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Wprowadzenie
KS .

WALDEMAR SZCZUGIEŁ

Drodzy Czytelnicy, chcemy oddać kolejny
numer naszego paraﬁalnego „Zwiastuna”
w wasze ręce na święta, aby także tą
drogą złożyć wam wszystkim wielkanocne
życzenia.
Niech zmartwychwstały i żyjący nasz
Pan i Zbawiciela Jezus Chrystus prowadzi was na każdym kroku i niech poprzez
Wasze życie będzie głoszony i wielbiony
przez wszystkich. On to dla ratowania nas
przeszedł przez piekło krzyżowej śmierci,
ale Bóg wzbudził Go z martwych, bo
chociaż tyle mówimy o Jego śmierci, to
jednak wierzymy i czujemy, że On żyje
i błogosławi tym, którzy Mu bezgranicznie
ufają.
W tym rozchwianym świecie, w którym
coraz bardziej brak jest oparcia w jakichkolwiek wartościach wypływających
z dekalogu, pewność, że mamy Zbawiciela, który o nas się troszczy, przy nas
stoi, nam błogosławi i w serca wlewa swój
pokój, jest nie do przecenienia.
Niech więc każdego dnia towarzyszą
nam myśli i idee, które On ze sobą przyniósł, a z których największa jest miłość.
Miłość nie tylko do najbliższych, nie tylko
do tych, którzy nas kochają, lecz również
do tych, którzy u nas szukają pomocy,
a nawet miłość do tych, którzy zieją do
nas nienawiścią. Niech Słowo z krzyża
dosięgnie i naszych serc: „Ojcze odpuść
im, bo nie wiedzą co czynią”.
Oczywiście wielu powie od razu, że
taka miłość jest niemożliwa, bo najpierw

trzeba myśleć o swoim zabezpieczeniu
materialnym, o swoim bezpieczeństwie.
Jednak sądzę, że gdyby takimi kategoriami myśleli i tak odczuwali misjonarze
XIX i początku XX wieku, to wieść o Chrystusie i o zbawieniu do dziś nie dotarłaby
do wielu ludów innych ras i kultur. Tak
bowiem myślą tylko ludzie, którym się
wydaje, że ich bezpieczeństwo tylko od
nich samych zależy, że to, co mają, tylko
sobie zawdzięczają, swojej zapobiegliwości, ewentualnie szczęściu. A czy w tym
świecie jest wobec tego jeszcze miejsce dla
Boga — Stwórcy nieba i ziemi? Czy Jego
działanie, Jego wola nic się już nie liczą?
Czy Bóg umarł?
Nie!? To dlaczego tak wielu dzisiaj odmawia Mu prawa do istnienia, do działania, do bycia naprawdę tym, w którego
ręku jest wszelka moc i władza? Bo On
jest Panem — i nikt inny.
Dlatego, przeżywając i wspominając
wydarzenia Wielkiego Tygodnia, zobaczmy
w nich Jego wielką miłość do każdego
człowieka. Bóg nie tylko gotów jest każdego dnia na nowo przebaczyć nam nasze
nieposłuszeństwo, ale On też chce nas
wspierać swoją mocą, gdy Jego miłość
przekazujemy dalej, tym którzy najbardziej jej potrzebują.
Życzę miłej i błogosławionej lektury
tego numeru, w zmienionej szacie graﬁcznej. Za wszelkie uwagi i sugestie na
przyszłość będziemy bardzo wdzięczni.

Hasło lutego: „Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie,
jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie,
odpuścił wam wasze przewinienia”. (Ew. Marka 11, 25)
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Z

Uczucia to nie wszystko
KS .

ANDRZEJ DĘBSKI

Powitałem nowy rok z mieszanymi uczuciami. Z mieszanymi, ponieważ to, czego
się spodziewałem, nie nastąpiło. A raczej — mam na myśli życie społeczne
w Polsce — nastąpiło to, czego się nie
spodziewałem. Mądrzejsi ode mnie byli
ci, którzy się spodziewali i teraz mogą
powiedzieć: A nie mówiłem?! To, co mnie
z nimi łączy, to fakt, że i oni witali rok
z mieszanymi uczuciami.
Ach, te uczucia! Ile zawdzięczmy im
przeczuć! Ile zwiedzeń! Ile rozstrojów żołądka! — Czasami mamy wrażenie, że
wolelibyśmy po prostu nie mieć uczuć,
nie mieć emocji. Być taką maszyną, zawsze gotową błyskawicznie odpowiedzieć
na wszystko. Takim twardzielem, który
nie zna łez i stresu. W sam raz na dzisiejsze czasy? Nie, chyba jednak nie...
Uczucia to dobra rzecz. Pokazują, że nie
jest nam wszystko jedno. Że jednak zależy
nam, że zależy nam również na opinii
innych.
Mało kto z nas pamięta, że również
Jezus jako człowiek, jako Ten jeden nas,
również przeżywał w swoim sercu wiele
rzeczy i spraw — a także dawał temu
ujście.
W Ewangelii według św. Jana czytamy
na przykład, że żegnając swojego przyjaciela Łazarza, „Jezus rozrzewnił się w duchu i wzruszył się” (11, 33). A gdy mu
wskazano grób Łazarza, „Jezus zapłakał”
(w. 34). To skłoniło obecnych do stwierdzenia: „Patrzcie, jak On go miłował”
(w. 36).
Jezus zapłakał także nad Jerozolimą,
wypominając jej mieszkańcom, że nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia i nie
przyjęli w Nim Mesjasza Izraela.
4
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Gdy obserwujemy cierpienie Jezusa na
Krzyżu, również jawi się On nam jako Ten,
który nie skrywa — wręcz nie chce skrywać własnych emocji i uczuć. Do Swojego Ojca w Niebie zwraca się z dramatycznym pytaniem, które wówczas — na
krótko — pozostało bez odpowiedzi: „Boże
mój, Boże mój, czemu Mnie opuściłeś?!”
(Mt 27, 46).
Jako wierzący chrześcijanie, biorący
przykład ze swego Pana i Mistrza, nie
musimy wstydzić się uczuć. One również
mogą być wyrazem naszego zaufania do
Pana i okazywania Mu tego, kim jesteśmy
w samej swej istocie — to znaczy w naszym sercu.
Jednak jest taka dziedzina chrześcijańskiego życia, gdy odnosimy się do emocji
i uczuć w sposób niedobry, niewłaściwy.
I — paradoksalnie — jest to czas, w którym myślimy o miłości.
Zaraz, zaraz; przecież to właśnie miłość
powoduje, że uczucia wręcz targają nami,
że nie potraﬁmy okiełznać emocji! Co więcej, uczucia są uzewnętrznieniem i jakby
dowodem na to, że miłość jest!
Problem w tym, że my, chrześcijanie,
nie zawsze dobrze rozumiemy relacje miłość — uczucia oraz uczucia — miłość.
O pierwszym nieporozumieniu wspomniałem już: zbyt często wydaje się nam,
że w stosunku do Boga powinniśmy zachować kamienne oblicze. I że On taką
kamienną twarz zachowuje zawsze nad
nami, gdy tylko obserwuje nas lub słucha naszych modlitw. Tymczasem Pan
Bóg z pewnością uśmiecha się, gdy nas
widzi, tak jak uśmiecha się nad nami
ten, kto nas kocha. Bóg raduje się naszymi radościami, a nawet śmieje się, gdy
coś Go rozśmieszy. Pan Bóg płacze także

z nami i współczuje nam w naszej rozpaczy. A skąd to wiemy? Pokazał nam to
Jezus! Przecież On objawił nam Ojca! Bóg
jest taki, jak Jego Syn! „Kto Mnie widzi,
widzi Ojca”, powiedział Jezus.
Ale jest jeszcze coś: na co dzień zapominamy, że Bóg, nasz Trójjedyny Bóg,
zarówno Ojciec, jak i Syn, ale i Duch
Święty — jest Osobą! Nie tylko duchem —
ale osobą! My, chrześcijanie, wierzymy
w osobowego Boga! I to właśnie, że Bóg
jest osobą, daje nam sposobność mówienia o Nim, że się nad nami lituje, że nas
kocha, że zależy Mu na nas — a my: że
możemy Mu ufać i służyć Mu.
Ale jest też drugie nieporozumienie, wynikające z rozumienia relacji miłość —
uczucia.
Otóż zazwyczaj, gdy słyszymy od Boga
Przykazanie Miłości, a zatem Boże wezwanie do tego, abyśmy Go miłowali całym sercem, z całej siły i całym swoim
jestestwem, a bliźniego swego, jak siebie
samego — sądzimy, że w tej miłości do
Boga i do człowieka chodzi przede wszystkim o emocje; że przez uczucia możemy tę
miłość wyrazić.
W rzeczywistości chodzi o coś innego.
Przyjrzyjmy się Panu. Czy On kocha
nas tylko uczuciem? Albo — przede
wszystkim poprzez emocje? Przecież gdyby tak było, miłość taka nie miałaby dla
nas większego znaczenia. Powiedzielibyśmy raczej, że Bóg jest szalony! — Przyjrzyjmy się ziemskim rodzicom: czy gdyby
mówili oni tylko swym dzieciom: „kocham
cię”, a nie karmiliby ich, nie troszczyli się,
nie zagwarantowali im nauki, powiedzielibyśmy o nich, że rzeczywiście ich miłość
jest tym, o co w miłości chodzi? Czy gdyby
mąż mówił tylko żonie, że ją kocha, a nic
dla niej na co dzień nie czynił — uwierzyłaby mu ona w taką miłość?
Gdyby zatem i Bóg tylko deklarował
miłość, a niczego dla nas nie oﬁarował,
ani niczego nie poświęcił — chcielibyśmy
takiej miłości? On jednak oﬁarował za

nas Swego Jedynego Syna; On nas stworzył i ukształtował; On nas zbawił i —
On nas uświęca. On otwiera przed nami
podwoje życia, zarówno tu i teraz, jak
i dla wybranych oraz chętnych — również w wieczności! — Bóg ukochał nas,
ponieważ chce nas kochać. To jest akt
woli. I kocha nas, ponieważ pragnie nas
wciąż miłować w Chrystusie — to jest akt
konsekwencji woli.
O miłości Boga możemy się zawsze
i wciąż na nowo przekonywać nie wtedy,
gdy przywołujemy na pamięć jakieś Jego
„deklamacje”, ale patrząc na Krzyż Chrystusa: „albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3, 16).
A skoro tak wygląda miłość, i my powinniśmy kochać i Boga, i innych, nie słowem
i językiem, czyli: nie tylko deklaratywnie,
nie tylko poprzez uczucia, emocje, ale
językiem woli i czynu.
W uczuciach wytrwać nie zawsze można. Posiadając Boży charakter, ukształtowany poprzez upodobnianie się do Chrystusa, można kochać całym swoim postępowaniem.
Wyraźnie mówi o tym Jezus, gdy zwraca
się do nas słowami: „Nie każdy, kto do
Mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni
wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu
twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem:
Nigdy was nie znałem” (Mt 7, 21n.). Tym
samym Jezus wyjaśnia nam, że tylko czynienie Jego woli, a zatem posłuszeństwo
Jego Słowu, jest odzwierciedleniem miłości prawdziwej. To znaczy: miłości dobrej,
sensownej — takiej, która niesie życie.
Nie bójmy się kochać. Spieszmy się kochać — i Boga, i ludzi. Ale czyńmy to po
Bożemu.
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Kościół ewangelicki na Pogórzu Wałbrzyskim
Część 3. Okres tolerancji do 1848 roku
R EINHARD H AUSMANN
Gdy Fryderyk II Pruski wkroczył w 1740
roku na Śląsk, wśród ewangelików potężnie rozgorzała nadzieja na wolność
religijną. Nie było jescze pewności, czy
wojna na Śląsku, który cesarzowa austriacka Maria Teresa porównała do perły,
zostanie przez Prusaków wygrana, mimo
to protestanci skierowali do króla pruskiego prośby o zbudowanie kościoła i zatrudnienie ewangelickiego księdza. Także
z Pogórza Wałbrzyskiego słano deputacje. Otrzymano odpowiedź i zobligowanie
do sprawdzenia, czy chwilowy entuzjazm
może być trwały. Tolerancyjny król nie
chciał, aby katoliccy Ślązacy zostali z powodów religijnych stronnikami Austrii.
Dlatego nie zmienił najpierw nic w stanie
prawnym minionych 90 lat. Oznaczało to:
kościoły, plebanie i prebendy nie zostały
zwrócone. Nawet jeżeli ewangelicy pozyskali księdza i zbudowali kościół, musieli daniny nadal uiszczać katolickiemu
proboszczowi, a stary kościół pozostawić
w rękach nielicznych katolików, a także
nadal wspierać jego utrzymanie. Było to
wielkie obciążenie. Mimo to paraﬁe: Wałbrzych, Boguszów, Mieroszów (jako paraﬁe miejskie), jak też Brodziszów, Unisław,
Szczawienko, Głuszyca, Walim, Stara Topola i Jedlina Zdrój (nowo powstała) wraz
z Olszyńcem zdecydowały się na zbudowanie kościoła (tzw. domu modlitewnego)
i urządzenie probostwa ewangelickiego.
Z jakim entuzjazmem przyjęto królewskie pozwolenie, prezentuje sprawozdanie pastora Wilhelma Krischa z Unisławia, będące wspólnym stanowiskiem
także pozostałych miejscowości: „Królewską pisemną odpowiedź ogłosili 12 stycznia 1742 roku w tutejszej miejscowo6
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ści urzędujący królewski adwokat i pełnomocnik hrabiego Rzeszy, pan Johann
Gottlieb Klose i aktuariusz kancelarii do
spraw kryminalnych i sądowych, pan Ludwig Schöne. Pierwszy z nich stanął na
schodach przed urzędem gminy i wygłosił
krótkie przemówienie do słów: „Spójrzcie.
Ogłaszam Wam wielką radość!”.
Zaśpiewano „Mein Gott in der Höh
sei Ehre”, zmówiono „Ojcze nasz”, a na
końcu zaintonowano „Nun preiset alle
Gottes Barmherzigkeit”. Uroczystym pochodem udano się — śpiewając pieśń
„Nun lasst uns gehn und treten” — na
miejsce, gdzie miano zbudować dom modlitewny. Na początku pochodu szło sześć
odświętnie ubranych dziewcząt przyozdobionych wieńcami i wstęgami oraz tyluż chłopców. Za nimi podążała muzyka
i w następującej kolejności personel sądu
z: 1) Nowego Glinika, 2) także ze Ścinawy,
3) Rybnicy Leśnej, 4) Sokołowsku, 5) Dolnych Niegosławic, 6) Unisławia. Po nich
szedł pełnomocnik hrabiego Rzeszy, obok
aktuariusza kancelarii sądowniczej, na
końcu mistrz szklarski z Radosna wraz
z wieloma obywatelami Boguszowa i pozostałymi obecnymi.
Gdy przybyto na miejsce przyszłego
domu modlitewnego, po zaśpiewaniu pieśni i przeczytaniu „Sei Lob und Ehr dem
höchsten Gut”, wytyczono plac, a pierwszy pal wbił pan pełnomocnik w imię
Boże i za łaskawym pozwoleniem królewskim oraz za pozwoleniem jego ekscelencji najłaskawiej panującego hrabiego Rzeszy. Paraﬁanie zaintonowali „Herr Gott
Dich loben wir”, modlili się głęboko poruszeni ze łzami w oczach, zmawiając „Ojcze
nasz” i śpiewając pieśni „Nun danket alle

Gott” i „Verleih uns Frieden gnädiglich”.
Na końcu nastąpiła kolekta, która przyniosła 21 guldenów i 10 srebrnych groszy, a paraﬁe podjęły decyzję zebrania
60 guldenów i w przyszłości kontynuowania zbiórki tak często, jak będzie to
konieczne.
Po wygłoszeniu przez poprzedniego sołtysa Friedricha Kammlera mowy dziękczynnej, zebrani rozeszli się.
Fryderyk II musiał prowadzić trzy wojny
na Śląsku. Dopiero od 1 stycznia 1758,
w czasie trwania drugiego roku wojny
siedmioletniej, zniósł obowiązek uiszczania przez ewangelików podatków na rzecz
duchownych katolickich, po sygnałach
o wrogim nastawieniu duchownych katolickich wobec Prus. Także dalsze niedogodności były stopniowo znoszone, wobec
niechętnego stanowiska kościoła katolickiego. Tak więc ewangeliccy kaznodzieje
mogli być zwani księżmi, a proste kościoły
bez wieży w formie domów modlitewnych
mogły otrzymać wieże z dzwonami i posiadać mocne mury z kamienia.
Wielu odwiedzających Śląsk i Pogórze
Wałbrzyskie przed rokiem 1945 dziwiło
się, że w licznych wioskach stały dwa kościoły, duży i często odwiedzany ewangelicki i stary mały kościół katolicki, otwierany na rzadko odbywane nabożeństwa.
Jak możemy się domyślać, przyczyną
była redukcja kościołów z lat 1653-54 i budowa domów modlitewnych od
roku 1742. Po roku 1945, gdy niemieccy
mieszkańcy zostali wypędzeni ze swoich
domostw i ewangelickie świątynie opustoszały, polscy katoliccy przybysze korzystali najczęściej z jednego kościoła
i to tego, który odpowiadał ich kultowi. Dawne kościoły ewangelickie popadły w ruinę i nadal stoją zrujnowane (Jedlina Zdrój, Unisław, Stara Topola). Część
z nich została rozebrana, a miejsca po
nich wyrównano (Brodziszów, Mieroszów,
Szczawienko). Tylko kościół wałbrzyski,
pierwotnie także dom modlitewny, zbudowany w 1788 roku w obecnym kształcie

przez sławnego budowniczego Carla Gottharda Langhansa, przypomina w pełni
dawne czasy.
Bez wątpienia przykład tolerancyjnego
króla pruskiego Fryderyka podziałał na
oba wyznania. Od tej pory żyli w pokoju, także tutaj na Pogórzu Wałbrzyskim. Wielu Niemców wypędzonych po
1945 roku z tych ziem dziwiło się, gdy
przybyli na Zachód w wyznaniowo jednorodne okolice, że napotkali na mało
zrozumienia, sympatii; zamiast tego ubliżano im i rzucano oszczerstwa (uznano
ich za heretyków).
W drugiej połowie XVIII wieku wzajemne tolerancyjne nastawienie kościołów
spotkało się z przychylnością oświeceniowego ruchu umysłowego. Celny przykład
daje ewangelicki ksiądz z Walimia, Johann Friedrich Feige. Urodzony w 1721
roku, sprawował swój urząd w Walimiu
od 1763 do swojej śmierci w roku 1796.
Chociaż wykształcony, ale nie dogmatyczny, interesował się bardzo dobrym samopoczuciem swoich paraﬁan i to z czystego ludzkiego punktu widzenia. Troszczył się o ich zdrowie. Miał wątpliwości,
jak wiadomo nieuzasadnione, co do spożywania wtedy upowszechnianych ziemniaków. Zajął stanowisko wobec szczepień przeciwko ospie wietrznej i radził
zachowanie ostrożności. Był przeciwny
bezmyślnemu spalaniu węgla kamiennego z powodu powstającego szkodliwego
dla zdrowia gęstego dymu. Troszczył się
o szkolne wykształcenie młodzieży i wkuwał z nimi nie tylko katechizm, lecz nauczał ich także rozpoznawania i stosowania roślin leczniczych. Działał również na
niwie literackiej i napisał kilka dzieł poprawiających metody prowadzenia lekcji.
Aby dzieci nie musiały pokonywać długiej
drogi do szkoły, zachęcał do budowy szkół
także w niewielkich miejscowościach i dawał na to fundusze z własnego majątku.
Ziarno padło na żyzną glebę: w paraﬁi
Walim kupiec Gottfried Seiler ufundował
szkołę dla domu sierot.
Zwiastun Parafialny nr 54
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Ponieważ ludność Pogórza stopniowo
powiększała się — tak, że Pogórze Wałbrzyskie należało do najliczniej zamieszkałych terenów w Królestwie Pruskim, i to
na długo przed rozwojem przemysłu —
nie mogła już wyżywić się z płodów rolnych. Ludzie zarabiali na utrzymanie jako
tkacze i kupcy. Prawie niepostrzeżenie,
ale stale powiększając się, na plan pierwszy wyszły inne problemy, niż zwalczanie się wyznań. I to dobrze, ponieważ
w XIX wieku nastąpiły poważne zmiany.
Tylko chwilowo toczyło się wszystko utartymi torami. Patrząc na swoje reformowane wyznanie i na odbiegające od
niego wyznanie luterańskie poddanych,
król pruski Friedrich Wilhelm III zażyczył
sobie jednakowego porządku nabożeństwa dla wszystkich ewangelickich poddanych. Z jego inicjatywy i osobistego
zaangażowania dążono do unii pomiędzy
oboma ewangelickimi wyznaniami. Ale
unia ograniczyła się jedynie do wspólnego
zarządzania i wspólnej agendy. Nie dotyczyła nauki.
Na niektórych terenach Śląska i w części Wrocławia agenda napotkała na ostry
sprzeciw. Na Pogórzu Wałbrzyskim utworzyła się jedynie w Wałbrzychu paraﬁa
luterańska, która odłączyła się od kościoła ewangelickiego (tzw. rozłączeni luteranie i staroluteranie). W moich poszukiwaniach nie napotkałem żadnego naśladowcy wśród księży. Paraﬁanie nadal
uważali się za ewangelików — z Małym
Katechizmem dra Marcina Lutra. Jeszcze
w roku 1944 uczyłem się jako konﬁrmant z Małego Katechizmu i czułem się
ewangelikiem. Dopiero w Ewangelicko-Luterańskim Krajowym Kościele Bawarii
uzmysłowiłem sobie, że jestem ewangelickim chrześcijaninem o charakterze luterańskim.
Idąc z duchem czasu pierwszej połowy XIX wieku, chciałbym znów przytoczyć już cytowanego księdza z Unisławia,
Wilhelma Krischa. Podaje on w zakończeniu do wspomnień o ucisku ewan-

8

Zwiastun Parafialny nr 54

gelików w trudnych czasach 1654-1741
daty życia księży katolickich tamtego
okresu, o ile udało mu się je zdobyć,
bez wywyższania się, lecz traktując ich
jako kolegów innego wyznania, którzy
pełnili swoje chrześcijańskie obowiązki.
Z wdzięcznością wymienia swojego obecnego kolegę, który podczas remontu kościoła ewangelickiego udostępnił swój katolicki do odprawiania ewangelickich nabożeństw i prowadzenia lekcji konﬁrmacyjnych. Ksiądz Krisch upamiętnia katolickich kantorów i nauczycieli szkolnych,
aż do ostatniego nauczyciela z Unisławia, Johanna Josepha Gottschliga, który
zmarł 13 lipca 1802 roku w wieku 82
lat. Po jego śmierci nie zatrudniono już
żadnego katolickiego nauczyciela. Katolickie dzieci uczęszczały wraz z ewangelickimi do jednej szkoły. W roku 1842 do
szkół paraﬁalnych w Unisławiu uczęszczało dziewięcioro katolickich dzieci.
Rok 1848 jest rokiem symbolicznym
w potrójnym znaczeniu. 1. W znaczeniu
politycznym — w tym roku różne warstwy
społeczne narodu niemieckiego dążyły do
ustanowienia demokratycznej konstytucji. Ich przedstawiciele zgromadzili się
w kościele św. Pawła we Frankfurcie nad
Menem. 2. W znaczeniu społecznym —
Karol Marks wydał w tym roku Manifest
Komunistyczny pod hasłem „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”; uzmysłowił, że do trzech istniejących klas doszła nowa — klasa robotnicza. 3. W znaczeniu kościelnym — Johann Hinrich Wichern wygłosił mowę podczas Niemieckiego Ewangelickiego Dnia w Wittenberdze, w której wskazał na potworne braki
socjalne, którym Kościół musi się przeciwstawić. Uważa się go za założyciela wewnętrznej misji w kościele ewangelickim.
Struktury dawnego czasu musiały zostać zastąpione przez nowe, także w Kościele. Szczególnie na Pogórzu Wałbrzyskim, gdzie rozwój przemysłowy rozpoczął
się wcześnie po odkryciu złóż węgla.
Tłum. Krystyna Bałon

Poezja
G RAŻYNA SZYMBORSKA
Patrzę na krzyż
Patrzę, Jezu, na krzyż...
Tak bardzo bolą mnie Twe rany.
A czy na co dzień
ja Cię nie ranię,
Chryste, mój ukochany?
Czy nie wbijam
w Twoje serce
ostrze grzechów moich?
Czy umiem Ci, Jezu,
za wszystko dziękować?
Czy tylko wciąż o coś Cię prosić?
Czy umiem Ci spojrzeć,
Chryste, w oczy
nie kryjąc wstydu
za moje przewinienia?
Czy Cię umiem
za wszystko przepraszać,
oczekując rychłego wybaczenia?
Patrzę, Jezu, na krzyż...
By mniej mnie bolały Twe rany,
poniosę go, Jezu, z Tobą
Twoją Drogą Krzyżową.

W moim sercu jesteś Ty
Moje serce wciąż czuje Twe ciepło
topnieje przy Tobie, jak serce Kaja.
Ja wierzę i ufam, że przy Tobie
nigdy, mój Jezu, nie będę sama.
Bo Ty mnie zapraszasz do siebie
moją dłoń wkładasz w ukochane ręce.
Ja to rozumiem i już dobrze wiem,
że kocham Cię, Jezu, mocniej, goręcej.
Bo Ty, swą miłością nieskończoną
obudziłeś uśmiech, osuszyłeś łzy.
Ja wiem i tego jestem pewna,
że w moim sercu jesteś Jezu... Ty.
Zwiastun Parafialny nr 54
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Spotkanie adwentowe
Zamek Książ, 12 grudnia 2015

W sobotę (12 grudnia 2015) mogliśmy
przeżywać kolejne (trzynaste) Międzyparaﬁalne Spotkanie Adwentowe Diecezji
Wrocławskiej, organizowane w tym roku
przez wałbrzyską paraﬁę. Tym razem,
kontynuując ideę takich spotkań, zainicjowanych przez paraﬁe w Legnicy i Jaworze, zaprosiliśmy wszystkich do zabytkowych wnętrz wałbrzyskiego Zamku Książ.
Cieszy nas bardzo, że nasze zaproszenie
padło na urodzajną glebę i na spotkanie
przybyło ponad 150 osób. Przybyli ewangelicy z Lubania, Legnicy, Jawora, Jeleniej Góry-Cieplic, Świdnicy i Karpacza.
Nie zabrakło też i tych z Wałbrzycha. Dziękuję księżom, pracownikom i członkom
paraﬁi za tak liczny przyjazd.
Kaplica zamkowa dawno nie przeżywała takiego oblężenia. Wiele osób musiało w tłoku stać, gdyż szybko brakło
miejsc siedzących. Przyznacie, że sytuacja taka w naszych kaplicach i kościołach zdarza się nader rzadko.
Spotkanie rozpoczęliśmy modlitewną
chwilą skupienia w zamkowej kaplicy
(dzięki ekumenicznej współpracy z jej
dysponentem). Biskup senior ks. Ryszard
Bogusz podzielił się z nami reﬂeksjami
na temat przeżywania adwentu, przygotowań do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz
10
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do spotkania z naszym Zbawicielem przychodzącym w chwale. Nie zabrakło też
pieśni, czytania Słowa Bożego i modlitwy.
Następnie przeszliśmy do sali zwanej
balową, gdzie mogliśmy zasiąść do stołów (tu nie brakło miejsca) i posilić
także nasze ciała. Zabrzmiało wiele kolęd,
a ich śpiewanie przeplatało się z wystąpieniami przedstawicieli poszczególnych
paraﬁi, którzy opowiedzieli nam o najważniejszych wydarzeniach i radościach
w swoich wspólnotach wiary.
Biskup naszej diecezji ks. Waldemar
Pytel miał również okazję skierować swoje
orędzie do dużej części aktywnych członków swojej diecezji, zebranych w jednym miejscu, jak i złożyć nam wszystkim
świąteczno-noworoczne życzenia.
Piękny wieniec adwentowy, dar ewangelików z Lubania, postawiony w samym centrum sali, dodatkowo podkreślał świąteczny charakter spotkania. Pan
Maciej Skrzypczyk, zawsze niezawodny
organista wałbrzyskiej paraﬁi, zajął się
oprawą muzyczną.
Dziękując naszemu Panu za możliwość
przeżywania wspólnoty wiary i Jego błogosławieństwo, życzę wiele radości i pokoju podczas zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego. ks. Waldemar Szczugieł
Klimat na ziemi się zmienia, jesień wydłuża się, a ja czekam na pierwszy śnieg,
który przypomni mi, uświadomi, że rozpoczyna się czas oczekiwania na święta
Bożego Narodzenia — czas Adwentu. Niestety, tego zwiastuna już nie ma.
Trzeba szukać innych form, które wypełnią scenerię oczekiwania. W zależności od potrzeb, jednych przygotują

duchowo, drugich emocjonalnie. Dobrze
więc się dzieje, że zaczynamy przyswajać
sobie tradycje panujące od dawna u naszych zaodrzańskich sąsiadów. A tam
okres Adwentu, już od pierwszej jego niedzieli, można odczuwać wszystkimi zmysłami. Oczy cieszą bożonarodzeniowe jarmarki, uszy wypełniają świąteczne melodie, w kościołach na wieńcach zapalane
są kolejne świece, odbywają się adwentowe koncerty. Jak ostatnio usłyszałam,
czas ten, to też okres spotkań ze znajomymi, z którymi już nie będzie czasu
spotkać się w kulminacyjnym momencie.
Wszędzie odczuwa się atmosferę nadchodzących Świąt.
W tych aspektach uważam międzyparaﬁalne spotkania adwentowe, organizowane przez diecezję wrocławską, za
strzał w dziesiątkę. Sądzę, że zbliżają
one paraﬁan, poznajemy się wzajemnie.
Cieszę się na skierowane do nas słowa
naszych duchownych, przypominających
nam o znaczeniu Adwentu. Nie czuję się
już członkiem jakiejś tam mniejszej lub
trochę większej paraﬁi. To już jest społeczność uświadamiająca mi moje korzenie i moje miejsce we wspólnocie ewangelickiej. Można dyskutować nad formą
tych spotkań. Jakie bardziej mi odpowiadają? Czy te organizowane przez paraﬁę
w Lubaniu — ciepłe, kameralne, wypełnione widocznym zaangażowaniem i sympatią gospodarzy, czy też te organizowane
z większym rozmachem, ale bardziej ano-

nimowe, odbywające się w Świdnicy czy
w Wałbrzychu? To chyba jednak sprawa
indywidualnych potrzeb i gustów, a one —
podobno — nie podlegają dyskusji.
Na pewno długo, może do następnego
razu, będę wspominać, zorganizowane,
w pięknej scenerii Zamku Książ, tegoroczne spotkanie adwentowe, które zgromadziło około 150 osób. Było więc przedsięwzięciem dużym i chwała organizatorom za sprawną organizację, za otoczenie opieką i za pomoc naszym seniorom,
w przemieszczaniu się pomiędzy piętrami
zamku, za zaangażowanie i stworzenie
miłej atmosfery. Szczególnie ujął mnie
gest paraﬁan z Lubania, którzy obdarowali nas pięknym, dużym wieńcem adwentowym. Teraz należałoby tylko marzyć, by zapalenie jego ostatniej, czwartej
świecy odbywało się w wigilijny wieczór
we wnętrzu kościoła. Ale to chyba tylko
moje marzenia.
Podobało mi się tempo spotkania, gdzie
na wszystko był czas, piękne kazanie
biskupa seniora Ryszarda Bogusza, ciekawe i głębokie słowa, rozważania, nawiązujące do otaczającej nas mrocznej rzeczywistości, wygłoszone już w sali balowej
przez biskupa Waldemara Pytla.
Piękna uroczystość, zawsze jest jednak
jakieś ale. Tym razem szkoda, że do tego
tempa nie dostosował się, mimo wyraźnych przyspieszeń ze strony śpiewających, nasz przeważnie pięknie grający organista.
Dzidka Jaworek
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Spotkanie adwentowe w Zamku Książ
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12 grudnia 2015 (fot. Sebastian Krawczyk)
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Sprawozdanie merytoryczne proboszcza
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu za 2015 rok
KS . WALDEMAR SZCZUGIEŁ
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, trzech na
poziomie szkoły podstawowej i jednej ponadgimnazjalnej. Z wyjątkiem wakacji
odbywały się regularnie spotkania tygodniowe w formie spotkań biblijnych, seansów ﬁlmowych czy nabożeństw tygodniowych. 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 w poprzednim roku, spotkania przy kawie po nabożeństwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Stanowią one doskonałą okazję do
porozmawiania ze sobą, a także dają możliwość kontaktu z duszpasterzem. 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 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.
14
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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
ulic Kościelnej i Straży Pożarnej, także na
odcinku wzdłuż murów kościoła; zakończyła się w tej fazie końcem czerwca. Podczas tych prac w każdy piątek uczestniczyłem w spotkaniach rady budowy, wykazując tym samym zaangażowanie w to,
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 w Świerzawie — z okazji
Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 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 nabożeństwo 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 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 Katarzyna Bruzi oraz Dorota Burchardt.
12 grudnia zorganizowaliśmy w Zamku
Książ, zgodnie z zaproszeniem wypowiedzianym w Lubaniu, 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
Wałbrzycha.
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 kościele, przy tej okazji udało
się także pomalować wszystkie szpalety,
co przy dużej grubości murów dało bardzo ładny efekt. Pod koniec października
wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do
Gminy Wałbrzych w sprawie doﬁnansowania remontu elewacji kościoła.
W roku sprawozdawczym wydano kolejny numer (53) naszego informatora
„Zwiastun Paraﬁny”. Nasza paraﬁa obecna jest w internecie dzięki ciągle rozbudowywanej stronie (www.walbrzych.luteranie.pl) oraz bardzo prężnie działającemu
fanpage’owi na facebooku.
Diakonijnie działamy przede wszystkim
poprzez Stację Socjalną, funkcjonującą
dzięki ﬁnansowemu wsparciu Zakonu Joannitów. Na razie stacja działa dwa razy
w tygodniu, tj. we wtorki i w czwartki.
Jak co roku paraﬁa nasza brała aktywny udział w akcjach charytatywnych
„Prezent pod choinkę”, Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom oraz Skarbonka Diakonijna.
W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy wreszcie remont kaplicy (wraz z zapleczem) w Nowej Rudzie. Trwało to dłużej niż przewidywaliśmy, dlatego otwarcie
nowej siedziby ﬁliału w Nowej Rudzie oraz
poświęcenie kaplicy zaplanowaliśmy na
23 kwietnia bieżącego roku. We wrześniu roku sprawozdawczego paraﬁa nasza stała się wreszcie na nowo właścicielem pomieszczeń, 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 —
wyremontować od podstaw dwa mieszkaZwiastun Parafialny nr 54
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nia 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 pracownikom, 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!
A oto wstępne plany na 2016 rok: udział pań w rekolekcjach pasyjnych dla
kobiet w Karpaczu (27-28 lutego); kon-

Z

Światowy Dzień Modlitwy
Koncert Tomasza Żółtko w kościele św. Józefa Robotnika

„Szanujmy wędrownych grajków, oni są
jak mamuty, jeszcze istnieją, ale nie wiadomo jak długo wytrzymają”. W piątek
4 marca zaprosiliśmy do siebie takiego
wędrownego grajka — wielkiego artystę,
bo tak raczej powinno się go nazywać.
Z okazji Światowego Dnia Modlitwy wystąpił dla nas w Kościele Józefa Robot-
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cert pasyjny Tomasza Żółtko w kościele
pod wezwaniem św. Józefa Robotnika
na Piaskowej 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, godz. 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 w Budapeszcie (7-10 lipca); udział w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu (13-21
sierpnia).
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nika w Wałbrzychu nie kto inny, jak Tomasz Żółtko — artysta kompletny, niepokorny muzyk, utalentowany pisarz, człowiek renesansu. Podczas tego wyjątkowego spotkania poprowadził nas przez
tematy trudne — wybaczenie, pokorę,
umiejętność przyjmowania od Boga tego,
co dobre, jak i złe, ale także przez radość,
miłość — prawdziwą, wielką i na wieki,
a to wszystko okraszone było historiami
z życia muzyka. To nie był tylko koncert, to była przygoda, pewna historia,
w którą zabrał nas Tomasz Żółtko. Koncert zakończyliśmy wspólnym rozważaniem Słowa Bożego oraz modlitwą. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania ekumeniczne oraz na trzecią wizytę
artysty.
MS

Tomasz Żółtko (fot. Małgorzata Szczugieł)
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Plan nabożeństw
DATA
20.03

WAŁBRZYCH
NIEDZIELA PALMOWA

godz. 10.30
WIELKI PIĄTEK

25.03

27.03

Pamiątka Śmierci Pana Jezusa
godz. 17.00, nab. główne

20.03–16.05
NOWA RUDA
godz. 8.00
godz. 10.00
nab. główne

NIEDZIELA WIELKANOCNA

godz. 10.30

28.03

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

3.04

Quasimodogeniti
godz. 10.30

godz. 10.00

Spotkanie przy kawie

10.04

Misericordias Domini
godz. 10.30, nab. główne

17.04

Jubilate
godz. 10.30

23.04

Poświęcenie po remoncie
kaplicy w Nowej Rudzie

24.04

Cantate
godz. 10.30

1.05

godz. 8.00

godz. 11.00
nab. główne

Rogate
godz. 10.30, nab. główne
Spotkanie przy kawie

5.05

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
godz. 17.00
Nabożeństwo międzyparafialne w Świerzawie

Exaudi
godz. 10.30

8.05
15.05

I ŚW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

godz. 10.30, nab. główne
II ŚW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

16.05
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Nabożeństwo ekumeniczne
godz. 17.00
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godz. 8.00
godz. 8.00
nab. główne

Plan nabożeństw
DATA
22.05
29.05
5.06

WAŁBRZYCH
ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

godz. 10.30

22.05–28.08
NOWA RUDA
godz. 8.00

1. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne
2. po Trinitatis
godz. 10.30
Spotkanie przy kawie

12.06

3. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

19.06

4. po Trinitatis
godz. 10.30

26.06

5. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

3.07

godz. 8.00
nab. główne

godz. 8.00
nab. główne

6. po Trinitatis
godz. 10.30
Spotkanie przy kawie

10.07

7. po Trinitatis
godz. 10.30

17.07

8. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

24.07

9. po Trinitatis
godz. 10.30

godz. 8.00

31.07

10. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

godz. 8.00
nab. główne

7.08

godz. 8.00

11. po Trinitatis
godz. 10.30
Spotkanie przy kawie

14.08

12. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

21.08

13. po Trinitatis
godz. 10.30

28.08

14. po Trinitatis
godz. 10.30, nab. główne

godz. 8.00

godz. 8.00
nab. główne

Zwiastun Parafialny nr 54

19

Kościół ewangelicki na Pogórzu Wałbrzyskim
Część 4. Okres przemian przemysłowych do 1945 roku
R EINHARD H AUSMANN
W pierwszej połowie stulecia Kościół poruszyły przede wszystkim problemy socjalne. Myślimy w tym miejscu o powstaniu tkaczy w 1844 roku w Pieszycach, leżących niedaleko naszego Pogórza. Jakże
mogłaby taka niedola pozostawić chrześcijańskie serce niewzruszone? Wskazałem na inicjatywę kupca Seilera w Walimiu. Także w innych miejscowościach
bogaci ludzie udostępniali dla celów dobroczynnych legaty, przy pomocy których
biedacy mieli być wspomagani w ten sposób, że z oprocentowania udostępnionego
kapitału można było kupować podręczniki szkolne, ale też chleb lub odzież. Były
to szlachetne próby, ale działały jedynie
doraźnie, jak przysłowiowe krople padające na gorący kamień.
Oczywiście Kościół Ewangelicki tego
okresu zachęcał do dobroczynności, ale
nie mógł zapobiec częściowemu odwróceniu się od niego robotników. Socjaldemokratyczni agitatorzy zasiewali ziarno
ateizmu w głowach proletariuszy, należących do nowo powstałej klasy robotniczej. Górnicy strajkowali, wygłaszano
antyklerykalne przemówienia, kolportowano pisma. Dochodziło do wystąpień
z Kościoła. W splocie środków zaradczych
Kościół zachował w swojej istocie tradycyjną strukturę. Mogło to w niektórych
częściach Śląska, w rolniczych paraﬁach
na nizinie, wystarczyć — na naszym terenie struktury te nie wystarczały, były
jak ubranie, które kurczy się na dorastającym. Ludzi z różnych stron przyciągały kopalnie węgla, fabryki szkła i porcelany (Krister, Tielsch), zakłady przetwarzające żelazo (huta Carla), jak też
20
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przędzalnie i tkalnie. Raptownie zwiększyła się liczba ludności. Trwało to długo,
często za długo, aż Kościół zareagował
i zbudował nowe kościoły i plebanie oraz
zatrudnił więcej księży do opieki duszpasterskiej. W 1927 roku liczba ewangelików w wałbrzyskim okręgu kościelnym wyniosła 103 123 w stosunku do
180 174 mieszkańców. To 57,2%. Widać,
że zmienił się ten prawie czysto ewangelicki charakter paraﬁi. Przyczyną była
migracja ludzi z terenów katolickich, np.
z Hrabstwa Kłodzkiego lub z oddalonych
terenów katolickich Górnego Śląska. Ponad sto tysięcy ewangelików żyło w 16
paraﬁach z 28 duchownymi. Średnio na
jednego księdza przypadało prawie 4 000
dusz.
Przegląd kościołów, które były w owym
czasie zbudowane, pokazuje, że do dziesięciu kościołów modlitewnych z lat czterdziestych XVIII wieku dobudowano w międzyczasie: w 1796 roku kaplicę w Rzeczce,
która podupadła po 1945 roku, ale została w 1999 odbudowana przez katolików i rok później poświęcona; w 1817
roku kaplicę w Kondratowie. Nie miały
one charakteru centralnego. Znajdowały
się na cmentarzach i służyły do celów
pogrzebowych. Niezwykle długo trwało
stworzenie dla powiększających się paraﬁi własnych systemów kościelnych z budynkami kościelnymi, plebaniami i domami paraﬁalnymi. Rozpoczęto te zamierzenia w 1871 roku na Starym Zdroju.
Rodzina von Mutius posiadała dobra
szlacheckie, zapewne znane jeszcze dawnym starszym mieszkańcom. Rodzina ta
zaangażowała się w budowę kościoła,

dzięki dużym oﬁarom pieniężnym, a po
zwycięstwie Niemiec w wojnie francusko-niemieckiej, nazwała go Kościołem
Dziękczynnym za Zwycięstwo (Siegesdankkirche). Nazwa ta wskazuje, że nie
ustrzeżono się myślenia nacjonalistycznego. Zostałem w tym kościele ochrzczony
i jako dziecko na szczęście nie słyszałem
tej nazwy. Powstawały jeden po drugim
kościoły w liczących tysiąc mieszkańców
wsiach przemysłowych wokół Wałbrzycha: w 1879 roku poświęcono kościół na
Białym Kamieniu (teraz już nieistniejący),
w 1884 r. kaplice w Szczawnie Zdroju
i w Sokołowsku, w 1901 roku na Podgórzu (obecnie w ruinie, po wieloletnim
używaniu jako składnica mebli), w 1902
r. kaplicę w Glinnie, w 1909 kościół na
Poniatowie (dzisiaj hala targowa), w 1911
na Piaskowej Górze, w 1914 na Sobięcinie
(dzisiaj hurtownia materiałów biurowych;
wieżę rozebrano) i w 1915, już w czasie pierwszej wojny światowej, kościół
w Kuźnicach Śląskich (zrównany z ziemią). W okresie Trzeciej Rzeszy, w 1934,
zbudowano wreszcie kościół przy nowo
powstałej paraﬁi w Jabłowie. Tego samego roku, 1 kwietnia, wyłączono tę miejscowość wraz z Lubominem z powiatu kamiennogórskiego i włączono do powiatu
wałbrzyskiego.
Pomimo restrukturyzacji paraﬁi, związanej z budowaniem nowych kościołów,
paraﬁe nadal były wielkie. Tysiące paraﬁan podlegały, jak już wspomniano,
opiece duszpasterskiej swoich księży, którzy mimo najszczerszych chęci nie mogli
zatroszczyć się o każdego. Ich praca przesuwała się w kierunku licznie powstających stowarzyszeń kościelnych. Tymi
stowarzyszeniami kierowali świeccy lub
specjalnie wykształceni pracownicy kościelni, jak diakoni i diakonise. W 1927
roku znaleźć było można w wałbrzyskim
okręgu kościelnym w różnych miejscowościach ogółem 29 stowarzyszeń Ewangelickiego Związku Rodziców, bedącego

przeciwwagą tendencji w oświacie, które
zmierzały do usunięcia wyznaniowych
szkół ludowych; obawiano się bowiem,
że przekształcone zostaną przez lewicującą socjaldemokrację i komunizm w ateistyczne. Tak w 1926 na Starym Zdroju
uroczyście otwarto obiekt zwany „szkołą
świecką”, budynek, który później przemianowano na szkołę im. Adolfa Hitlera,
do której zapisano mnie około Wielkanocy w 1937 i gdzie teraz odbywa się
nasza konferencja. Te 29 stowarzyszeń
miało swoją zwierzchność w związku powiatowym w Szczawnie Zdroju, kierowanym przez wicerektora Borecka. W szkołach wyższych Wałbrzycha utworzyła się
rada rodziców kierowana przez adwokata,
dra Schwedlera. Ta świadomie ewangelicka rada rodziców zainspirowała założenie uczniowskich kółek biblijnych, które
w okresie Trzeciej Rzeszy należały do Kościoła Wyznającego.
Nawiązując do tradycji XIX wieku, rozmnożyły się związki Ewangelickiej Pomocy Kobietom (47), zrzeszające w sumie
8400 członków. Kierownictwo związku
powiatowego podlegało żonie dyrektora
kopalni z Sobięcina, Benninghoﬀa. Zatrudniono diakonisę. Funkcje kierownicze unaoczniają, że Kościół miał jeszcze poparcie wśród wyżej usytuowanych mieszczan. Także dziewczęta należały do licznych stowarzyszeń, nad
którymi kierownictwo sprawował ksiądz
danego okręgu kościelnego. Specyﬁczne
problemy klasy robotniczej doprowadziły
do utworzenia przez robotników Wałbrzycha własnej organizacji. Kierownictwo objął pochodzący z ich szeregów składacz
maszynowy, a do pomocy miał zatrudnionego na stałe sekretarza. Wśród kobiet kierownictwo leżało w gestii księdza.
O dzieci niebędące jeszcze w wieku szkolnym troszczyły się powstające w miastach
przedszkola prowadzone przez diakonise.
One również troszczyły się, w ramach
stale rosnącej regularnej opieki zdrowotZwiastun Parafialny nr 54
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nej, o chorych i potrzebujących stałej
opieki. W ten sposób Kościół zareagował
na powstałe problemy socjalne.
Oczywiście w paraﬁach rozwijały się
oprócz tego aktywności typu stowarzyszeniowego, które nie miały nic wspólnego
z problemami socjalnymi. W sferę zainteresowań weszła misja wśród pogan (kolonie). Liczne uroczystości misyjne ówczesnego okresu są tego świadectwem. Wzrosło także zainteresowanie losami paraﬁi
ewangelickich żyjących w diasporze, zainspirowane uroczystościami związanymi
z postawieniem pomnika ku czci króla
Gustawa Adolfa w 1832 roku na polu
bitwy w Lützen, które odbiły się szerokim
echem w ewangelickich paraﬁach Pogórza
Wałbrzyskiego i przyczyniły do utworzenia Związków im. Gustawa Adolfa. Wyjaśnieniem problemów pojawiających się
wśród żyjących obok siebie ludzi różnych
wyznań zajmowały się oddziały Związku
Ewangelickiego (założonego w 1886).
Wszystkie te aktywności wskazują na
duże ożywienie w paraﬁach ewangelickich, spowodowane przez silne uprzemysłowienie, ze wszystkimi jego skutkami, które przyczyniło się do świadomego chrześcijaństwa wśród wielu paraﬁan. To świadome chrześcijaństwo poddane zostało próbie w okresie Trzeciej
Rzeszy, po przejęciu władzy przez Adolfa
Hitlera w 1933 roku. Także i Kościół uległ
początkowo nastrojowi przemian. Z widocznym sukcesem walczono z bezrobociem. Podkreślano wspólnotę narodową.
Hitler mówił o „pozytywnym” chrześcijaństwie — pojęcie przyjęte przez wielu
bez zastrzeżeń. Wobec zarządzeń skierowanych przeciw Żydom, wobec podkreślania rasy i tradycji narodowych, pojawił się wkrótce sprzeciw w Kościele.
Utworzył się Kościół Wyznający, który
także na Pogórzu Wałbrzyskim znalazł
mocne punkty oparcia i zwolenników.
Lista członków duchowieństwa Kościoła
Wyznającego na Śląsku wykazuje już
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1 października 1934 dziesięciu duchownych z wałbrzyskiego okręgu kościelnego,
pośród nich dwóch księży ze Starego
Zdroju, księdza z Wałbrzycha, obu księży
ze Szczawienka i księży z Jedliny Zdroju,
Brodziszowa, Głuszycy, Walimia i Białego
Kamienia. Do nich należeli również znaczący w przyszłości księża z Mieroszowa
(ks. Hornig, późniejszy biskup Śląskiego
Kościoła w Zgorzelcu) i superintendent
Horter z Wałbrzycha. Błędem jest, gdy
w pewnych kręgach (prof. Jońca z Wrocławia) opór wobec reżimu nazistowskiego
na Śląsku przypisuje się jedynie kościołowi katolickiemu. Także ewangeliccy duchowni z Wałbrzycha doświadczyli prześladowań i byli oﬁarami, gdy przedkładali
świadectwo Ewangelii nad błędną naukę
ideologii nazistowskiej.
Wraz z niemiecką kapitulacją 8 maja
1945 roku skończyła się nie tylko druga
wojna światowa, ale też historia niemieckich ewangelików w paraﬁach Śląska,
także na Pogórzu Wałbrzyskim. Jakie życie było możliwe w pierwszym dziesięcioleciu po 1945, jak przedstawiało się wykrwawianie paraﬁi po czystkach etnicznych, po których pozostała tylko mała
paraﬁa skupiająca dzisiaj ewangelików
wokół istniejącego jeszcze dzisiaj kościoła
ewangelickiego w Wałbrzychu, nie jest celem mojego referatu. Wypędzeni ewangeliccy Ślązacy, także ci z Wałbrzycha,
zebrali się po 1950 w RFN we Wspólnotę
Ewangelickich Ślązaków i rozwinęli silną
działalność, aby zachować swoje dziedzictwo. Wydają gazetę kościelną „Schlesischer Gottesfreund”, założyli wydawnictwo Unser Weg, utworzyli Stowarzyszenie Śląskiej Historii Kościoła i mają nadzieję, myśląc o przyszłości, na respekt
i sympatię wśród Niemców i Polaków dla
ich duchownego i duchowego dziedzictwa. Nasza konferencja niech będzie tego
świadectwem.
Tłum. Krystyna Bałon

Kronika parafialna

Serdecznie zapraszamy do Nowej Rudy!
W sobotę 23 kwietnia 2016 roku zwierzchnik Diecezji
Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
NPW biskup Waldemar Pytel dokona w Nowej Rudzie
poświęcenia wyremontowanej kaplicy filiału naszej parafii. Początek o godz. 11 00. Kaplica mieści się w budynku przy ul. Kolejowej 12. Liczymy na Twoją obecność!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin przyjmowali
Antoni Fiszkal z Piaskowej Góry, 31 grudnia — 70 urodziny
Gertruda Podlasińska z Piaskowej Góry, 1 stycznia — 85 urodziny
Olga Popiołek z Piaskowej Góry, 8 stycznia — 80 urodziny
Alfred Palmi z Nowego Miasta, 15 stycznia — 83 urodziny
Hildegarda Nawrot z Boguszowa, 9 lutego — 91 urodziny
Gisela Synowicz z Boguszowa, 20 lutego — 75 urodziny
Alicja Sachs ze Szczawna Zdroju, 21 lutego — 89 urodziny
Melania Werner z Piaskowej Góry, 21 lutego — 87 urodziny
Z żałobnej karty
Śp. Hartmut Scholz z Podzamcza, urodzony w Wałbrzychu 9 lipca
1947, zmarł w 68 roku życia 11 grudnia 2015
Śp. Frydolin Bałon z Nowej Rudy, urodzony w Karwinej na Zaolziu
4 marca 1921, zmarł w 95 roku życia 21 stycznia 2016
Zwiastun Parafialny nr 54
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