
Sprawozdanie merytoryczne proboszcza  

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu za 2014 rok  

 „Moim szczęściem być blisko Boga”. Ps 73, 28 

O głębokiej prawdzie tej wypowiedzi psalmisty mogliśmy się przekonywać każdego dnia 

minionego roku. Był on pełen różnego rodzaju spotkań. Najważniejsze pozostają nabożeń-

stwa, których w Wałbrzychu było 69 wraz z tygodniowymi, a w Nowej Rudzie 26. Prowadzi-

łem nauczanie kościelne w trzech grupach, jedna na poziomie gimnazjalnym i dwie szkoły 

podstawowej. Z wyjątkiem wakacji odbywały się regularnie spotkania tygodniowe w formie 

spotkań biblijnych, seansów filmowych czy nabożeństw tygodniowych. Istotnym elementem 

budowania więzi w parafii stały się spotkania przy kawie po nabożeństwie w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca. Jest okazja do porozmawiania między sobą, a także jest możliwość kon-

taktu z duszpasterzem tak, aby komunikacja nie była tylko jednokierunkowa. Poza tym w 

minionym roku odwiedziłem wiele rodzin, a także wielokrotnie udzielałem Komunii Św. w 

szpitalach czy mieszkaniach. Choć oczywiście na koniec każdego roku pozostaje mi poważny 

niedosyt i niezadowolenie, że nie udało się odwiedzić wszystkich. Ważnym elementem pracy 

organizacyjnej są posiedzenia Rady Parafialnej, których odbyło się 7.  

Rok rozpoczęliśmy ekumenicznie koncertem kolęd w wykonaniu p. Mieczysława Szcześnia-

ka, który odbył się w byłym ewangelickim kościele na Piaskowej Górze, dzisiaj pw. św. Józe-

fa Robotnika 5 stycznia. Kościół był tak przepełniony, że wielu potencjalnych słuchaczy nie 

weszło do środka. 25 stycznia natomiast wziąłem udział w ekumenicznym nabożeństwie w 

kościele Pokoju w Świdnicy.  

2 lutego odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, podczas którego roz-

mawialiśmy też o planach działania na nadchodzący rok, z których część udało się zrealizo-

wać.  

29-30 marca nasze panie uczestniczyły po raz kolejny w rekolekcjach w Karpaczu, a naszą 

małą grupkę dzieci w dniach 4-6 kwietnia wysłaliśmy na rekolekcje do Jawora, w których 

przygotowaniu i prowadzeniu współpracowała także p. Katarzyna Bruzi.  

3 maja brałem udział w uroczystościach patriotycznych w kościele pw. Aniołów Stróżów jak i 

na pl. Kościelnym.  

29 mają w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, już tradycyjnie w najliczebniejszej grupie, 

wzięliśmy udział we wspólnym nabożeństwie w Świerzawie. Po nabożeństwie zostaliśmy 

wszyscy przyjęci posiłkiem przez Koło Gospodyń Wiejskich w sąsiedniej wiosce.  

Jako kolejne działanie ekumeniczne z okazji Dnia dziecka zaprosiliśmy 3 czerwca wraz z 

proboszczem parafii rzym.-kat. ks. dr Witoldem Baczyńskim i dyrekcją pięciu przedszkoli do 

kościoła Zbawiciela przedszkolaki wraz z wychowawcami i rodzicami na rodzinny koncert 

„Dzieci z Brodą” prowadzony przez Joszko Brodę. Na parterze kościoła było całe morze 

dziecięcych główek ( ponad 500), a na emporach rodzice.  

Tradycyjnie już od kilku lat w drugie święto Zesłania Ducha Św. 9 czerwca odbyło się nabo-

żeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił ks. prof. Jarosław Lipniak, referent 

ekumeniczny przy kurii świdnickiej, po nabożeństwie gości przyjęliśmy uroczystą kolacją.  



W naszej parafii konfirmacja jest zawsze wielkim świętem, gdyż nie co roku mamy okazję ją 

przeżywać. W tym roku konfirmacja odbyła się 22 czerwca, a mieliśmy tylko jednego kon-

firmanta. Ciągle leży mi to na sercu, aby kilka razy w roku zorganizować spotkanie konfir-

mantów w różnych parafii, co dałoby im okazję do spotkania i to poczucie, że nie są sami. 

29 czerwca gościł w Wałbrzychu Instytut Pastoralny pod wodzą ks. dra Adriana Korczago, 

jego uczestnicy, studenci teologii oraz księża wikariusze z terenu całego Kościoła zapoznali 

się z problematyką, którą żyje nasza parafia.  

Od 30 czerwca do 2 lipca trwała Ogólnopolska Konferencja Księży pierwszy raz w dziejach 

w Karpaczu.  

Bezpośrednio po tej konferencji we Wrocławiu rozpoczęło się Spotkanie Chrześcijan Europy 

Środkowo-Wschodniej, które trwało do 6 lipca. W spotkaniu tym uczestniczyła duża grupa 

naszych parafian. W ramach tego Spotkania odbyło się w Wałbrzychu uroczyste nabożeń-

stwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marian Niemiec z Opola, który przyjechał do nas 

z grupą Opolan, śpiewał też chór z Drogomyśla. Po nabożeństwie zaprosiliśmy naszych gości 

do kaplicy na posiłek.  

Jak co roku w sierpniu wiele osób z naszej parafii wybrało się do Karpacza na Tydzień 

Ewangelizacyjny dla Rodzin, w pracach organizacyjnych uczestniczyły aktywnie panie Kata-

rzyna Bruzi i Justyna Rak. 

13 września wziąłem udział wraz z kilkoma parafianami w Diecezjalnym Święcie Muzyki 

Kościelnej tym razem w kościele w Legnicy. 

27 września w sobotę odbyło się z inicjatywy Rady Parafialnej uroczyste nabożeństwo dzięk-

czynne z okazji 30-lecia mojej ordynacji, kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz, obecnych 

było wielu kolegów i oficjalnych gości. Po nabożeństwie wszystkich gości zaprosiliśmy na 

obiad. 

5 października w ramach tradycyjnego spotkania po nabożeństwie zaprosiłem wraz z rodziną 

wszystkich uczestników na kawę i ciasto dziękując wszystkim za ich zaangażowanie i udział 

w przygotowaniu mojego jubileuszu. 

23 października wziąłem udział w poświęceniu kaplicy grobowej rodziny Hochberg, podczas 

którego oprócz władz miasta obecny był Bolko von Hochberg z małżonką. 

24-26 października odbyła się w Międzyzdrojach jesienna sesja Synodu Diecezjalnego. 

26 listopada w sali audytoryjnej PWSZ odbyło się spotkanie z działaczami OPEN DOORS 

dla studentów i licealistów, sala była przepełniona, a przesłanie przekazanie przez prowadzą-

cego odnośnie sytuacji chrześcijan w Syrii i północnym Iraku zrobiło na młodzieży ogromne 

wrażenie, którym dzielili się później z wykładowcami uczelni. Podobne spotkanie odbyło się 

po południu w naszej kaplicy.  

6 grudnia bardzo chętnie wzięliśmy udział w międzyparafialnym spotkaniu adwentowym tym 

razem znowu w Lubaniu. Serdecznie dziękuję ks. Cezaremu Królewiczowi za podjęcie trudu 

organizacji tego tradycyjnego już spotkania. Na przyszły adwent zaprosiliśmy wszystkich do 

zamku Książ. 



19 grudnia wraz z nowym proboszczem sąsiedniej parafii rzym.-katolickiej ks. dr Wiesławem 

Rusinem uczestniczyłem w jasełkach przygotowanych przez uczniów szkoły podstawowej 

Eureka i przedszkolaków Przedszkola „Jedyneczka”. 

21 grudnia w ramach nabożeństwa odbyło się nasze parafialne spotkanie adwentowe. 

28 grudnia odbyło się tradycyjne nabożeństwo rodzinne połączone z gwiazdką dla dzieci. 

W roku sprawozdawczym w kościele wstawiono kolejne okna: 4 duże i jedno małe, a także 

wyremontowano już całość sklepienia nad ołtarzem. Udało się też wykonać projekt budowla-

ny remontu elewacji wraz z wymianą reszty okien i wysłano pod koniec października odpo-

wiedni wniosek w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W roku sprawozdawczym wydano dwa kolejne numery (51 i 52) naszego informatora 'Zwia-

stun Parafialny”. Parafia nasza obecna jest w internecie dzięki nowej, ciągle rozbudowywanej 

stronie (www.walbrzych.luteranie.pl) oraz bardzo prężnie działającym fupage'u na facebooku. 

Diakonijnie działamy przede wszystkim poprzez Stację Socjalną funkcjonującą dzięki finan-

sowemu wsparciu Zakonu Joannitów. Na razie stacja działa dwa razy w tygodniu tj. we wtor-

ki i czwartki. 

Jak co roku parafia nasza brała aktywny udział w akcjach charytatywnych „Prezent pod cho-

inkę”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Skarbonka Diakonijna. 

Po wielu latach starań otrzymaliśmy wreszcie na własność kaplicę w Nowej Rudzie, a ostat-

nio burmistrz wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sąsiednich pomieszczeń, które nie-

gdyś należały do kaplicy. Poprzez te pomieszczenia uzyskaliśmy wreszcie dostęp do wody, a 

także możliwość w przyszłości zabudowania tam toalety. Teraz są warunki do remontu kapli-

cy, za której stan się wstydzimy. Moim marzeniem byłoby, gdyby jesienią można było ją po-

święcić po remoncie.  

W minionym roku rozwinęły się kontakty ekumeniczne przede wszystkim z Kościołem 

Rzymsko-Katolickim, natomiast niedosyt pozostawiają kontakty z partnerami zagranicznymi, 

które oprócz obecności ks. Thomasa Seibla podczas jubileuszu ograniczyły się do wymiany 

korespondencji. 

Parafia nie stoi pracą i modlitwą samego księdza, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim pra-

cownikom, członkom Rady Parafialnej, panu organiście i mojej rodzinie za zaangażowanie i 

wspieranie w codziennej pracy na niwie Pana.  

Nade wszystko zaś dziękujmy w społeczności Jemu, dzięki Jego łasce żyjemy, Jemu niech 

będzie chwała i cześć! 

Ks. Waldemar Szczugieł  

 

http://www.walbrzych.luteranie.pl/

