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Kazanie
Kazanie wygłoszone przez NPW biskupa Waldemara Pytla podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego w niedzielę Exaudi 17 maja 2015 r. kończącym kolejny etap remontu
kościoła Zbawiciela, polegający na wymianie wszystkich okien oraz malowaniu szpaletów
wewnętrznych. Wnęrze stało sie teraz jaśniejsze i bardziej wyciszone.
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od
początku jesteście. J 15, 26-27.
Uleciał lekko niczym ptak, którego unoszą niewidzialne siły wiatru. Odszedł do nieba i
nie ma Jezusa. A co z jego uczniami? Może spoglądali jeszcze przez chwilę w górę, może
przecierali oczy. Ale już nic więcej nie zobaczyli. W którymś momencie poszli pewnie swoimi drogami. Swoimi drogami! Tylko dokąd? W lewo czy w prawo, na wschód, zachód, północ czy południe? Tylko w jednym kierunku z pewnością nie poszli - do góry. ON Zbawiciel
i Pan jest w niebie, ale uczniowie i my jesteśmy na ziemi.
Na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozolimy Jezus pożegnał się z nimi. Z góry można pójść
w lewo lub w prawo, można pójść na wschód, zachód, północ lub południe. Ale zawsze będzie się szło z góry. Zawsze w dół.
Drodzy, staczać się w dół - to nie obiecuje niczego dobrego. Podobnie gdy podupadamy
na zdrowiu, gdy przytłaczają nas problemy w domu, czy pracy. Wtedy opada również nastrój.
Serce tęskni za lekkością nieba. Ale ciężar ziemi ciągnie nas do dołu. Tym dziwniejsze wydaje się, że uczniowie Jezusa schodzą z góry przepełnieni radością. Słyszeliśmy o tym w
miniony czwartek w Święto Wniebowstąpienia. Opowiada o tym zdarzeniu Łukasz w Ewangelii i Dziejach Apostolskich. Bez bólu z powodu rozstania? Bez smutku? Wydaje się to
zdumiewające.
Dzisiaj, w niedzielę po Wniebowstąpieniu słuchamy ewangelisty św. Jana. „Gdy przyjdzie
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi,
złoży świadectwo o mnie” – powiedział Pan Jezus. Chrystus doskonale wiedział, czego
i kogo będą potrzebowali uczniowie, kiedy po swoim zmartwychwstaniu powróci do Ojca.
Wiedział, że będą potrzebowali Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który będzie czuwał nad
wiarą wybranych Pańskich. Tragedia Golgoty,
a potem prześladowania
mogły wstrząsnąć wiarą
uczniów. Dostrzegamy to
wyraźnie u uczniów, którzy w poranek wielkanocny śpieszyli do
Emaus. Duch Święty, którego obiecał Chrystus, miał
otworzyć oczy uczniom.
Dzięki Niemu mieli poznać, kim naprawdę był
Jezus, jakie było Jego posłannictwo i czym był
krzyż Golgoty. I tak się też
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stało.
Wierzący, uczniowie Pana mogą być pewni, że Duch jest im dany, albowiem Chrystus zapewnił o tym uczniów swoich: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –
Ducha prawdy”. Modlitwa Syna została wysłuchana przez Ojca, kiedy w Dzień Pięćdziesiątnicy wylany został Duch Boży na apostołów Pańskich.
To wydarzenie nie było czymś jednorazowym. Duch, który zstąpił na uczniów, dany jest
całemu Kościołowi, niezależnie od miejsca i czasu. W głoszonej ewangelii Duch Święty
daje świadectwo o Chrystusie. On to czyni kazanie źródłem mocy, ku pokrzepieniu wiary
w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Dzięki Niemu też – jak pisze apostoł Paweł – wierzący mogą złożyć wyznanie, że Jezus jest Panem.
W związku z ewangelią niedzieli Exaudi należy postawić sobie pytanie: Jeśli działanie
Ducha Świętego wiąże się ze świadectwem o Chrystusie, to czy my współcześni członkowie
Kościoła świadomi jesteśmy tej zależności? Jakże mizerne bywa czasem nasze świadectwo
o Chrystusie! Jakże mało jest Chrystusa w świadectwie codziennego życia! To oznacza, że
Duch Boży nie ożywia Kościoła na różnych szczeblach jego egzystencji. Zdaje się nieraz,
że zatrzaskujemy drzwi przed Duchem Prawdy. Świat nie zna Ducha Prawdy i nie przyjmuje
Go. Czyżby zeświecczenie triumfalnie wkroczyło w bramy Kościoła i życie tych, którzy
uważają się za wierzących? Czy nie za dużo pozorów, a za mało autentycznej troski o wiarę,
głoszenie Chrystusa i Jego krzyża? Dlatego sekularyzacja czyni postępy. W imię tolerancji,
aby nie urazić uczuć inaczej wierzących, rezygnuje się ze świadectwa o Chrystusie. Kurczy
się więc w Europie chrześcijaństwo. Znikają wieże kościelne, a coraz częściej nad domami
miast wznoszą się wierze meczetów. .
Czy nie jest to droga w dół? Czy mamy zrezygnować z prawdy? Po Wniebowstąpieniu
niektórzy z powrotem odwrócili się od wiary w Jezusa. Presja większości w synagodze była
zbyt duża. Dzisiaj jest inna presja większości, większości pozostającej daleko. Droga w dół
jest żałosną drogą wątpiącej w samą siebie, smętnej reszty. Czy my, drodzy jesteśmy taką
smętną resztą?
Miejmy nadzieję, że nie! A nawet jeżeli tak, to nie jest jeszcze aż tak źle. Bo wtedy tekst
dzisiejszego kazania okazuje się jak szyty dla nas na miarę. Bo wtedy to my jesteśmy właśnie
tymi, dla których przeznaczony jest Pocieszyciel. Pocieszyciel przygnębionych. Wspomożyciel wątpiących. Duch Święty dla tych, którzy utracili przejrzystość, ponieważ kierunek
stracił na wyrazistości.
Pocieszyciel świadczy o prawdzie, że ktoś, kto na pozór poniósł porażkę, został poniżony
na krzyżu, w rezultacie został wywyższony przez Boga. Udowadnia on, że droga w dół
wcale nie musi być drogą do zwątpienia. Zaświadcza On, że rezygnacja z doczesnej akceptacji, z sukcesu w oczach świata, nie oznacza porażki.
Tak, zdarzają nam się rzeczy, które lepiej byłoby, żeby się nie zdarzały! Ale również wtedy
pozostajemy we wspólnocie z głęboką prawdą, która zawładnęła naszym życiem. Że Bóg
zalicza nas w poczet błogosławionych, gdy jesteśmy zasmuceni. Że Bóg przyzna nam prawo,
gdy nie zostanie nam ono dane. Że nie wypadamy z torów miłości nawet, gdy jesteśmy konfrontowani z nienawiścią. Że nie przegraliśmy nawet, jeżeli sami nie wiemy, co dalej ze
sobą począć.
Dlatego Kochani „Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście”.
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Duch Boży, Duch Prawdy składa świadectwo o Chrystusie. W składaniu tego świadectwa
pośredniczą wierzący w Jezusa Chrystusa. Pierwszymi świadkami Pana byli Jego uczniowie
– „wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście”. Z misji pierwszych
uczniów Pańskich zrodził się Kościół, który się przez wieki rozrastał. Dzięki ewangelii Kościół żyje i może się ostać pośród burz i zawirowań historii, bo poprzez słowo Boże działa
Duch, budzi wiarę i buduje Kościół.
Nie potrzeba Chrystusowi ludzi jedynie wierzących, ale wierzących i aktywnych, żyjących
ewangelią i składających swym życiem, słowami i etycznymi postawami na co dzień świadectwo o Chrystusie, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał.
Dzisiaj, kiedy nazwaliśmy to nabożeństwo dziękczynnym, chciałbym Panu Bogu podziękować za taką właśnie postawę Was wszystkich, za parafię, za Waszego Duszpasterza z rodziną i Radę Parafialną. Za to, że poprzez Waszą aktywność na polu duszpasterskim miasta
i remontowym składacie dobre świadectwo wiary w Chrystusa. Dziękuję Panu Prezydentowi, że dostrzega potrzeby remontowe tego pięknego i ważnego Kościoła na mapie miasta.
Za finansowe wsparcie serdecznie dziękuję!
Moi Kochani, apostołowie i uczniowie Chrystusa w kolejnych pokoleniach nie mogliby
nic uczynić o własnych siłach. Tak naprawdę bowiem w dziele zbawienia chodzi o zmianę
ludzkiej natury. Chodzi o zmianę serca kamiennego w mięsiste. O zmianę grzesznika w
grzesznika usprawiedliwionego. A usprawiedliwić może z łaski tylko Bóg.
Żyjemy w niezwykle zagmatwanym i skomplikowanym świecie. W świecie, który stawia
nas przed tak wieloma dylematami i problemami, z którymi nie umiemy sobie poradzić. W
tym świecie jest ktoś, kto chce pomóc, kto zna drogę i chce tą drogą poprowadzić. Tym kimś
jest Bóg, który na Ciebie oczekuje. On daje wielkie obietnice, bo obiecuje za darmo, ze swej
łaski, swoje Królestwo. Obiecuje także to, że nie pozostawi nas samych tutaj na ziemi, lecz
da nam Pocieszyciela. Sam stanie się twoim Zbawicielem i przewodnikiem, abyśmy mogli
doświadczać Jego mocy w życiu i dzielić się z innymi tym, co przeżyjemy.
To prawdziwa Ewangelia, że Bóg wszystko za nas uczynił. Chce tylko, abyśmy to przyjęli.
A my pragniemy uczynić to w modlitwie błagalnej psalmisty dzisiejszej niedzieli: Exaudi
„Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam”. Amen.

Tak było jeszcze w kwietniu 2015
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Historia

REFORMA TORZY cz.3
W kolejnej części naszego cyklu przedstawimy sylwetki trzech pionierów Reformacji z takich krajów jak Finlandia, Szwecja czy Węgry.
Tymi trzema postaciami są Mikael Agricola z Finlandii, Laurentius
Petri ze Szwecji oraz Matthias Biró z Węgier.
Mikael Agricola urodził się około 1510 roku w Pernaja na południowym wybrzeżu Finlandii. Był nie tylko reformatorem Finlandii,
ale też twórcą nowożytnego języka fińskiego. Podczas nauki w Wyborgu otrzymał przydomek Agricola ("rolnik"); przydomki oparte na
statusie i zawodzie ojca były w tym czasie powszechne na uczelniach.
Prawdopodobnie to tam Agricola po raz pierwszy zetknął się z tezami
reformacji.
W 1528 przeniósł się do Turku, głównego ośrodka szwedzkiej władzy w Finlandii i siedziby diecezji. Tam podjął służbę u biskupa Martina Skytte. Został ordynowany na księdza około roku 1531. W 1536
biskup Turku wysłał go na studia do Wittenbergi w Niemczech, gdzie
studiował u Lutra i jego najbliższego współpracownika, Filipa Melanchtona.
W 1537 rozpoczął tłumaczenie Nowego Testamentu na język fiński.
Kiedy stary biskup zmarł w 1550, Gustaw Waza powierzył Agricoli
obowiązki biskupie; w 1554 odbyła się jegokonsekracja. W ten sposób Agricola został pierwszym niewyświęconym przez papieża fińskim
biskupem.
W 1557 był członkiem delegacji, która wyruszyła do Rosji w celu
zawarcia traktatu pokojowego kończącego trwający od 1555 konflikt.
Przebywał w Moskwie od 22 lutego do 24 marca. W tym czasie dwukrotnie spotkał cara Iwana IV Groźnego. Podczas powrotu, 9 kwietnia
1557 r. zmarł w wyniku choroby we wsi Kyrönniemi na Przesmyku
Karelskim. Został pochowany w kościele w Wyborgu.
Laurentius Petri ur.1499 w Örebro. Był synem kowala Petera Olofssona i Kristiny Larsdotter. Studiował wraz z bratem Olausem.
Kształcił się początkowo w klasztorze karmelitów w Örebro, a następnie na uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie poznał czołowych przedstawicieli Reformacji, w tym Marcina Lutra.
Po powrocie do Szwecji w 1527 roku przyjął święcennia kapłańskie
i został nauczycielem na Gotlandii. Po 1528 roku związał się ze
szwedzkim ruchem reformacyjnym. Zamieszkał w Sztokholmie i był
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jednym z głównych propagatorów luteranizmu w otoczeniu króla Gustawa I Wazy. Od 1530 roku był profesorem Uniwersytetu w Uppsali.
W 1531 roku na sejmie w tym mieście został nominowany przez króla
szwedzkiego arcybiskupem Uppsali i pierwszym prymasem Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Szwecji. Po objęciu urzędu stał się gorliwym obrońcą ustroju episkopalnego Kościoła Szwecji. Doprowadził
do jego zreformowania w duchu doktryny luterańskiej. Sprzeciwił się
szerzeniu doktryny kalwinizmu w Szwecji.
W 1572 na synodzie w Uppsali doprowadził do przyjęcia przez
szwedzkich duchownych, zatwierdzonej rok wcześniej przez króla
Jana III Wazę, Ordynacji Kościelnej, która regulowała ustrój i doktrynę Kościoła Szwecji. Był jednym z głównych wnioskodawców tłumaczenia Pisma Świętego na język szwedzki. Pod jego opieką i
nadzorem w 1541 roku została wydana luterańska Biblia Gustawa
Wazy. Zmarł w 1573 roku.

Matthias Biró (1500-1545) Reformator węgierski, zwany węgierskim Lutrem. Urodził się w 1500 r w Déva w Siedmiogrodzie. W 1523
roku rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej i został duchownym
. W 1527 r. przyłączył się do ruchu reformacyjnego na Węgrzech i
udał się do Wittenbergi, gdzie w 1529 r. rozpoczął studia.
Wiosną 1531 r. wrócił do stolicy Węgier – Budy, gdzie rozpoczął działalność reformacyjną. Jesienią tego roku został kaznodzieją w Koszycach, gdzie po głoszeniu żądań reformy został aresztowany na
polecenie biskupa Egeru. Stanął przed sądem kościelnym w Wiedniu,
ale udało mu się wybronić. Później trafił raz jeszcze do więzienia za
kontynuację wcześniejszej działalności tym razem na trzy lata. Po
wyjściu na wolność wdał się w spór z prowincjałem franciszkanów
na Węgrzech i z końcem 1536 roku wyjechał do Niemiec.
Wkrótce po powrocie do kraju wydrukował w mieście Sárvár, jednym z ośrodków węgierskiej Reformacji, elementarz do gramatyki węgierskiej, w którym znalazły się m.in. modlitwy dla dzieci z Małego
Katechizmu Lutra.
Biró działał również jako kaznodzieja wędrowny, a także rektor
szkoły w Szikszó. Po zniszczeniu szkoły i drukarni w Sárvárze przez
Turków w 1541 r. uciekł do Wittenbergi. Stamtąd udał się do Bazylei,
gdzie przeszedł na kalwinizm i po powrocie na Węgry działał jako kaznodzieja i senior reformowany w Debreczynie, gdzie zmarł w 1545
roku.
Opracował Marcin Kowalak
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Reinhard Hausmann

Kościół ewangelicki na Pogórzu Wałbrzyskim
od czasów Reformacji 1545 do dzisiaj.
część II

Wykład z 20.10.2000 r. zaprezentowany w ramach II ląskich Dni Kultury
poświęconych tematowi „Historia i kultura Regionu Wałbrzyskiego” przedsłuchaczami Językowego Kolegium Nauczycielskiego w Wałbrzychu.
Tłum. p. Krystyna Bałon

Okres Kontrreformacji do 1741 roku
Traktat pokojowy z Münster i Osnabrück przyniósł dla stojących pod zwierzchnictwem Habsburgów śląskich księstw dziedzicznych specjalną regulację, nawiązującą do wpływu protestanckich Szwedów. Mówiła ona, że w księstwach
świdnickim, jaworskim i głogowskim ma zostać wprowadzona zmodyfikowana zasada, oparta na podstawie pokoju religijnego z roku 1555 z Augsburga , cuius regio,
eius religio ( kto panuje, tego religia).
Poddanym nie przyznano wprawdzie pozwolenia do publicznego praktykowania
religii, ale pozwolono im prywatnie pozostać przy swojej wierze. Oznaczało to, że
mogli, wprawdzie po cichu, w domach modlić się i czytać Biblię. Jednak na zewnątrz, na ulicy, w miejscach publicznych nie wolno im było pokazywać swojej
wiary ani o niej świadczyć. W związku z tym odebrano im kościoły. Księży usunięto. Także szkoły podlegały temu werdyktowi. Ewangeliccy nauczyciele i kantorzy nie mogli sprawować swojego urzędu. Wychowanie publiczne musiało być
katolickie. Od tej chwili w kościołach sprawowano tylko katolickie nabożeństwa.
Argument: „ Nasi ewangeliccy ojcowie założyli wioskę i zbudowali kościół i plebanię” nie był brany pod uwagę. Nie było różnicy, czy kościół zbudowano w okresie
przed reformacyjnym jako katolicki, czy dopiero później.
Ewangelicy otrzymali jako jedyne ustępstwo pozwolenie na zbudowanie kościoła
przed bramami stolic księstw dziedzicznych, to znaczy Świdnicy, Jawora i Głogowa.
Nie mógł przypominać kościoła. Dlatego nie mógł mieć wieży. Nie mógł być zbudowany z kamienia. Musiał stać poza obrębem zabudowy miejskiej, na polu. Przypominać miał stodołę. Co ewangelicy uczynili z tego ustępstwa, można zobaczyć
dzisiaj w Świdnicy i Jaworze. Tam stoją jeszcze Kościoły Pokoju i są nadal ewangelickie. Kościół głogowski padł ofiarą czasu wojny. Ponieważ kościoły te zbudowano po zakończeniu wojny, otrzymały nazwę Kościołów Pokoju. Świdnicki
Kościół Pokoju był jedynym kościołem także dla mieszkańców Pogórza Wałbrzy-
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skiego. Katolików prawie tutaj nie było. Świadczą o tym protokoły redukcyjne, prowadzone podczas odbierania kościołów. Dawne kościoły nadal istniały. Mieszkańcy
musieli utrzymywać te budowle. Nabożeństwo odbywało się w nich jedynie raz lub
dwa razy w roku z garstką katolików i księdzem.
Dzięki nauce Kościoła ustanowionej na soborze w Trieście i w celu oddzielenia
się od nauki ewangelickiej, ksiądz mógł bez szkody dla swojego sumienia odprawić
mszę sam. Niepotrzebna była obecność parafian przystępujących do komunii. Ponieważ kościół katolicki w wyniku nagłego dopływu kościołów – ponad 600 kościołów odebrano w bardzo krótkim czasie ewangelikom w księstwach
dziedzicznych – nie miał odpowiedniej liczby duchownych; na Pogórzu Wałbrzyskim do dyspozycji było niewielu księży: po jednym w Mieroszowie, Boguszowie,
Brodziszowie i Świebodzicach, można powiedzieć, że u bram Pogórza.
Księża ci mieli dużo pracy z zarządzaniem przejętych budynków, posiadaniem
prebendy i daninami. Ponieważ ewangelicy byli nią obciążeni na równi z wyznawcami religii katolickiej. Jeżeli urodziło się dziecko, trzeba było uiścić opłaty kościelne za chrzest, nawet gdy dziecko nie zostało ochrzczone po katolicku. I nie
chrzczono po katolicku. Ewangelicy jeździli ze swoimi dziećmi do Świdnicy i tam
je chrzcili. Jeżeli jakaś para pragnęła się pobrać, musiała uiścić opłaty księdzu katolickiemu, nawet gdy ślub odbył się w Kościele Pokoju. Po śmierci chrześcijanina
pogrzeb prowadził ksiądz katolicki , jeżeli okazał współczucie. Czasami nie, wtedy
zmarły chowany był po cichu. Opłaty jednak kasował ksiądz.
Zamiast dalszego wyliczania tego stanu, przeczytam, jak ksiądz Wilhelm Krisch
prezentuje pismo sądu miejscowego parafii Unisław i parafii Rybnica Leśna do właściciela ziemskiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga z 29.lutego
1741 r. Pismo powstało po wmaszerowaniu Fryderyka II Pruskiego na Śląsk, co
rozbudziło wśród ewangelików śląskich nadzieje na zakończenie uciążliwości religijnych. Tekst brzmi:
„Z jakąż radością chcemy wnieść święte naczynia naszych ewangelickich przodków, które trzymamy w dłoniach: cynową butelkę, dwie cynowe pateny, dwa kielichy, do najświętszego przybytku; a jakaż radość zagości wśród nas, gdy będąc już
na łożu śmierci nie zabraknie nam pocieszenia; jakąż błogą przyjemność przeżyjemy dzięki naszym dzieciom, które wychowane zostaną na głównych zasadach
nauki chrześcijańskiej, w karności i napomnienia dla Pana, co jak należy niestety
zauważyć nie ma obecnie miejsca, ponieważ ich rodzice z niewiedzy zachowali do
tej pory tylko nazwę religii. Nasz kościół przez Boże przeznaczenie, długo był i jest
nadal opustoszały, gdyż nie pozwolono nam na wejście, pomimo że stale utrzymując
go i plebanię, mogliśmy tylko ubolewać nad naszą niedolą, zmawiając cicho Ojcze
nasz podczas pogrzebów. Jaka radość obudzi się w nas, gdy dzięki Bożemu nadaniu,
dzięki łasce króla i wielkiemu wstawiennictwu Ekscelencji, Jego Hrabiowskiej Wysokości będziemy mogli zaprezentować publicznie naszą dziękczynną ofiarę i za-
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intonować „Panie Boże, Ciebie chwalimy!” ”
Odbieranie kościołów zwano redukcją kościołów (czyli powrotem do katolicyzmu). Od jesieni 1653 roku przeprowadzano ją planowo. Komisja redukcyjna składała się z trzech osób, mianowicie: 1. z prałata i biskupiego reprezentanta,
Sebastiana von Rostock z Wrocławia, 2. dawnego podpułkownika Krzysztofa von
Churschwandt, dziedzica i pana lennego na Dietzdorf, 3. Jerzego Steinera z kościoła
św. Macieja we Wrocławiu i archiprezbitera w Ścinawie.
Na naszym terenie komisja pojawiła się na początku grudnia 1653 r. w Świebodzicach i zażądała wydania kluczy kościelnych. Gdy na drodze tych panów stanęła
duża liczba ludzi, wśród nich kobiety z małymi dziećmi na rekach, i błagała aby
pozostawiono im kościół, komisja wysłała posłańca do Świdnicy, prosząc o nadesłanie żołnierzy. Ci wymusili następnego dnia wydanie kluczy kościelnych, pozostawiając zgorzkniałych i niepocieszonych ludzi. Komisja pauzowała dwa miesiące.
W drogę ruszyła w marcu 1654 roku. Redukowano jeden kościół po drugim. Księża
mieli opuścić swoje miejscowości w przeciągu 14 dni. Nauczyciele szkolni najpierw
pozostali, potajemnie prowadzili nabożeństwa i czytali z postylli ( zbioru kazań ).
Wypędzano ich (1666), jeżeli nie przeszli na katolicyzm. W Głuszycy ksiądz luterański odprawiał jeszcze przez trzy lata nabożeństwa leśne. Także w innych miejscowościach działali tzw. kaznodzieje leśni. Byli bezwzględnie prześladowani, tak
że w końcu zaprzestali swoją działalność.
1666/67 Karol Franciszek Neander, archidiakon katedry wrocławskiej, scholastyk
w seminarium św. Krzyża i sufragan biskupstwa wrocławskiego przeprowadził wizytację zredukowanych parafii. Wizytacja została zaprotokołowana. Zapisano
wszystko co ważne o kościele i parafii. Ważne było: Kto jest właścicielem ziemi?
Ilu jest katolików w miejscowości? Kto jest pisarzem kościelnym, tzn. kto jest odpowiedzialny za księgowanie materialnego zabezpieczenia kościoła i księdza? Jak
wygląda kościół? W jakim stanie znajduje się kościół? Jaki inwentarz jest do dyspozycji? Ile podatków muszą uiścić parafianie? Kto uprawia ziemię prebendy? Jakie
towary w naturze należą się księdzu? Protokoły spisano w języku łacińskim.
Protokół z wizytacji z 7. października 1667 r. o Głuszycy brzmi w tłumaczeniu:
„Ta heretycka ( luterańska )wieś oddalona jest 1,5 mili od Mieroszowa. Należy do
tego samego hrabiego Hoberga z prawem patronackim nad kościołem, który jest
murowany. Dobudowano do niego wieżę murowaną, górna część jest z drewna. W
niej mogą bić dwa dobre dzwony, trzeci uległ pęknięciu. Święty patron kościoła jest
nieznany. Istnieje nowy ołtarz, drewniany skrzynkowy ( szafkowy ), w środku przedstawiona jest Trójca Święta. Nie ma miejsca na tabernaculum. Można znaleźć drewnianą ambonę i pustą chrzcielnicę w tym samym stylu. Jest tutaj ten sam ksiądz co
w Mieroszowie. Ma dom z ziemią orną dla 6 korców zboża siewnego. Są wydzierżawione za 6 talarów mieszkańcowi Mikołajowi Walterowi. Zamiast wpływów z
mszy za duszę otrzymuje z Głuszycy Górnej rocznie 8 talarów 27 srebrnych groszy
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i 1 grajcara; z Głuszycy Dolnej 4 talary, 13 srebrnych groszy i 2 grajcary, podobną
sumę od włączonej do parafii wsi Dörnau. Co czwartą niedzielę odprawia się tutaj
nabożeństwo. Pisarz ten sam co w Mieroszowie. Nie ma domu, od każdego rolnika
otrzymuje dwa chleby, jako dary noworoczne i wielkanocne za dodatkowy ekwiwalent od jednego rolnika 2 grajcary, od jednego ogrodnika 1 grajcara i snopek pszenicy zimowej. Jako kolatorzy wymienia się ogrodników Fryderyka Buscha
i Fryderyka Lirika. Nie ma dokładnych danych o wpływach, podobnie jest w innych
wsiach.”
Godnym zauważenia jest: Nie ma żadnej wzmianki o liczbie katolików, to znaczy,
że żadnych nie ma. Wcześniej: Kościół nie ma świętego patrona ani tabernaculum.
U ewangelików ich nie ma. Ksiądz jest z Mieroszowa, ponieważ nie ma na miejscu
parafii.
Podkreślić należy fakt, że nie ma katolików w tych wsiach lub było ich niewielu,
wynika to z danych ze skorowidza książęcego biskupstwa wrocławskiego z 1724 r.
Pogórze Wałbrzyskie należało wówczas do archiprezbiteriatu Kamiennej Góry.
Wzmiankowano o sześciu katolickich probostwach na całym tym terenie: Stara Topola, Mieroszów, Boguszów, Wałbrzych, Brodziszów i Olszyniec.
Zwierzchność nad Starą Topolą miał klasztor w Krzeszowie. W Starej Topoli jest
400 katolików, a luteran 1000. W Mieroszowie, z włączonymi parafiami z Unisławia
i Rybnicy Leśnej, zwierzchnikiem jest hrabia Konrad von Hochberg. Jest tu 98 katolików i 1750 luteran. Boguszów z włączonymi parafiami z Konradowa, Jabłowa,
Lubomina i Strugi miał różnych zwierzchników. Katolików jest 65, luteran 2054.
Do Wałbrzycha pod zwierzchnictwem hrabiego Hochberga przyłączono Poniatów,
będący pod zwierzchnictwem pana von Czettritz. Katolików jest 85, luteran 2158
. Olszyniec z parafiami Głuszyca, Grzmiąca, Sierpnica, Walim ma różnych
zwierzchników. Katolików jest 46, luteran 2039. Różni zwierzchnicy są w Brodziszowie i przyłączonych parafiach: Myślęcin i Niedźwiedzice. Katolików jest 52, luteran 1834. W ciągu 75 lat panowania katolickiego było 11581 luteran, 746
katolików. Udział katolickich chrześcijan wynosił 6,44%; jeżeli nie wliczy się Starej
Topoli jako wsi klasztornej, udział ten wyniósłby tylko 3,4%. Liczby te skłaniają
do zastanowienia się nad metodami kontrreformacji.
Ewangelicy trwali mocno przy swojej wierze. Nasuwa się pytanie: Co trzymało
ich tak mocno przy Kościele? Logiczną odpowiedzią było by: Przeświadczenie, że
Kościół katolicki ze swoimi metodami panowania, swoim przepychem i bogactwem
nie jest prawdziwym Kościołem, który jako następca Pana ma dźwigać krzyż. Bieda
i uciążliwości są znakami prawdziwego Kościoła. Podczas spisu ludności w późniejszym okresie pruskim liczba katolików jeszcze zmalała. Oznaczało to, że także
i ci, którzy w trudnych czasach, z różnych powodów, przeszli na katolicyzm, opuścili Kościół katolicki.
Nowe czasy nastały wraz z panowaniem pruskim.
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Wydarzenia
Międzyparafialne spotkanie adwentowe w Lubaniu zostało zorganizowane po raz 14. Tym
razem w sobotę 6 grudnia 2014 pojechaliśmy w 20 osób busikiem do Lubania, gdyż zaprosił
nas tamtejszy proboszcz ks. Cezary Królewicz. Obecny był także ks. biskup Ryszard Bogusz
i biskup elekt ks Waldemar Pytel. Był to dobry czas wprowadzający nas wszystkich w adwentową atmosferę i pozwalający choć raz w roku spotkać współwyznawców i sąsiednich
parafii. Serdecznie dziękujemy parafii w Lubaniu za zaproszenie. Na kolejne takie spotkanie
zaprosiliśmy wszystkich do Wałbrzycha do kaplicy i sal Zamku Książ. XWS

Jak nasza zborowa tradycja nakazuje w pierwsza niedzielę miesiąca
nabożeństwo kończy się przy stołach, na których króluje kawa i ciasto. 4 stycznia 2015 jednak tego
roku miał szczególną wymowę, bo
wspólnie pożegnaliśmy odchodzącą
na emeryturę po wielu latach wiernej i cichej służby sekretarkę parafii
panią Grażynę Karlicką.
Przejście w stan spoczynku to
ważna chwila w życiu każdego człowieka, ale dla Pani Grażyny nie będzie to całkowite pożegnanie
z biurkiem i komputerem, co najwyżej ta koegzystencja będzie trwała o
jeden dzień w ciągu tygodnia krócej.
Jakby jednak nie było życzymy Pani
wiele zdrowia i łask Bożych tak w
domu jak i na parafialnych „salonach”.XWS
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8. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00
nab. główne

po nabożeństwie spotkanie przy kawie w kaplicy
09.08

10. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

16.08

11. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00

godz. 8 00
nab. główne

30.08

13. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

po nabożeństwie spotkanie przy kawie w kaplicy
13.09

15. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00
nab. główne

27.09

17. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00

po nabożeństwie spotkanie przy kawie w kaplicy
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11.10

31.10

19. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00
nab. główne

21. niedziela po Trinitatis
godz. 10 30

godz. 8 00

PAMIĄTKA REFORMACJI
godz. 10 30

3. przed końcem roku kościelnego
godz. 10 30
po nabożeństwie spotkanie przy kawie

godz. 8 00
nab. główne

NIEDZIELA WIECZNOŚCI
godz. 10 30

godz. 8 00

02.12

Tygodniowe nabożeństwo adwentowe
godz. 17 00

06.12

2. niedziela w Adwencie
godz. 10 30
po nabożeństwie spotkanie przy kawie
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W dniach 19-22 lutego2015 odwiedzili nas goście z naszej nowej partnerskiej Parafii Bom
Pastor (Dobry Pasterz) w Kurytybie.
Kurytyba leży w stanie Parana na południu Brazylii. Jako, że była to pierwsza wizyta
Edera i Bianki w Europie chcieliśmy pokazać im jak najwięcej. Tak więc odwiedziliśmy
zarówno Zamek Książ i jego stadninę koni, Szczawno Zdrój, Świdnicę, a tam oczywiście
Kościół Pokoju, Karpacz, Wang, pokonaliśmy lód wchodząc
na Wielką Kopę oraz podziwialiśmy zabytki Dolnego Śląska
w Muzeum Miniatur w Kowarach. Na więcej nie starczyło
czasu podczas ich 3 dniowej wizyty w Wałbrzychu, wystarczyło jednak czasu na jedną najważniejszą dla naszej Parafii
i zboru rzecz – obecność Edera i Bianki w nabożeństwie.
Ponieważ oboje są księżmi, wzięli czynny udział w naszym
niedzielnym nabożeństwie zarówno w języku portugalskim,
jak i angielskim z tłumaczem. Co najważniejszego dała nam
ta wizyta? Poczucie jedności i wspólnoty. Możemy być tysiące kilometrów od domu, a czuć się jak w domu, bo będziemy wśród braci i sióstr w wierze. To wartość ponad
wszystkie wartości, takie poczucie domu w Jezusie Chrystusie i jesteśmy Bogu wdzięczni, że zyskaliśmy kolejną partnerską parafię, ale także przypomnienie o sile wspólnoty
Kościoła wszystkich narodów. Małgorzata Szczugieł
Świąteczne nabożeństwo z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego w niedzielę 24 maja
2015 r. miało wyjatkowo uroczysty charakter. W naszym nabożeństwie wziął czynny udział
chór parafialny z miasta Łodzi pod dyr. p. Adama Świderskiego. Po nabożeństwie w kaplicy
była okazja do bliższego poznania przy kawie i cieście. Bardzo cieszyliśmy się z występu
naszych gości i mamy nadzieję, że oni dobrze sie czuli pośród nas.XWS

- 14 -

NABOŻEŃSTWO EKU MEN ICZN E
W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego (w
tym roku 25 maja), odbyło
się w kościele Zbawiciela
tradycyjne już nabożeństwo ekumeniczne. Słowo
Boże podczas tego nabożeństwa głosili: ks. kan. dr
Wiesław Rusin - proboszcz
rzymsko-katolickiej parafii
św. Aniołów Stróżów oraz
biskup naszej diecezji ks. Waldemar Pytel. Nabożeństwo to zostało w całości
nagrane i można go wysłuchać w internecie na stronie: http://www.walbrzych.luteranie.pl/material/nabozenstwo-ekumeniczne-25-05-2015r/.Społeczność nabożeństwa mogliśmy umacniać potem poprzez społeczność
przy stole, podczas agapy w naszej kaplicy. W kościele św. Aniołów Stróżów
nabożeństwo ekumeniczne w tym roku odbyło się w styczniu, w ramach
oktawy Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas którego pierwszy raz w tej
światyni wygłosiłem kazanie. XWS
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Koncert
Prezent dla wszystkich kobiet z okazji
DNIA MATKI
KONCERT JOANNY RZYCZNIOK - 27 MAJA 2015 r.

zdj. Sebastian KrawczykKraw-

Jako efekt współpracy naszej parafii z
parafią św. Józefa Robotnika, osobiście
ks. dr Witoldem Baczyńskim i kierownictwem kilku ptrzedszkoli zaproponowaliśmy w tym roku kobietom jako prezent
z okazji Dnia Matki koncert w wykonaniu
p. Joanny Rzyczniok i jej zespołu.
Miły głos artystki, teksty o bardzo głębokiej treści oraz dobra aranżacja muzyczna utwórów spowodowały, że panie
wyszły z koncertu wyraźnie wzruszone.
Pozytywnych komentarzy mogliśmy też
wysłuchać podczas poczęstunku po koncercie w naszej kaplicy, dokąd trafiło
wiele uczestniczek koncertu. Dziękujemy
sponsorom prywatnym za wsparcie naszej inicjatywy, a artystom za przyjęcie
zaproszenia. Jednego z utworów wykonanych w kościele Zbawiciela można posłuchać na stronie naszej parafii www.walbrzych.luteranie.pl. XWS
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Dnia 4 lipca 2015 r. członkowie naszej parafii wzięli udział w Dniu Kościoła Łużyckiego
w Cottbus. 15- osobowa grupa udała się do celu mimo afrykańskiej gorączki, jaka panowała
w tym dniu.
Na miejscu wszyscy uczestnicy spotkali się w hali miejskiej, gdzie powitały nas trzy klauny
w zabawnych strojach oraz przydzielono nam identyfikatory. Tam też nastąpiło otwarcie imprezy i odbyło się wspólne nabożeństwo, które między innymi prowadził biskup naszej diecezji ks. Waldemar Pytel.
Bezpośrednio po nabożeństwie w różnych miejscach Cottbus odbywały się koncerty, występy chórów, imprezy dla dzieci i rodzin oraz fora dyskusyjne. Każdy uczestnik mógł wybrać sobie to, co go interesowało najbardziej.
Ideą tego spotkania był fragment Pisma Świętego „Bóg w Trójcy Świętej bierze odpowiedzialność za swoje dzieło stworzenia. Jego zdecydowaną wolą jest, aby spustoszony kraj
zbudowany został na nowo, aby stał się podobny „do ogrodu Eden”. Ludzie, którym bliskie
jest działanie dla dobra innych i spoglądanie w przyszłość z szeroko otwartymi oczami dyskutowali ze sobą – w różnych kręgach tematycznych.
Mieliśmy też okazję zobaczyć na żywo Daniela Kallaucha, który był gościem Dnia Kościoła. Ten znany twórca piosenek i widowisk dla dzieci zapewnił radość najmłodszych i
zdobył gorące oklaski.Myślę, że każdy z nas miło i sympatycznie spędził ten czas.
Jolanta Sikora

Nabożeństwo na otwarcie w hali miejskiej.

-
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Napiszę tu parę słów
na temat Łużyckiego
Dnia Kościoła z 4 lipca
2015, na które pojechaliśmy z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Wałbrzychu tak jak i
wiele innych parafii
ewangelickich z Dolnego Śląska.
Mottem spotkania
zorganizowanego przez
generalnego superintendenta z Cottbus ks.
Martina Herche i jego
licznych współpracowników, były słowa "Jak
ogród Eden".
Centralne uroczystości odbyły się w hali miejskiej w mieście Cottbus, u nas historycznie
nazywanym Chociebuż, stolicy Dolnych Łużyc. Spotkanie i nabożeństwo łączyły języki niemiecki, polski i dolnołużycki.
Nawiązanie do biblijnego Edenu wskazywało na rozwiązywanie współczesnych problemów
człowieka i chrześcijanina na Łużycach Dolnych, regionie borykającym się ciągle z poważnymi problemami ekonomicznymi i ekologicznymi, czy podobnie jak nasz Dolny Śląsk –
demograficznymi – ucieczką młodych ludzi przed bezrobociem do bogatych miast Zachodu.
Chrześcijańska miłość bliźniego w myśl autorów koncepcji spotkania powinna być kluczem
do stworzenia, tu i teraz, w miejscu zniszczonego dawnymi kopalniami odkrywkowymi regionu – małego lokalnego współczesnego Edenu na miarę naszych potrzeb i możliwości,
pracy i życia godnego, w zgodzie braterstwie i tolerancji, w pięknym miejcu wydżwigniętym
z dawnej ruiny.
W ramach Dnia Kościoła w innych budynkach rozrzuconych na pięknej starówce Cottbus
i w jej pobliżu prowadzono spotkania tematyczne: bardzo bogaty program dla dzieci, koncerty organowe w najważniejszym kościele miasta – wielkim gotyckim kościele św. Mikołaja, czy ważne w dzisiejszym czasie spotkanie dotyczące pomocy dla azylantów.
Ten temat uważam osobiście za bardzo istotny, ponieważ stosunek do potrzebujących
ludzi, prześladowanych za poglądy, czy dziś znów przede wszystkim za wyznawaną religię,
pokazuje czy jesteśmy dziś rzeczywiście chrześcijanami kierującymi się zasadą miłości bliźniego, czy w złym tego słowa znaczeniu konserwatywnymi ludźmi zamkniętymi w sobie,
nie tolerującymi różnic kulturowych czy odmiennego koloru skóry, dla których liczy się jedynie ochrona własnego stanu posiadania i zamknięcie się na własnym podwórku. Dyskusja
była rzeczowa i profesjonalna, jak mądrze pomagać, choćby niektórym, skoro nie da się
pomóc fizycznie wszystkim. I co ważne – jak integrować ludzi, którym się pomaga, ponieważ doraźna pomoc bez integracji może okazać się krzywdą.
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Chrześcijanie cierpiący na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, to wyzwanie dla Europy szczycącej się podobno tolerancją w swych zasadach, a w szczególności dla europejskich chrześcijan, także polskich, niemieckich czy łużyckich ewangelików.
Warto podsumować jeszcze widoczną, choć nieostrą różnicę miedzy ewangelikami z Niemiec i Polski (Jeden z tematów warsztatów zresztą to polsko niemieckie sąsiedztwo). Nie
ma to charakteru absolutnego, ale można zauważyć coś istotnego. Każdy z nas jest trochę
inny i każdy wnosi swoją wartość w spotkanie, każdy może od każdego się czegoś nauczyć.
Nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, to chrześcijanie osadzeni we współczesności, rozwiązywaniu jej codziennych problemów, próbując stosować zasadę miłości bliźniego w rozwiązywaniu trudnych i niby zupełnie dalekich od ducha problemów codzienności, takich jak walka
z bezrobociem czy ochrona środowiska – bądź co bądź dzieła Bożego przecież.
To chrześcijanie działający i otwarci na trudne zmiany przyszłości. Warto od nich się uczyć,
choć i po naszej stronie jest wiele takiego myślenia i praktyki. Z kolei polscy ewangelicy (a
może i podobnie łużyccy w Niemczech, to ludzie szczególnie dumni z luterańskiej tradycji,
dla których fundamentem jest Biblia i jej czytanie, które przecież pomaga, jeśli wręcz nie
umożliwia stawienie czoła trudnym problemom duchowymi w naszej codzienności.
O czytaniu Biblii (oczami i sercem) zapominać nam nie wolno. Przypomniał o tym biskup
Waldemar Pytel w swych słowach na spotkaniu. Nie negując, że obecni na naszym spotkaniu
wszyscy i Niemcy i Polacy Biblię czytają, powiem że każdy może uczyć się czegoś od swego
sąsiada – i polscy ewangelicy od niemieckich i niemieccy od polskich. I od łużyckich.
Padły na spotkaniu też słowa w języku łużyckim, ważna myśl, że naród łużycki przetrwał
1000 lat swej historii w tym prawie połowę tego czasu na Łużycach Dolnych już jako ewangelicy, nie mając ani państwa ani urzędów ani przede wszystkim armii, nie stosując przemocy. Przetrwał mimo wszystko. I chcąc nie chcąc, w trudnej łużyckiej historii było to stricte
chrześcijańskie. To też powinno nas podbudować, z tego też możemy się uczyć. Tematów
podczas Łużyckiego Dnia Kościoła było oczywiście dużo więcej, tematów tych nie wyczerpuję i fizycznie
nie
dałbym rady
napisać sprawiedliwie o
wszystkim.
To
tylko
krótka sygnalizacja tego,
co osobiście
wydało mi się
szcze gólnie
ciekawe.
Przemysław
Burchardt /
Gorzeszów
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Wezwanie do modlitwy

Syria/Irak:
Chrześcijanie walczą
o nadzieję.

Rok po upadku Mosulu IS ponownie grozi chrześcijanom wypędzeniem (Open Doors) –
10 czerwca 2014 bojownicy IS zdobyli milionowe miasto Mosul, by kilka tygodni później
na części obszarów Syrii i Iraku ogłosić islamski kalifat.
Chrześcijanie oraz inne mniejszości religijne zostali wypędzeni z Doliny Niniwy. Obecnie
IS przemieszcza się do Aleppo i Damaszku, niedawno upadło syryjskie miasto Palmyra.
„Spośród niemal miliona chrześcijan coraz mniej osób jest gotowych do pozostania w Syrii”,
donosi nasz koordynator pomocy humanitarnej Roger*. „Od liderów chrześcijańskich słyszymy, że wielu członków kościołów nie widzi już nadziei dla swojego kraju”.
Dotychczas stosunkowo spokojne regiony są teraz w niebezpieczeństwie: „Musimy ustępować każdego dnia. IS jest oddalone o 30 km, a ludzie już są porywani. Ostatnio dochodziło
do wielu eksplozji”, opowiada pastor z Latakia, miasta nad Morzem Śródziemnym. Duże
części terenów nadmorskich zamieszkują szyiccy alawici, do których należy również prezydent Bashar al-Assad. Region był do tej pory stosunkowo bezpieczny, ponieważ wielu tutejszych mężczyzn służy w syryjskiej armii.
Z tego powodu miasta takie jak Latakia czy Tartus są zalewane przez uchodźców. IS przybliżyło się w międzyczasie do Damaszku. Łącznik Open Doors rozmawiał z miejscowymi
chrześcijanami. Pytali go: „Dlaczego musimy przez to wszystko przechodzić?”. Jednak wielu
zachęca się wzajemnie: „Wiemy, że Bóg jest z nami”, zapewniają się. Od końca lutego IS
porwało już ponad 200 chrześcijan, o których nie ma nadal żadnych wieści.
Spotkanie modlitewne w Irbil dla uchodźców z Mosulu.
10 czerwca 2015 chrześcijanie wypędzeni z Mosulu spotkali się na nabożeństwie modlitewnym w kurdyjskim mieście Irbil. „Nie zgromadzamy się po to, by pielęgnować rozpacz i
przygnębienie, lecz po to, by wspominać co uczynił dla nas Bóg”, opowiada jeden z uczestników. „Bóg był dla nas bardzo dobry. Razem z żoną należymy do niewielkiej wspólnoty,
która wspaniale się o nas troszczy”.Przy współpracy z lokalnymi kościołami i organizacjami
partnerskimi Open Doors nadal wspiera chrześcijańskich uchodźców w Syrii oraz Iraku, ale
często także jezydów i innych potrzebujących. Te osoby potrzebują natychmiast dowiedzieć
się, że nie są same.
*Imiona zmienione ze względów bezpieczeństwa

DZIĘKUJEMY, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Syrii i Iraku.
Módlmy się za chrześcijan, którzy rozważają opuszczenie kraju.
Módlmy się za chrześcijan, zagrożonych wkraczaniem IS. Prośmy, aby Bóg ochraniał ich
serca, życie oraz wzmacniał ich wiarę.
Módlmy się za deportowanych i porwanych chrześcijan.
Módlmy się za chrześcijan, którzy uciekli z Mosulu na Dolinę Niniwy.
Prośmy, by mogli znaleźć pokój mimo silnego ucisku.
materiał pochodzi ze strony internetowej Open Doors.
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Poezja
Budzi się dzień
Budzi się dzień by dać.................
światu bezchmurny błękit nieba
żebrakowi bochen pachnącego chleba
bezrobotnemu grosz uczciwie zarobiony
choremu zdrowie w cierpieniu wymodlone
wątpiącemu ostatnie okruchy nadziei
rolnikowi urodzajnej i przychylnej ziemi
młodemu radość że nie jest jeszcze stary
staremu zdrowie i odrobinę wiary
spragnionemu wody źródlanej czystej
tułaczowi skraweczek ziemi ojczystej
umierającemu lekkie spokojne konanie
A nam wszystkim................................
NADZIEJĘ I WIARĘ.............daj,Panie!

Grażyna Szymborska
• JUTRO
To niestosowna pora na szczerą rozmowę
mógłbym kłamać lub nie mówić prawdy.
Strych zawalony przeszłością musi poczekać
mogę tylko dorzucić jakiś nowy karton.
Dawno nie dzwoniłem, ale odłożę do jutra.
Dzisiaj mgła, ciśnienie spada i brudna szyba w oknie
umyję, jak tylko wiosna przyjdzie.
Wiosną to w ogóle wezmę się za siebie
kwiaty kupię, z wazonu wyjmę liście jesienne
naprawię kran w kuchni i życie naprawię
poukładam porozrzucane byle jak myśli
i dzban, ten co w drobny mak, posklejam.
Dopiszę list niedokończony i wszystko wyjaśnię
powiem wreszcie właściwe słowa
wezmę się w garść, uśmiechnę do życia
talent, co od dawna wzierni, wykopię
— tylko poczekam do rana.
Jutro naprawię wszystko.
Jutro zacznę od nowa.
Jutro będę bardzo zajęty.
Dzisiaj mogę też umrzeć
i nic już nie zdołam.
Kwiecień 2012
z tomiku poezji „Myśli w biegu” ks. Sławomira Sikory ze Szczecina
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Zaproszenia
Zapraszamy na koncert Chóru Patriarchatu Moskiewskiego
„Drevnoruskij Raspiev” pod dyrekcją Anatolija Grindenko, chór zaśpiewa w kościele Zbawiciela w niedzielę 13 września 2015 w ramach Festiwalu WRATISLAVIA CANTANS.
( koncert biletowany przez Biuro Festiwalu).

Na spotkanie adwentowym w Lubaniu w grudniu ubiegłego roku zaprosiliśmy wszystkich na następne do Wałbrzycha.
Tak więc jako gospodarze zapraszamy na kolejną MIĘDZYPARAFIALNA ADWENTÓWKĘ do WAŁBRZYCHA w sobotę
12 grudnia 2015 r do kaplicy i sali balowej Zamku Książ.
Początek o godz. 15 00.
W programie:
-krótkie westchnienie modlitwene w kaplicy,
-spotkanie przy stołach z gorącym poczęstunkiem i ciastem.
Przyjdźcie sami i zaproście innych.
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Hasło LIPCA 2015:
„Niechaj więc mowa wasza będzie:
Tak - tak, nie - nie,
bo co ponadto jest, to jest od złego.”
Mat. 5,37

KRONIKA PARAFIALNA
Najserdeczniejsze życzenia
z okazji urodzin przyjmowali:
Gertruda PODLASIŃSKA z Piaskowej Góry
Alfred PALMI z Nowego Miasta
Hildegarda Nawrot z Boguszowa
Alicja SACHS ze Szczawna Zdroju
Melania WERNER z Piaskowej Góry
Frydolin BAŁON z Nowej Rudy
Zofia ŁUKOWSKA z Gorc
Eryka DOLEGA z Piaskowej Góry
Ireneusz KOLENDA z Nowego Miasta
Margot ŁUCZAK z Gorc

01.01 – 84 urodzin
15.01 – 82 urodzin
09.02 – 90 urodzin
21.02 – 88 urodzin
21.02 – 86 urodzin
04.03 – 94 urodzin
13.03 – 75 urodzin
04.05 – 82 urodzin
26.06 – 70 urodzin
30.06 – 82 urodzin

Z żałobnej karty:
ś.p. HELMUT WERNER z Piaskowej Góry urodzony w Łodzi
27 marca 1929 r. zmarł w 86 roku życia w Wałbrzychu
23 stycznia 2015 r.
Niech spoczywa w pokoju!
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Proboszcz:

ks. Waldemar Szczugieł
e-mail: waldemar.szczugiel@luteranie.pl
tel.kom. 0048 502 719 316
tel.
0048 74 84 232 13
faks:
0048 74 84 22 969
Na rozmowę najlepiej umówić się osobiście lub telefonicznie.

Kancelaria
parafialna:

58-300 WAŁBRZYCH Pl. Kościelny 4
tel. 0048 74 84 232 13 faks: 0048 74 84 22 969
e-mail: walbrzych@luteranie.pl
www.walbrzych.luteranie.pl
W sprawach formalnych przyjmuje
pani Grażyna Karlicka
od poniedziałku do czwartku od 10 00 do 13 00
Poza godzinami urzędowania kancelarii w nagłej potrzebie
prosimy o kontakt na numer parafii lub telefon komórkowy proboszcza.

Stacja
Socjalna:

Prowadzi pielęgniarka
dypl. pani Monika Karpińska
Stacja jest czynna we wtorki i czwartki
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 wizyte 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: Krystyna Bałon, Marcin Kowalak,
Małgorzata Szczugieł

