
WYDARZENIA ROKU 2002  

W PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ W WAŁBRZYCHU 

 

Rok 2002 stał pod znakiem przynajmniej kilku wydarzeń, które na długo 

pozostaną w naszej pamięci i będą miały wpływ na życie naszej parafii 

w przyszłości. Tutaj chciałbym wymienić przynajmniej kilka: 

1.Konfirmacja (12 maja) była wyjątkową uroczystością, a to przede 

wszystkim z powodu dużej, jak na nasz zbór, liczby konfirmantów     

(7 osób). Oczywiście z radością takie chwile przeżywalibyśmy 

każdego roku. 

2.Obchody 260-lecia nieprzerwanego istnienia wałbrzyskiej parafii    

(14-15 czerwca). Przy różnych okazjach jestem pytany o początek 

naszej parafii. Uroczystości te przypomniały, że w Wałbrzychu od 260 

lat istnieje ewangelicka społeczność, która zawsze miała wpływ na 

życie całego miasta, a teraz dzięki Bożej łasce możemy powiedzieć, 

że i dziś ma coraz większy. Ewangelicy byli obecni w wielu 

dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Sesja historyczna w 

ratuszu dowiodła, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem, a uroczyste 

nabożeństwo z udziałem Biskupa R. Bogusza było wspaniałą okazją 

do wyrażenia wdzięczności Bogu za minione lata i skierowanie do 

Niego prośby o dalsze prowadzenie. Mamy nadzieję, że materiały 

sesji historycznej ukażą się drukiem w bieżącym roku. 

3.Otwarcie drugiego przedszkola. W naszym parafialnym budynku na 

Nowym Mieście od 1 września rozpoczęło swą działalność drugie 

przedszkole prowadzone na nasze zlecenie przez Diakonię naszej 

diecezji. Mimo początkowych trudności praca tam rozwija się 

pomyślnie. Cieszy nade wszystko akceptacja takiego stanu rzeczy 

przez rodziców i środowisko.  

4.Setna rocznica urodzin Gerarda Schwarza  (28-29 września) organisty 

i kompozytora pochodzącego z Wałbrzycha zgromadziła w kościele 

Zbawiciela na wykładzie, koncercie i uroczystym nabożeństwie wielu 

jego uczniów oraz znajomych, a nade wszystko wielbicieli muzyki 

organowej. Po tych uroczystościach pozostał trwały ślad w postaci 

pamiątkowej tablicy w odnowionym  przedsionku kościoła .  

5.Pierwsza wizyta współwyznawców z parafii ewangelickiej Waldbröl 

(23.października) Od kilku już lat trwa kontakt z tym miastem na niwie 

działalności związanej ze Stacją Socjalną. Za ich pośrednictwem 

otrzymaliśmy wiele sprzętu, który stacja wypożycza. Teraz chcemy 



nawiązać kontakty z tamtejszą parafią ewangelicką. Odwiedziny te 

stanowią więc pierwszy, obiecujący krok w tym kierunku. 

6.Rada Parafialna na posiedzeniu 18 października podjęła epokową  

uchwałę o rezygnacji z dotacji budżetowej począwszy od roku 2003. 

Parafia nasza funkcjonowała od roku 1959  dzięki wsparciu władz 

Kościoła w formie dotacji budżetowej. Na początku dotacja ta 

stanowiła ponad 80 % budżetu, w roku ubiegłym niecałe 10%. Do 

zmiany sytuacji doszło przede wszystkim z powodu prowadzonego 

postępowania regulacyjnego i zagospodarowywania otrzymanego             

z powrotem majątku parafii. Nie bez znaczenia jest również zupełnie 

inne podejście do procesów gospodarczych tak w państwie, jak i w 

Kościele. Mam nadzieję, że trend ten będzie stały i  nasza Parafia nie 

będzie już więcej musiała prosić o zasilanie budżetu z zewnątrz.                                                                 
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