskich (Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza i Nabożeństwo
Słowa Bożego), a pod numerem 962 i 963 na stronach 1339 – 1350 są zawarte
dwie formy nabożeństwa reformowanego z Wieczerzą Pańską. W Polsce w Ko-
ściele Ewangelicko – Reformowanym, czy też w Kościele Ewangelicko – Metody-
stycznym, istnieją pewne formy liturgiczne, natomiast w większości nabożeństw
reformowanych w takich krajach jak Szwajcaria lub Holandia liturgia jest bardzo
okrojona, stąd też nabożeństwo składa się tam ze śpiewów Psalmów Genewskich,
modlitwy i długiego kazania (autorka cytowanego artykułu podaje, że nieraz dwa
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lub trzy razy tak długiego jak kazanie luterańskie). I to jest także różnicą pomiędzy
Kościołami.

Skąd te różnice? Kościoły te powstały na skutek działalności reformatorskiej róż-
nych Reformatorów.

Kościół luterański to owoc działalności niemieckiego Reformatora ks. dr. Marcina
Lutra, który nie odcinał się zupełnie od katolicyzmu,  nawiązywał chętnie do nauki
Ojców starożytnego Kościoła, do uchwał starożytnych soborów i synodów, uważał,
że Kościół trwa od czasów apostolskich mimo wielu błędów i odstępstw i nie należy
odcinać się od jego korzeni. Stąd Luter pozostawił urząd Kościoła jako urząd usta-
nowiony przez samego Boga (biskup, prezbiter, diakon, ewangelista), pozostawił
mszę św. według starożytnej liturgii pochodzącej z pierwszych wieków chrześcijań-
stwa (np. prefacja w liturgii eucharystycznej), za wyjątkiem tego co „que sonant ob-
lationem” („co zalatuje ofiarą”), pozostawił nienaruszone wyposażenie kościołów
i szaty liturgiczne starożytnego Kościoła. Jednym słowem pozostawił w Kościele to
wszystko co wyraźnie nie sprzeciwia się Słowu Bożemu.

Kościół reformowany – zwingliański i kalwiński to owoc działalności reformato-
rów szwajcarsko – francuskich: ks. Ulricha Zwingliego, proboszcza w Zurychu
i ks. Jana Kalwina przybyłego z Francji do Genewy. Szczególnie radykalnym był
ks. Ulrich Zwingli, który uważał, że z kościołów należy usunąć wszystko o czym Bib-
lia wyraźnie nie mówi. Stąd w kościołach typu zwingliańskiego nie ma ołtarza,
krzyża, liturgii, nieraz nawet organów. Marcin Luter nie mógł się z Zwinglim zgo-
dzić do tego stopnia, że po jego śmierci w bitwie pod Kappel koło Zurychu napisał,
że jest to kara za zbeszczeszczanie Sakramentu Świętego, w którym Zwingli nie
uznawał obecności Pana Jezusa. Mniej radykalnym, uznającym duchową obecność
Pana Jezusa w Wieczerzy Świętej był ks. Jan Kalwin. Kościoły kalwińskie posia-
dają krzyże, organy, dzwony i szczątki starożytnej liturgii.

Kościół ewangelicko – unijny powstał w wyniku połączenia się niektórych Ko-
ściołów luterańskich z Kościołami reformowanymi, zwłaszcza w ówczesnych Pru-
sach, w dniu 31 października 1817 r. na skutek dekretu gabinetowego króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który sam był wyznania reformowanego, ale jak
mało kto kochał liturgię. Stąd Kościół ten zachował w zasadzie liturgię luterańską
pozbywszy się dotychczasowych melodii gregoriańskich, które zostały zastąpione
nowymi melodiami nadwornego kapelmistrza rosyjskiej carycy Katarzyny II, autora
melodii do pieśni reformowanego pieśniarza Gerharda Terstegena (1757) „Uwiel-
biam moc miłości świętej” – ŚE 819], mianowicie Dimitrija Stepanowicza Bortnian-
skiego (1822).  Wydaje się, że Kościół ten w kulcie jest bardziej luterański,
a w nauczaniu bardziej kalwiński.

Dziś raczej w Niemczech, czy w Holandii nie można powiedzieć: „Po befkach
poznacie ich”, gdyż w naszych ekumenicznych czasach następuje często wymiana
teologii  i zwyczajów do tego stopnia, że nie można poznać po zewnętrznych zna-
kach kto jaki Kościół reprezentuje. Wielu księży w tych Kościołach zamiast czarnej
togi i befek  używają: czarną togę bez befek ale z kolorową stułą, białą albę ze stułą,
a nieraz i kolorowych ornatów do Komunii Świętej. 

W luterańskich nieraz kościołach nie ma krucyfiksu, a jest tylko zwykły krzyż, po-
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dobnie ma się sprawa z liturgią, że opuszcza się liturgię luterańską sięgającą do
przedreformacyjnych czasów a stosuje się liturgię reformowaną albo układa się
nową liturgię nie mającą nic wspólnego z tradycją. Z drugiej strony w kościołach re-
formowanych oprócz krzyża jest nieraz ołtarz nakryty białym obrusem, są świece
i kolorowe antependia, a w reformowanych diakonatach (np. Riehn w Szwajcarii
koło Bazylei) wprowadzą się Modlitwy Godzin (patrz: ŚE 967]. Niestety, są księża
także w naszym kraju, którzy są ordynowani jako luteranie i pracują w Kościele
Ewangelicko – Augsburskim, a używają kalwińskich lub unijnych form absolucji.

Po artykule pani Kathrin Althans wywiązała się dyskusja, napłynęło wiele komen-
tarzy. Jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, jedni są „za”, a drudzy „prze-
ciw”.  Mnie jako luteranina interesowały szczególnie wypowiedzi luteran, którzy
bardzo akceptują nawrót do pierwotnego luteranizmu, a więc „ad fontes” – „do źró-
deł”, wskazują na luterańskie Kościoły skandynawskie i nadbałtyckie, jak również
amerykańskie i kanadyjskie, które nigdy nie miały żadnej unii i pozostały przy zwy-
czajach liturgicznych luteranizmu, w szczególności przy starożytnych strojach litur-
gicznych jakim jest biała alba, kolorowa stuła i taki sam ornat.

Ta odnowa stroju liturgicznego jest widoczna także w Polsce, ale w bardzo nikłym
stopniu. A szkoda! Światło, jasne barwy, radosne śpiewy, piękna liturgia, piękna mu-
zyka i śpiewy, częste sprawowanie Sakramentu Ołtarza i co za tym wszystkim idzie:
radośnie, czysto i wiernie zwiastowane Słowo Boże, pociąga ludzi do Boga i do Ko-
ścioła jako społeczności wierzących i do kościoła jako miejsca spotykania się Ludu
Bożego z samym Bogiem!
(Opracował w dniu 7 stycznia 2011 r.: ks. Jan Gross)

Serdecznie zapraszamy na :

KONFERNCJĘ  HISTORYCZNO-NAUKOWĄ
propagującą idee Reformacji

w zamku KSIĄŻ  
28 - 29 października 2011 r.

W programie między innymi wykłady profesorów 
Uniwersytetu Wrocławskiego:
„Reformacja w Polsce - wprowadzenie ogólne”,
„Reformacja na Dolnym Sląsku 

- Piastowie a Reformacja”
„ Rodzina Hochbergów a Luteranizm”.

wstęp wolny 
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Z kart historii

22 stycznia 1911 roku został uroczyście poświęcony kościół chrystusowy na Piaskowej
Górze. Jak do tego doszło? Ponieważ ok. 1900 roku nastąpiła gwałtowna industrializacja, a
z nią związany był napływ dużej ilości ludzi, którzy znaleźli pracę w hucie Karol, w hucie
szkła, w fabryce drutu i fabrykach porcelany, powstała myśl i potrzeba zbudowania ewange-
lickiego domu Bożego. Wierzący musieli bowiem, aby iść do kościoła, wybierać między drogą
na Szczawienko a drogą do Starego Zdroju. Szczególnie zimą, ale nawet w miesiącach let-
nich, było to bardzo uciążliwe i czasochłonne.

W końcu zadecydowano o budowie nowego kościoła. Po wykonaniu kilku projektów, wy-
jaśnieniu sprawy kosztów i zwykłych sprzeczkach, zdecydowano się rozpocząć budowę.    

Dnia 8 04. 1908 architekt Walther, zadecydował o tym, aby z czterech zaproponowanych
działek wybrać tą, na której dzisiaj stoi kościół i dom parafialny. Po ofiarowaniu przez hutę
szkła 10 000 marek i przez Egmonta von Tielsch (fabryka porcelany) 5 000 marek 22 stycznia
1909 została zakupiona działka, na której dwa lata później mogło się odbyć poświęcenie. 

Jednocześnie zadecydowano o kupnie działki pod obecny cmentarz, na którym 14 marca
1910 roku odbył się pierwszy pogrzeb. W tym czasie, po nawiązaniu kontaktu ze sławnym
architektem Henry'm z Wrocławia i według jego planów, majster budowlany Schieder ( ze
Szczawienka) zbudował kościół. W międzyczasie znalazły się następne duże ofiary: z huty
szkła 25 000 marek; Pan Ohme( fabryka porcelany) 3 000 marek, Pan Blümel ( właściciel
restauracji) 2 000 marek, huta Wilhelma 1 000 marek, huta Karol 1000 marek, jak również
wiele mniejszych ofiar. Padły również obietnice, co do sfinansowania wystroju kościoła: jak
organy, ołtarz, ambona, chrzcielnica itp. 

Budowa rozpoczęła się 30 marca 1910 r. i już na koniec 1910 roku mógł stanąć krzyż na
szczycie wieży, a już 19 listopada zostały powieszone na wieży trzy dzwony zamówione w
drezdeńskiej odlewni Bierling.

Poświęcenie nastąpiło w niedzielę 22 stycznia 1911. O godzinie 13 45 zebrał się zbór
w ewangelickiej szkole, gdzie dotychczas odbywały się mniejsze nabożeństwa i po odśpie-
waniu pieśni  „Niech będzie Najwyższemu cześć, On Ojcem jest miłości..” ruszył uroczysty
pochód. Na początku dzieci szkolne, potem stowarzyszenia mieszkańców Piaskowej Góry,
rada parafialna, komisja budowlana ,a dalej cały zbór. Gdy pochód znalazł się przed kościo-
łem zaśpiewano pieśń: „Toruj Jezu sam, drogę życia nam” i konfirmantka Frieda Stephan
wręczyła na specjalnej poduszce klucze do kościoła. Chór kościelny pod dyrekcją bardzo
znanego nauczyciela i kantora Porrmanna przywitał wszystkich psalmem ”Wejdźcie w bramy

jego z dziękczynieniem..” ( Ps. 100,4a), który został umieszczony nad drzwiami. 
Aktu poświęcenia dokonał superintendent generalny Nottebohm a odpowiednie kazanie

wygłosił pastor ze Starego Zdroju Bäsler. Liturgie końcową poprowadził superintendent Bieh-
ler. Po nabożeństwie zbór spędził rodzinny wieczór w Hotelu Sandberg i wszyscy byli pełni
radości i wdzięczności z powodu zakończenia dzieła.

Organy zostały zabudowane w kościele później przez firmę Schlag i synowie ze Świdnicy.
Kościół posiada 450 miejsc siedzących i był ogrzewany przez instalację na ciepłą wodę. 

Cesarzowa Augusta Wiktoria podarowała wartością Biblię ołtarzową z dedykacją, Pani von
Tielsch organy i 5 000 marek, Egmont von Tielsch (Reussendorf) ołtarz, ambonę, obraz ołta-
rzowy, wdowa po radcy Tilschu trzy witraże, książę von Pless 1 000 marek, właściciel fabryki
porcelany Ohme oświetlenie.

Na początku kościół był zarządzany jeszcze przez Szczawienko skąd przyjeżdżali na na-
bożeństwa księża. Dopiero po I wojnie światowej otrzymała Piaskowa Góra własnego pas-
tora, był to urodzony w roku 1882 Freidrich Wintzer. Niestety zmarł on 19 lutego 1928 na

100 lat ewangelickiego kościoła Chrystusowego 

na Piaskowej Górze
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jakąś podstępną chorobę. Na
nowo rozpoczęło się poszuki-
wanie odpowiedniego pastora,
ale parafia miała szczęście.
Został wybrany 42 letni pastor
Curt Dinglinger. Szybko stał
się ulubionym duszpasterzem,
który zawsze próbował mieć
na oku tak zbór, jak i dobro ko-
ścioła.

Sprawił też, że jego szkolny
kolega Johannes Maximilian
Avenarius ok. 1935 roku po-
malował wnętrze kościoła
w swoim stylu. W części ołta-
rzowej możemy zobaczyć na-
pisany wielkim literami „Ojcze
nasz” jak i kilka znanych wer-
setów z Biblii, a do tego Ave-
narius pomalował także sklepienie nad ołtarzem. Pastorowi C. Dinglingerowi zawdzięczamy
ozdobienie ambony wzorami przypominającymi miejscowe kwiaty polne przez naszą malarkę
i nauczycielkę Marie Louise Kaempffe, która była znana jak twórca niezmiernie trudnych wy-
cinanek. Była nauczycielką sztuki w wałbrzyskim liceum i już w latach dwudziestych minio-
nego wieku jako kobieta  zwiedziła sama Chiny i Japonię.

Nie można nie wspomnieć ładnie rzeźbionego żłóbka rzeźbiarza Fritza Riegera (Piaskowa
Góra), który był uczniem sławnej szkoły rzeźbiarskiej w Cieplicach Zdroju. Niestety z tego
dzieła można zobaczyć dzisiaj tylko część rzeźby w ewangelickim kościele Zbawiciela w Wał-
brzychu.

Niestety koniec II wojny światowej spowodował zakończenie tej działalności. W roku 1946
nasz ukochany pastor Dinglinger musiał opuścić naszą ojczyznę. Nam pozwolono pozostać.
Lektor Friedrich Helmich podjął się w zastępstwie tej wymagającej służby. Chciałbym wyrazić
szczególne podziękowanie wszystkim z pozostałej tutaj mniejszości niemieckiej, która w cza-
sach tego szczególnego niedostatku trzymała się razem przy kościele. 

Na koniec pragnę nadmienić, że 20 marca 1949 roku w tym niezwykłym kościele zostaliśmy
przez pastora Matke konfirmowani. Niektórzy pewnie jeszcze o tym pamiętają. Chcę także
podziękować naszej kierowniczce chóru Ursuli Habel ( Plaschke), która bardzo dużo wniosła
do naszego chóru dziecięcego. Poprzez jej zaangażowanie wówczas bardzo wzmocniło się
poczucie wspólnoty wśród młodzieży. Znalazło się wiele osób, którzy angażowali się w służbę
życia zborowego i prowadzili je do 1958 roku. Dopiero po opuszczeniu, przez większą część
niemieckich mieszkańców miasta, tej wspólnoty zborowej nie dało się dalej utrzymać i w ten
sposób po 47 latach wygasła niemiecka historia tego kościoła. Kościół stał się polski i katolicki
i jego wnętrze już na zawsze straciło znajomy dla nas wygląd. Wszystkie napisy, cenne ma-
lowidła jak i ambonę usunięto. Teraz jest to dla nas obcy dom Boży. Od prawie 40 lat nie ma
śladu po cmentarzu. I także nasz pastor Dinglinger, który przez wiele lat cieszył nas swoimi
pozdrowieniami z okazji Bożego Narodzenia zamieszczanymi na łamach WHB  w roku 1974
w Malsch ( Badenia-Wirtembergia) w wieku 88 lat odszedł od nas na zawsze.
Eberhard Hacke Recklinghausen

Waldenburger Heimatbote F. 1045 Januar 2011str. 4-5; tłum własne za zgodą autora
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Plan nabożeństw

DATA WAŁBRZYCH NOWA RUDA KAMIENNA 

GÓRA

12.06
ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚW.

godz. 10 30
godz. 8 00

nab. główne

19.06
ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

godz. 10 30

26.06 1. niedz. po święcie Trójcy Św.
godz. 10 30   nab. główne

godz. 8 00

03.07
2. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   

10.07
3. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
godz. 8 00

nab. główne

17.07
4. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   

24.07
5. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
godz. 8 00

31.07
6. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne

07.08
7. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30  

14.08
8. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
godz. 8 00

21.08
9. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
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DATA WAŁBRZYCH NOWA RUDA KAMIENNA 

GÓRA

28.08
10. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne 
godz. 8 00

nab. główne

04.09
11. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   

11.09
12. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   
godz. 8 00

18.09
13. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   

25.09
14. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
godz. 8 00

nab. główne

02.10
DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW

godz. 10 30   

09.10
16. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   nab. główne
godz. 8 00

16.10
17. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30   

23.10
18. niedz. po święcie Trójcy Św.

godz. 10 30  nab. główne
godz. 8 00

nab. główne

30.10
PAMIĄTKA REFORMACJI

godz. 10 30   

06.11
3. p. końcem roku kościelnego

godz. 10 30   nab. główne
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Historia nowsza

Kościół ewangelicki w Goleszowie był wyposażony w  trzy piękne spiżowe dzwony, które

można było słyszeć i w sąsiednich zborach. Zawierucha wojenna pozbawiła kościół przepięknych

tonów jakie dawały te dzwony. W 1943 roku zabrano 2 największe. Do roku 1956 na wszelkie na-

bożeństwa i inne uroczystości kościelne zapraszał jedynak ze względu na swoje małe  wymiary nie

miał zbyt potężnego głosu. W roku 1956 zainstalowano tzw. dzwony mechaniczne. Dźwięki imi-

tujące głos dzwonów powstawały w  urządzeniu podobnym do cymbałków a następnie wzmacniane

przez lampowy wzmacniacz emitowane były przez głośniki umieszczone w górnych okienkach

wieży. Głośniki, narażone szczególnie jesienią i zimą na działanie zimnego, wilgotnego powietrza

ulegały niszczeniu przez co głos był coraz słabszy i niewyraźny. Rada Parafialna i cały zbór nie

byli z dźwięków tych „zastępczych dzwonów”  zadowoleni i dążyli do sprowadzenia prawdziwych

dzwonów. Padł pomysł by rozpocząć poszukiwania dzwonów w likwidowanych kościołach ewange-

lickich na Mazurach lub ziemiach zachodnich. 

W lipcu 1975 roku grupa pracowników „Cementowni Goleszów” a zarazem prezbiterowie:

Ernest Pinkas, Jan Pieszka i Józef Sztwiertnia wyjechała z rodzinami na wczasy do Ublika na

Mazurach. Korzystając z okazji, że pan Ernest Pinkas był tam własnym samochodem udali się do

oddalonego o 100 km Szczytna, do Seniora Diecezji Mazurskiej ks. Pawła Kubiczka. Zostali tam

niezwykle serdecznie przyjęci przedstawiając cel swojej wizyty. Ku wielkiemu zaskoczeniu i radości

ks. Senior Kubiczek poparł te plany, udzielił porad i obiecał pomoc. Od razu udaje się też z przed-

stawicielstwem goleszowskiej rady parafialnej do likwidowanego kościółka w Jerutkach, gdzie znaj-

dowały się 3 dzwony, które ks. Senior chętnie odstąpiłby goleszowskiej parafii. Po wstępnych

oględzinach, usłyszanych dźwiękach i pomiarach „milczących” już dzwonów, zadecydowano, że

dzwony te bez większych  trudności mogą być zainstalowane w goleszowskim kościele. Szczęśliwi

wracali z wczasów, mając w uszach dźwięki dzwonów. Natychmiast  przedstawili możliwość spro-

wadzenia dzwonów z Jerutek proboszczowi ks. Tadeuszowi Terlikowi i całej Radzie Parafialnej. 

Jak grom z jasnego nieba spadła na wszystkich wiadomość, że dzwony z  kościoła w Jerutkach

nie mogą zostać przetransportowane do Goleszowa z uwagi na to, iż kościółek ten będzie traktowany

jako zabytek i zostanie przewieziony do Olsztynka wraz z wyposażeniem czyli również trzema

dzwonami.  Rada Parafialna nie zrezygnowała jednak z przedsięwziętego zadania i dalej dążyła

do zainstalowania w kościele dzwonów. W listopadzie 1975 roku pełniący obowiązki wicekuratora

Ernest Pinkas dostaje skierowanie na wczasy lecznicze do Szczawna Zdroju koło Wałbrzycha na

Dolnym Śląsku. Przed wyjazdem pan Jan Pieszka prosi kol.Pinkasa by zechciał dalej zajmować się

sprawą dzwonów  i spróbował nawiązać kontakt z księżmi Diecezji Wrocławskiej. Po przybyciu na

miejsce leczenia pan Ernest Pinkas uczestniczył w nabożeństwie w Wałbrzychu, po którym na-

DZWONY W GOLESZOWSKIM 
KOŚCIELE EWANGELICKIM 

i ich związek z wałbrzyską ziemią
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wiązał kontakt z tamtejszym księdzem. Został  bardzo mile przyjęty przez ks.Józefa Pośpiecha.

Po przedstawieniu celu swojego przybycia  został ponownie zaproszony przez księdza, gdzie wtedy

w długich i miłych rozmowach uzyskał informację, że ostatnie 3 „milczące” dzwony na terenie

Diecezji Wrocławskiej znajdują się w Jedlinie Zdroju. Energiczny wicekurator za wszelką cenę

dąży do obejrzenia „milczących” dzwonów. Nie należało to do rzeczy łatwych. Intensywne zabiegi,

zła pogoda, zimno i śnieg paraliżowały poczynania. Jednak nic nie powstrzymało pana Ernesta by

obejrzeć dzwony. Rezygnuje z posiłków i wraz z ks. Pośpiechem udaje się do Jedliny Zdroju, by

dokonać wstępnych oględzin i w miarę możliwości przybliżonych pomiarów dzwonów. 

Po tym co zobaczył na miejscu, bez chwili namysłu poprosił księdza o rezerwację dzwonów

oraz uzgodnił, że po skończeniu kuracji przedstawi całą sprawę ks. proboszczowi i całej Radzie

Parafialnej. Po powrocie do Goleszowa przekazał jakże radosną wieść dla całego goleszowskiego

zboru, iż są duże szanse by wreszcie w  kościele zawisły znowu prawdziwe, metalowe sporej wiel-

kości dzwony. Po różnych naradach i dyskusjach Rady Parafialnej zapadła decyzja o sprowadzeniu

tych dzwonów do naszej wieży. Siódmego lutego 1976 roku specjalna ekipa wyjechała samochodem

do ks. Pośpiecha w Wałbrzychu, by stamtąd udać się do kościoła w Jedlinie Zdroju celem dokonania

dokładniejszych pomiarów dzwonów oraz ustalenia możliwości ich opuszczenia z 40 metrowej

wieży. W skład ekipy wchodzili: Jerzy Badura – kierowca, Jan Gajdacz, Jerzy Machalica, Ernest

Pinkas, Jan Pieszka, Gustaw Rucki i Gustaw Sikora. Kiedy uzyskano już dokładne dane dotyczące

wymiarów, sposobu opuszczenia oraz możliwości transportu dzwonów do Goleszowa, wtedy  kon-

struktor z Cementowni Jan Czudek rozpoczął z wielką precyzją opracowywać sposób i możliwości

zawieszenia kilkutonowej masy 3 dzwonów w specjalnej stalowej konstrukcji nośnej na wieży ko-

ścioła. Po krótkiej naradzie  panowie Czudek,  Pinkas, Pieszka, Machalica i Rucki postanawiają,

że dzwony te mogą być w naszej wieży zainstalowane, mimo swojego ciężaru i gabarytów. Dalej

zastanawiano się w jaki sposób i kto podejmie się tak trudnego przedsięwzięcia jakim było opusz-

czenie dzwonów z wysokiej wieży, ich przetransportowanie  do Goleszowa oraz zainstalowanie na

goleszowskiej wieży. Okazało się, że są odważni parafianie, jednocześnie dobrzy  fachowcy. Byli to:

Jan Gajdacz, Paweł Gajdacz, Paweł Macura, Władysław Pasterny, Jerzy Pinkas, Emil Polok, Karol

Ryś, Gustaw Sikora, Jan Szarzec. Prawie w przeddzień wyjazdu  wymienionych 23 kwietnia 1976

ks. Roman Dorda i wicekurator Ernest Pinkas udali się ponownie do Wałbrzycha by z ks.Józefem

Pośpiechem i kuratorem zboru wałbrzyskiego panem Jaworkiem uzgodnić ostatnie formalności zwią-

zane z przybyciem całej ekipy. Jeszcze raz dokonali oględzin dzwonów i wieży i  ustalili co może

zostać zniszczone podczas demontażu dzwonów. 

Tam kurator Jaworek, niezwykle ceniony przez parafian wałbrzyskich fachowiec zaoferował

wszelką pomoc jakiej tylko będzie w stanie udzielić. Następnie kurator pan  Jaworek i pan Ernest

Pinkas szacowali czas potrzebny do demontażu. Kurator Jaworek twierdził, że potrzeba na to cały

tydzień, natomiast pan Ernest  stwierdził, iż znając ludzi z ekipy,  praca wykonana zostanie w

ciągu trzech dni. Zmęczeni ale pełni optymizmu ks. R. Dorda i E. Pinkas wrócili do domu w

nocy, spokojni, że  pomyślnie zostały załatwione wszelkie sprawy organizacyjne związane z wyjaz-

dem po dzwony.

Wg opracowania Jana Pieszki zamieszczonego w goleszowskiej „Naszej Gazetce”  cz. I
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SPOTKANIA 

Już po raz czwarty odbyły się rekolekcje dla pań w Karpaczu. Gościliśmy tam w dniach
26-27 marca 2011 r. W spotkaniu wzięło udział 39 pań. Był to jak dotąd swoisty rekord ilo
ściowy. 

Po przyjeździe na miejsce panie zapoznawały się ze sobą, choć wiele twarzy było już
nam znanych. Dlatego z ciekawością słuchałyśmy prezentacji nieznanych nam osób. Po raz
pierwszy przybyła delegacja pań z Zielonej Góry. 

Rekolekcje rozpoczęła Kasia Bruzi z Wałbrzycha, która nawiązała do historii niewiernego
Tomasza. Zasadniczą częścią rozważań był temat słuchania, który przedstawiła nam Iwona
Holeksa. Umiejętność słuchania to podstawa budowania sprawnego porozumiewania się.
A z tym  właśnie wiele osób ma trudności, zarówno dorosłych jaki i małych. Ćwiczenie, też
które przygotowała pani Iwona wzbudziło emocje niektórych uczestników. Dało ono pod-
stawę  do tego, aby uzmysłowić sobie jakie są efekty poświęcania lub braku uwagi podczas
rozmowy. Poruszono jeszcze wiele innych wątków wokół tego tematu. 

Aura sprawiła nam niewielkiego „psikusa”, bo podczas krótkiego spaceru do Legniczanki
padał deszcz ze śniegiem. Wieczorem zaś dookoła zrobiło się biało. Za to następnego dnia 
przywitała nas piękna słoneczna pogoda. 

Po nabożeństwie w świątyni Wang wszyscy ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia. Potem
jeszcze kawa i ciasteczko i czas na pożegnanie. Myślę, że podobnie jak ja- każda pani od-
czuwała zadowolenie ze wspólnie spędzonych chwil, możliwości dyskusji na tematy zwią-
zane z Bogiem i nie tylko. 

Szczególne słowa uznania, należą się gospodarzom tego spotkania, którzy zawsze starają
się zapewnić nam wszystkim wspaniałą atmosferę i dbają o to, aby kolejne było równie in-
teresujące. 

Jolanta Sikora

Tegoroczne rekolekcje dla kobiet odbyły się w Karpaczu. Miejsce spotkania, życzliwa at-
mosfera, a nade wszystko gościnność gospodarzy pozwoliło na chwile zapomnienia  o co-
dziennym zgiełku i skierowanie swoich myśli na proponowany temat rozważań tj.
komunikację interpersonalną. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie jak ważna to umiejęt-
ność w naszych relacjach z Bogiem i i ludźmi. Bez opanowania tej sztuki nie może być prze-
cież mowy o dobrych kontaktach z bliskimi, znajomymi, po prostu wszystkimi ludźmi.
Zajęcia odbywały się metodą warsztatów i pozwoliły się bliżej poznać, zmuszały do zadumy 
nad własnymi ograniczeniami i możliwościami rozwoju w tym zakresie. 

Rekolekcje to nie tylko czas refleksji,  nabywania nowej wiedzy i umiejętności,  to także
czas na wsłuchanie się w historie ludzi, których poznaliśmy, wieczorny i poranny spacer po

REKOLEKCJE DLA PAŃ 

KARPACZ 2011 r.
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przepięknej okolicy. Spotkanie zakończyło niedzielne nabożeństwo.Urok tego miejsca przy-
ciąga, ale przede wszystkim przyciągają   pogodni ludzie z uśmiechem na twarzy, którzy
umieją mówić ale i słuchać. Ktoś powiedział, że mówić uczymy się trzy lata, a słuchać 50.
Trudnej sztuki komunikacji uczymy się więc całe życie. Pragnę podziękować Organizatorom
i Gospodarzom za zorganizowanie spotkania i pozdrowić wszystkich uczestników.      

Marzena Tereszkiewicz

I oto po raz czwarty odbyły się Międzyparafialne Rekolekcje dla kobiet. Inicjatorem i or-
ganizatorem tych spotkań jest parafia w Karpaczu. Główny zaś ciężar pracy organizacyjnej
spoczywa na barkach pani pastorowej Bogusławy Pech. Do sprawnego i ciekawego prze-
biegu spotkania przyczyniły się też panie Iwona Holeksa i Katarzyna Bruzi. 

Cieszy fakt, że zainteresowanie rekolekcjami z roku na rok rośnie. Zaczęło się od 15 osób,
a w tym roku było nas już 39 pań. Oprócz wspólnej modlitwy i śpiewu były różne zajęcia
dotyczące życia osobistego, jak i sposobu zachowania w różnych okolicznościach. Zajęcia
prowadziła jak zwykle pani Iwona Holeksa. 

Zainteresowanie rekolekcjami  jest tak duże, że jeśli Bóg pozwoli na ponowne spotkanie
w przyszłym roku to trzeba je będzie przenieść z plebanii do domu wczasowego i rozpo-
czynać od piątkowego wieczora. Na zakończenie wszystkie wzięłyśmy udział w niedzielnym
nabożeństwie, które poprowadził ks. radca E. Pech oraz pani Iwona Holeksa. 

Dziękujemy Bogu za błogosławienie naszych spotkań, a gospodarzom parafii Wang za
podjęcie trudu organizacji.                                                                               Maria Dziuba.

fot. ks. Edwin Pech
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Łaska wam i pokój od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa! 
Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej,
ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrze-
pione.   List do Filemona 1,7
Możliwość bycia częścią Bożej misji tutaj w Wałbrzychu

przez ostatnie sześć miesięcy jest dla nas wielkim błogosła-
wieństwem! W ostatnich dwóch tygodniach lutego cieszyliśmy
się przerwą zimową w zajęciach szkolnych. Była to świetna
okazja do odpoczynku, podróżowania, spotkania z przyjaciółmi,

ale też do przyjrzenia się minionym sześciu miesiącom, spędzonym w Polsce. Przejrzeliśmy nasze newslettery,
które wysyłaliśmy ludziom wspierającym nas w Stanach od początku naszej podróży, czyli od lipca. Dało
nam to możliwość refleksji nad czasem spędzonym tutaj. Z przyjemnością wspominaliśmy te wszystkie
wspaniałe doświadczenia, które już tu przeżyliśmy i analizowaliśmy to, jak Bóg pracował przez nas
i w nas. Jedną z wyróżniających się rzeczy jest to, jak ważne są relacje z ludźmi. 

Nasz tytuł jako misjonarzy GEO brzmi “Budowniczowie Relacji poprzez Naukę Języka Obcego”. Od
początku naszego pobytu tutaj jesteśmy błogosławieni relacjami, które możemy budować, zwłaszcza z naszymi
uczniami i innymi nauczycielami. Do naszych najlepszych przeżyć z nimi należą wspólne zakupy, jazda na
łyżwach, udział w szczególnym dla nich wydarzeniu, jakim jest Studniówka albo po prostu spędzanie z nimi
czasu w szkole na przerwach. Jesteśmy jednak pełni pokory względem tego, jak wiele zawdzięczamy wsparciu
innych. Wszystko zaczyna się od naszych przyjaciół i rodzin w Stanach, którzy modlą się o nas, zachęcają,
wspierają finansowo. Bez ich poświęcenia nie moglibyśmy tutaj służyć. Do tej grupy należą również misjonarze,
których poznaliśmy w czerwcu. Odbyli oni podobną podróż do naszej, w inne miejsca na świecie. Zachęcali
nas do działania i przypominali, że nie jesteśmy sami. Natomiast ksiądz Szczugieł z rodziną odgrywają za-
sadniczą rolę w tym, że czujemy się tu dobrze – świętują z nami nasze urodziny, święta amerykańskie,
pokazują wiele pięknych miejsc wokół Wałbrzycha. Nasze newslettery przepełnione są opowieściami o tym,
jak ważne są relacje. Bóg prawdziwie błogosławi nam cudownymi ludźmi, którzy pojawiają się w naszym
życiu! 

Ferie zimowe dały nam możliwość przyjrzenia się temu, co przyniesie następnych sześć miesięcy.
W drugim tygodniu lutego spotkaliśmy się z kilkoma osobami z CME (Centrum Misji i Ewangelizacji)
w Dzięgielowie w celu omówienia tygodniowych obozów językowych, które odbędą się w wakacje w Polsce
i połączą wolontariuszy z kościołów luterańskich w Stanach z parafiami w Polsce. Naszym zadaniem tego
lata będzie pomoc w koordynowaniu współpracy pomiędzy Amerykanami a Polakami. Uczestniczyliśmy
w takich obozach w latach ubiegłych, dlatego też cieszymy się na bycie częścią tego wydarzenia.           

Cieszymy się również z możliwości dalszego budowania relacji, które nawiązaliśmy w ostatnich sześciu
miesiącach. Naprawdę zbliżyliśmy się z niektórymi z naszych uczniów, a spędzanie z nimi czasu i dzielenie
się ewangelią jest dla nas priorytetem. Czekamy już na kontynuowanie naszych tygodniowych studiów bib-
lijnych i chcemy doświadczać tego, jak Bóg używa ich, by docierać do młodych ludzi w Wałbrzychu. Co-
dziennie widzimy, jak On otwiera drzwi i pozwala nam dzielić się miłością Jezusa z tutejszą młodzieżą.
Chcemy w pokorze być używani przez Boga do szerzenia Jego Królestwa.   Bóg przygotował dla nas wiele
rzeczy! Nie możemy doczekać się kolejnych sześciu miesięcy, w ciągu których będziemy częścią Jego misji!!!
Dziękujemy wszystkim za trwanie w myślach i modlitwach!

Andy i Jamie Koenig 

Nasi współpracownicy 
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JAMIE W DOMU DZIECKA PROMYK

Relacje wzajemne

Od kilku miesięcy wielką radością są dla mnie wtorkowe i piątkowe
popołudnia, spędzane w domu dziecka. Ze względu na barierę języ-
kową i nieformalność moich "lekcji", bardzo chciałam mieć szansę
na dzielenie się z dziećmi moją wiarą w Chrystusa w bardziej zorga-
nizowanym otoczeniu. Miałam nadzieję, że w połączeniu z moimi co-
tygodniowymi wizytami będę mogła nakreślić im obraz żywego,
kochającego Boga. Świetną okazją do takiego działania było Wielka-
nocne Party.   Impreza odbyła się w czwartek, 14 kwietnia, w kaplicy.

Uczestniczyło w niej od 35 do 40 dzieci z czterech różnych domów
dziecka. Ośmioro uczniów z jednego z liceów pomagało jako wolon-
tariusze. Również dorośli z tych czterech domów dziecka zaangażo-
wali się w zorganizowanie spotkania. 

Odbyły się trzy konkursy artystyczne z nagrodami, w których brały
udział trzy grupy wiekowe. Był stół zastawiony przysmakami i napo-
jami. Wolontariusze prowadzili zabawę związaną ze śpiewem, w któ-
rej brały udział dzieci i dorośli, śpiewając, śmiejąc się i tańcząc. 

Ja podzieliłam się krótko tym, co Jezus zrobił dla nas w Wielkanoc.
Pomogła mi w tym prezentacja darów od dzieci ze szkółki niedzielnej
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z kościoła Messiah Lut-
heran Church w Weldon
Spring, do którego nale-
żymy z Andym. 

Wytłumaczyłam, że
dzieci ze szkółki dowie-
działy się o naszym
Wielkanocnym Party i
chciały, żeby był to
szczególny dzień dla
dzieci z Wałbrzycha. 

Wśród prezentów zna-
lazły się gry, sprzęt
sportowy, kredki i bloki
rysunkowe. Każde
dziecko otrzymało rów-
nież czekoladę. 

Od czasu tego spotka-
nia ciągle słyszę od
dzieci, jak są za nie
wdzięczne. Otworzyło
mi ono drzwi do szerszej

pracy z tymi dziećmi. Na przykład wielkanocny poranek spędziliśmy
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z Andym z dziećmi i dorosłymi z tego domu dziecka na wspólnym,
wielkanocnym śniadaniu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się trochę wię-
cej na temat potrzeb tych dzieci. 

Dzięki waszej pomocy oraz zaangażowaniu parafii w Wałbrzychu,
Opolu i Świdnicy, zebraliśmy pieniądze, dzięki którym mogliśmy
kupić najbardziej potrzebującym dzieciom trochę ubrań. 

Bóg prawdziwie błogosławi każdą chwilę, którą spędzam z tymi
dziećmi!                                                                     Jamie Koenig                                                                   



NAJSERDECZNIEJSZE ZYCZENIA Z OKAZJI

URODZIN PRZYJMUJĄ:

Gisela Synowicz           20.02 - 70 urodziny

Melania Werner             21.02 -  82 urodziny

Alicja Sachs                  21.02 -  84 urodziny

Alina Szczepaniak         17.03 -  73 urodziny

Helmut Werner             27.03 -  82 urodziny    

Frydolin Bałon              03.04 -  90 urodziny

Eryka Dolega                04.05 -  78 urodziny

Irena Niepsuj                13.06 -  75 urodziny

Margot Łuczak               30.06 -  78 urodziny

Ryszard Ekert               19.08 -  72 urodziny

Drogim jubilatom życzymy wiele wewnętrznego pokoju, zdrowia, 

radości i Bożego błogosławieństwa na każdy następny rok.

Kronika

Hasło maja 2011:

“ Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością
i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję

przez moc Ducha Swiętego. ”
Rzym. 15,13

Z żałobnej karty:
dnia 7 maja 2011 r. zmarł 

ś.p. Zdzisław Ottomar FIRUS z Sobięcina 
w 88 roku życia. 

Niech spoczywa w pokoju!

W niedzielę 22 maja 2011r.  w kościele Zbawiciela
ochrzeczeni zostali:

Oktawian Janusz Bartkowicz   ur. 9.03.2010 r.
Nikola Jolanta Bartkowicz        ur. 4.02.2011 r.

Niech wszechmocny Pan ma ich oboje oraz całą rodzinę 

w swojej opiece.



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

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

Proboszcz:

Kancelaria 
parafialna:

Stacja 
Socjalna:

Konto
Bankowe:

ZWIASTUN PARAFIALNY
pismo Parafii Ewang.-Augsb. w Wałbrzychu
Utrzymuje się z ofiar,
Redakcja i skład: ks. Waldemar Szczugieł
Współpraca: Jamie i Andy Koenig,
Monika Mendroch;


