
Sprawozdanie merytoryczne proboszcza  

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu za 2015 rok  

 „Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga”. Rzym.15,7 

Życie parafialne toczyło się w roku sprawozdawczym w miarę spokojnym rytmem, którego 

zasadniczą część stanowiły nabożeństwa, było ich w Wałbrzychu 69 wraz z tygodniowymi, a 

w Nowej Rudzie 24. Prowadziłem nauczanie kościelne w czterech grupach, trzy na poziomie 

szkoły podstawowej i jedna ponadgimnazjalna. Z wyjątkiem wakacji odbywały się regularnie 

spotkania tygodniowe w formie spotkań biblijnych, seansów filmowych czy nabożeństw ty-

godniowych,  zastanawiam się tylko, gdzie leży główny powód tego, że zainteresowanie tymi 

spotkaniami nie jest zbyt duże. Istotnym elementem budowania więzi w parafii były, tak jak i 

poprzednim roku spotkania przy kawie po nabożeństwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

Stanowią one doskonałą okazję do porozmawiania między sobą, a także jest możliwość kon-

taktu z duszpasterzem. Poza tym w minionym roku odwiedziłem wiele rodzin, a także wielo-

krotnie 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, któ-

rych odbyło się 6.  

11 stycznia wziąłem udział w ekumenicznym nabożeństwie w kościele Pokoju w Świdnicy, a 

25 stycznia wygłosiłem po raz pierwszy w dziejach kazanie w kościele pw. Św. Aniołów 

Stróżów. 

1 lutego odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, podsumowujące rok 

ubiegły i wytyczające zadania na kolejny.  

7 marca wraz z duża grupą parafian wzięliśmy udział w konsekracji i wprowadzeniu w urząd 

biskupa  ks. Waldemara Pytla, która to uroczystość odbyła się w Świdnicy. 

13-14 marca nasze panie uczestniczyły po raz kolejny w rekolekcjach w Karpaczu, a naszą 

małą grupkę dzieci w dniach 20-22 marca wysłaliśmy na rekolekcje do Jawora, w których 

przygotowaniu i prowadzeniu uczestniczyła także p. Katarzyna Bruzi.  

15-16 marca prowadziłem rekolekcje dla księży naszej diecezji w Grabownicy koło Milicza.  

W kwietniu rozpoczęła się przebudowa ulicy Kościelnej i Straży Pożarnej także na odcinku 

wzdłuż murów kościoła, która zakończyła się w tej fazie końcem czerwca. Podczas tych prac 

w każdy piątek uczestniczyłem w spotkaniach rady budowy wykazując tym samym zaanga-

żowanie tym, co dzieje się wzdłuż murów kościoła.  

W kwietniu także wymienione zostały ostatnie już okna w kościele, tym samym dzięki dużej 

dotacji Gminy Wałbrzych udało się w roku sprawozdawczym zakończyć trwający kilka lat 

proces. W niedzielę 17 maja odbyło się z udziałem Biskupa diecezji ks. Waldemara Pytla 

nabożeństwo dziękczynne. 

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

na pl. Kościelnym.  



14 maja natomiast uczestniczyliśmy jako najliczniejsza grupa we wspólnym nabożeństwie z 

okazji Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Świerzawie podczas, którego wygłosiłem kazanie. 

Dziękujemy gospodarzom, tzn. parafii w Jaworze za miłe, jak zwykle, przyjęcie. 

24 maja odwiedził nas chór z Łodzi, który wystąpił podczas nabożeństwa, a po spotkaniu przy 

kawie ruszył na zwiedzanie naszego pięknego miasta i okolic.  

25 maja w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Św. już po raz kolejny zorganizowaliśmy nabo-

żeństwo ekumeniczne, podczas którego Słowo Boże głosili nam biskup naszej diecezji ks. 

Waldemar Pytel oraz proboszcz sąsiedniej parafii rzymskokatolickiej ks. dr Wiesław Rusin. 

27 maja odbył się w kościele Zbawiciela koncert z dedykowany wszystkim Matkom z okazji 

ich święta, wystąpiła pani Joanna Rzyczniok z zespołem. Koncert ten organizowaliśmy 

wspólnie z rzymskokatolicką parafią pw. Św. Józefa Robotnika na Piaskowej Górze.  

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 oraz Dorota Burchardt. 

12 grudnia zorganizowaliśmy, zgodnie z zaproszeniem wypowiedzianym w Lubaniu, w Zam-

ku Książ  międzyparafialne spotkanie adwentowe.  Serdecznie dziękuję panu prezesowi 

Krzysztofowi Urbańskiemu za okazaną pomoc, biskupowi seniorowi Ryszardowi Boguszowi 

za przemówienie w kaplicy, a kolegom za zachęcenie swoich parafian do przyjazdu do Wał-

brzycha.   

20 grudnia w ramach nabożeństwa odbyło się nasze parafialne spotkanie adwentowe przy 

kawie, cieście i oczywiście śpiewaniu kolęd.. 

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

W roku sprawozdawczym zakończyliśmy trwający kilka lat proces wymiany okien w koście-

le, przy tej okazji udało się także pomalować wszystkie szpalety, co przy dużej grubości mu-

rów dało bardzo ładny efekt.  Pod koniec października wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych w sprawie dofinansowania re-

montu elewacji kościoła.  . 

W roku sprawozdawczym wydano kolejny numer (53) naszego informatora 'Zwiastun Parafi-

ny”. Parafia nasza obecna jest w internecie dzięki ciągle rozbudowywanej stronie 

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

Diakonijnie działamy przed 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. 

W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy wreszcie remont kaplicy w Nowej Rudzie wraz z 

zapleczem. Trwało to dłużej niż przewidywaliśmy, dlatego otwarcie nowej siedziby filiału w 

Nowej Rudzie oraz poświęcenie kaplicy zaplanowaliśmy na 23 kwietnia bieżącego roku. We 

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


wrześniu roku sprawozdawczego parafia nasza stała się wreszcie na nowo właścicielem po-

mieszczeń, w których zostało zabudowane zaplecze kaplicy ( pokój duszpasterski, kuchenka, 

toaleta).   Na razie spotykamy się regularnie na nabożeństwach domowych. 

Pod względem finansowym rok zaliczyć należy mimo wszystko do błogosławionych przez 

Pana, bo chociaż byliśmy zmuszeni zaciągnąć kolejny kredyt, to udało się zebrać środki na 

wkład własny do prac w kościele oraz dofinansować ze środków parafii naszą działalność 

gospodarczą, która wyremontowała od podstaw dwa mieszkania na wynajem. Jedno jest już 

zajęte, drugie czeka jeszcze na najemcę.  

W kościele odbyły się dwa otwarte koncerty muzyki klasycznej: jeden 26 lipca w ramach 

Festiwalu Muzyki Dawnej, drugi 13 września kiedy wystąpił chór prawosławny z Moskwy w 

ramach Festiwali Wratislavia Cantans. 

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  

 

 

A oto wstępne plany na 2016 rok: 

- udział pań w Rekolekcjach pasyjnych dla kobiet w Karpaczu 27-28 luty 

- Koncert pasyjny Tomasza Żółtko w kościele pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika na Pia-

skowej Górze w ramach Światowego Dnia Modlitwy  4 marca godz. 17 00 

- udział młodzieży w Rekolekcjach pasyjnych w Jaworze 11-13 marca 

- poświęcenie kaplicy naszego filiału w Nowej Rudzie 23 kwietnia g. 12 00 

- wspólne nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa Świerzawa 5 maja 

- Nabożeństwo Ekumeniczne w II Święto Zesłania Ducha Św. kościół Zbawiciela  16 maja 

godz. 17 00 

- Wizyta chóru parafialnego ze Zgierza w Wałbrzychu 26-29 maja  

- Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo Wschodniej - Budapeszt 7-10 lipca. 

- Udział w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu 13- 21 sierpnia.   

 


