
Sprawozdanie merytoryczne proboszcza  

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu za 2016 rok  

 „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał”. Rzym.15,7 

Tak jak to ujmuje ap. Paweł w haśle tego roku odczuwaliśmy w jego trakcie Jego pociechę i co-

dzienne wsparcie. Dzięki nim życie parafialne toczyło się w miarę spokojnym rytmem, którego 

zasadniczą część stanowiły nabożeństwa, było ich w Wałbrzychu 65 wraz z tygodniowymi, a w 

Nowej Rudzie 29.  Statystycznie rzecz ujmując na każdym nabożeństwie było 25 osób w Wał-

brzychu, a 5 w Nowej Rudzie. Prowadziłem nauczanie kościelne w czterech grupach, dwie na 

poziomie szkoły podstawowej i po jednej gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Z wyjątkiem wa-

kacji odbywały się regularnie spotkania tygodniowe w formie spotkań biblijnych, seansów filmo-

wych czy nabożeństw tygodniowych.  Istotnym elementem budowania więzi w parafii były, tak 

jak i poprzednim roku spotkania przy kawie po nabożeństwie w każdą pierwszą niedzielę miesią-

ca. 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 wielokrot-

nie udzielałem Komunii Św. w szpitalach czy mieszkaniach. Ważnym elementem pracy organiza-

cyjnej są posiedzenia Rady Parafialnej, których odbyło się 7 i dwa Zgromadzenia Parafialne.  

W ramach oktawy modlitw o Jedność Chrześcijan wygłosiłem kazania w dwóch parafiach rzym-

sko-katolickich.  

W ramach współpracy ekumenicznej zorganizowaliśmy trzy koncerty: pierwszy 4 marca z okazji 

Światowego Dnia Modlitwy wystąpił p. Tomasza Żółtko w katolickim kościele na Piaskowej Gó-

rze, a następnie 30 października odbyły się koncerty w kościele Zbawiciela dla dzieci i dla mło-

dzieży w wykonaniu chrześcijańskiego rapera Elmera z Katowic.  

31 stycznia odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, podsumowujące rok 

ubiegły i wytyczające zadania na kolejny.  

27-28 lutego nasze panie uczestniczyły po raz kolejny w rekolekcjach w Karpaczu, a naszą małą 

grupkę dzieci w dniach 11-13 marca wysłaliśmy na rekolekcje do Jawora, w których przygotowa-

niu i prowadzeniu uczestniczyła także p. Katarzyna Bruzi.  

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

pl. Kościelnym.  

13-15 marca brałem udział w rekolekcjach dla księży we Wrocławiu. 

29 marca wraz z panią kurator spotkaliśmy się z burmistrzem Szczawna Zdroju w celu omówienia 

przyszłości parafialnej nieruchomości w tym mieście. Niestety nie doszliśmy do żadnych wnio-

sków. 

14 kwietnia udzieliłem wywiadu dla telewizji Wałbrzych. 

22 kwietnia odbyło się spotkanie z pracownikami naukowym Politechniki Wrocławskiej zaintere-

sowanymi kościołem Zbawiciela - od strony budowlanej.  

23 kwietnia - bp Waldemar Pytel dokonał rekonsekracji naszej kaplicy w Nowej Rudzie po kapi-

talnym remoncie. Przygotowania trwały bardzo długo, gdyż najpierw musieliśmy stać się praw-

nymi właścicielami kaplicy, którą użytkowaliśmy od dziesiątków lat. Potem dzięki przychylności 



burmistrza i Rady Miejskiej Nowej Rudy do naszej kaplicy przyłączono dodatkowe pomieszcze-

nia, które przekazano parafii nieodpłatnie. Po remoncie więc mamy nie tylko kaplicę, ale również 

pokój duszpasterski i zaplecze kuchenno-sanitarne. Dużą część prac przeprowadzono już w roku 

2015, a ukoronowaniem starań była w/w uroczystość. Dodatkowo uzyskaliśmy możliwość 

umieszczenia na poziomie ulicy gablotki informującej o Kościele, terminach nabożeństw i innych 

wydarzeń.  

5 maja natomiast uczestniczyliśmy jako najliczniejsza grupa we wspólnym nabożeństwie z okazji 

Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Świerzawie. Dziękujemy gospodarzom, tzn. parafii w Jaworze 

za miłe, jak zwykle, przyjęcie. 

16 maja - w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Św. odbyło się tradycyjne już nabożeństwo ekume-

niczne w kościele Zbawiciela. Kazania wygłosili ks. radca Edwin Pech i ks. dr Władysław Terpi-

łowski.   

21 maja - całą grupą uczestniczyliśmy w uroczystości 10-lecia parafii w Lubaniu.  

26-29 maja - na zakończenie czterodniowego pobytu na Dolnym Śląsku ( z noclegami w naszym 

domu parafialnym), na czele z pastorostwem Undasami podczas nabożeństwa wystąpił chór para-

fialny ze Zgierza.  

11 czerwca uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Alzheimerowskiego 

w Wałbrzychu. 

20 czerwca - brałem udział w spotkaniu organizowanym przez prezydenta Wałbrzycha odnośnie 

rewitalizacji starych dzielnic miasta.  

7-10 lipca wraz z grupą parafian wziąłem udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-

Wschodniej w Budapeszcie. 

15 lipca - koncert organowy w kościele Zbawiciela w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. 

Christiana Schlaga.  

18 września - wziąłem udział w poświęceniu kaplicy w Głogowie,  

23-25 września wraz z delegacją naszej parafii przebywaliśmy w naszej partnerskiej parafii Idar, 

w jednej z kaplic wygłosiłem kazanie, a po nabożeństwie w Stadtkirche odbyło się spotkanie, na 

którym przedstawiłem życie naszej parafii i naszego miasta. Zaproszenie do odwiedzenia Wał-

brzycha w 2017 roku zostało przyjęte z entuzjazmem.  

29 września - spotkałem się z nowym dyrygentem Filharmonii Sudeckiej celem omówienia planu 

koncertów orkiestry filharmonii w kościele Zbawiciela w 2017 r.   

4 października - brałem udział w spotkaniu Rady Kultury przy prezydencie Wałbrzycha, do której 

zostałem zaproszony.  

8 października - wziąłem udział w uroczystościach 40-lecia pracy duszpasterskiej biskupa Ryszar-

da Bogusza we Wrocławiu. 

18 października- brałem udział w inauguracji roku akademickiego w Politechnice w Wałbrzychu. 

18 października - posiedzenie Rady Parafialnej z udziałem Biskupa Waldemara Pytla 



21-23 października - udział w jesiennej sesji Synodu Diecezjalnego w Międzyzdrojach 

31 października - w naszej kaplicy odbyło się Otwarte Spotkanie Reformacyjne. 

20 listopada - Wyborcze Zgromadzenie Parafialne - wybory Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej 

oraz delegata do Synodu Diecezjalnego.  

11 grudnia parafialne spotkanie adwentowe przy stołach.  

17 grudnia - ponad 20 osób z naszej parafii uczestniczyliśmy w kolejnym Międzyparafialnym 

Spotkaniu Adwentowym, tym razem zaproszeni przez biskupa diecezji do kaplicy Ewangelickiego 

Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.  

25 grudnia w ramach świątecznego nabożeństwa - gwiazdka dla dzieci.  

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

zacyjny dla Rodzin, w pracach organizacyjnych uczestniczyły aktywnie panie Katarzyna Bruzi 

oraz Dorota Burchardt. 

W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy kolejny etap remontu kościoła Zbawiciela - w tym roku 

chcemy wykonać kompletny remont elewacji. Wg badań stratygraficznych przeprowadzonych 

przed spoczęciem prac okazało się, że w przyszłości kościół będzie wyglądał zupełnie inaczej niż 

przez ostatnie ponad 100 lat. W roku sprawozdawczym udało się wykonać w nowej technologii 

fronton kościoła oraz południową podwalinę wieży. Stało się to możliwe dzięki dotacjom Gminy 

Wałbrzych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dużemu wkładowi 

własnemu. To daje już możliwość wyobrażenia o wyglądzie nawy kościoła po zakończeniu odno-

wienia elewacji.    Pod koniec października wysłaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania remontu elewacji kościoła  w 2017. 

W roku sprawozdawczym wydano kolejny numer (54) naszego informatora 'Zwiastun Parafiny”. 

Parafia nasza obecna jest w internecie dzięki ciągle rozbudowywanej stronie 

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

Diakonijnie działamy przede wszystkim poprzez Stację Socjalną funkcjonującą dzięki finanso-

wemu wsparciu Zakonu Joannitów. Na razie stacja działa dwa razy w tygodniu tj. we wtorki 

i 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 zakończyliśmy rozpoczęty jeszcze w 2015 roku remont kaplicy w No-

wej Rudzie wraz z zapleczem. Trwało to dłużej niż przewidywaliśmy, dlatego otwarcie nowej 

siedziby filiału w Nowej Rudzie oraz poświęcenie kaplicy odbyło się 23 kwietnia bieżącego roku. 

Dopiero we wrześniu 2015 roku parafia nasza stała się na nowo właścicielem pomieszczeń, 

w których zostało zabudowane zaplecze kaplicy ( pokój duszpasterski, kuchenka, toaleta). W cza-

sie remontu spotykaliśmy się regularnie na nabożeństwach domowych. Finansowo remont wsparła 

zaprzyjaźniona parafia z Waldbröl.  

Pod względem finansowym rok zaliczyć należy mimo wszystko do błogosławionych przez Pana, 

bo mimo dużych wydatków udało się spłacić pożyczkę uzyskaną z Konsystorza.       

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


Pod koniec roku zawarliśmy umowy z projektantami z Wrocławia, którzy mają do końca lutego 

2017 roku przedstawić koncepcję przebudowy dachu budynku parafialnego w taki sposób, aby 

uzyskać 3 kondygnację do zagospodarowania.  

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

nikom, członkom Rady Parafialnej, panu organiście i mojej rodzinie za zaangażowanie i wspiera-

nie w codziennej pracy na niwie Pana. Żegnamy z grona współpracowników panią Grażynę Kar-

licką i pana Bronisława Karlickiego, którzy przechodzą w stan spoczynku i dziękujemy im za po-

nad dwadzieścia lat pełnej poświęcenia służby dla naszej parafii.  

Dziękuję też ustępującej Radzie Parafialnej za minione 5 lat wspólnej troski o dobro naszego zbo-

ru i parafii. 

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

chwała i cześć! 

 

ks. Waldemar Szczugieł  

 


