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Słowo duszpasterza

Zawsze się radujcie.
Bez przystanku
się módlcie.
Za wszystko
dziękujcie!!! (I Tes 5,16-18)
biskup ryszard bogusz

T

ym Bożym Słowem zakończyliśmy rok szkolny i rozpoczęliśmy wakacje. Te trzy krótkie
zdania ap. Pawła do zboru w Tesalonikach doskonale pasują do czasu, w którym
radujemy się z wakacji i dziękujemy Bogu w modlitwie za kolejny rok naszej nauki
i pracy. Przed nami czas odpoczynku, wakacje i urlopy.
Zawsze się radujcie. Jedna z pieśni młodzieżowych rozpoczyna się od słów: Radość, radość,
radość, radość mają ci, których Panem jest Bóg! Chrześcijaństwo, to religia radości, która źródło
swoje ma w Jezusie Chrystusie. Radość jest wielką mocą w życiu, jest źródłem siły ciała
i ducha. Smutne usposobienie przygnębia, odbiera energię, radość zaś pobudza do działania. Jeśli jesteś człowiekiem radosnym, myśl twoja jest bystrzejsza, umysł jaśniejszy, dusza
pogodniejsza, a serce bije żywiej. Radość podtrzymuje
na duchu, pokrzepia w trudach, rozjaśnia ciemności.
Taka radość staje się naszym udziałem nie tylko
wtedy, gdy cieszymy się z wakacji, gdy po trudach
pracy przychodzi czas wypoczynku, ale radość powinna
ogarnąć całe życie chrześcijanina, gdyż mamy przy
sobie Przewodnika, który prowadzi nas prawymi
ścieżkami, który nas strzeże i opiekuje się nami.
A choćbyśmy szli czasem doliną ciemną, nie musimy
się bać złego, gdyż On jest z nami, Jego kij i laska, te
nas pocieszają (Psalm 23).
Bez przestanku się módlcie! Jak my, współcześni
reagujemy na tę zachętę? Wydaje się, że wśród chrześcijan coraz mniej jest modlitwy.
Tłumaczymy się brakiem czasu, brakiem nastroju a może i brakiem cierpliwości. Ta
zachęta ap. Pawła nie polega na porzuceniu swoich obowiązków, zamknięciu się w sobie
i nieustannej kontemplacji. Marcin Luter powiedział, że każda dobrze wykonana praca też
jest modlitwą. Modlitwa jest dowodem naszej wiary i jej uzewnętrznieniem. Świadczy ona
o tym, czy nasza wiara jest żywa i ufna, czy Bóg jest nam bliski, czy daleki, czy naprawdę jest
naszym Ojcem. Źródłem więc modlitwy musi być nasze przekonanie, że Bóg jest z nami.
I chodzi tu nie tylko o świadomość Jego wszechobecności, lecz również o bliskość w sensie
duchowym i uczuciowym.

”

Jeśli jesteś człowiekiem
radosnym, myśl twoja jest
bystrzejsza, umysł jaśniejszy,
dusza pogodniejsza,
a serce bije żywiej.
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Czy odczuwaliście tę Jego bliskość w minionym roku szkolnym i roku naszej pracy? Czy
rozmawialiście z Nim w modlitwie?
Za wszystko dziękujcie. Najczęściej treścią naszych modlitw są różnego rodzaju prośby,
często, z goła, przyziemne, tymczasem zapominamy o tym, że głównym motywem żywej
wiary jest wdzięczność. Powinniśmy dziękować Bogu i ludziom za doznane dobrodziejstwa,
zwłaszcza, gdy doświadczamy szczególnej łaski. A takiej zapewne nikomu nie brakowało
w minionym roku szkolnym. Jest więc za co dziękować!
Za zdrowie, siły do nauki i pracy, za wiedzę, którą nam przekazano, za wskazanie drogi
po której należy kroczyć i za mądrość, którą próbowano w nas wszczepić. Rzymski mówca,
filozof i mąż stanu Cyceron, już w I wieku przed nową erą powiedział: „nie wystarczy zdobyć
mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać”. Korzystajmy z niej zarówno w czasie nauki
i pracy, jak i wypoczynku.
Przed nami wakacje i urlopy. Życzę wszystkim wiele dobrego, radości z wakacyjnego
wypoczynku, regeneracji sił do dalszej nauki i pracy oraz bezpiecznego powrotu do domów.
Szczególne życzenia kieruję dziś również pod adresem nauczycieli, wychowawców
i katechetów, którzy włożyli wiele serca w nauczanie naszych dzieci i przekazywanie im
szerokiej wiedzy. I za was dziękujemy dziś Bogu!
I na koniec jeszcze jedno, co roku powtarzane życzenie: Wyjeżdżając na wakacje, zapomnijcie o pracy, ale nie zapominajcie o Bogu.

Prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja (Łk 22,32)
Odejść od siebie na dwa kroki, dwa metry. Spojrzeć na niego
obiektywnie, dojrzeć bezbronność wobec klęsk. Doraźnych,
dociekliwych. I ujrzeć promyk serca i rozumu. Albowiem zawsze był.
Powrotnie wejść w siebie umocniony wiarą.
leon krzemieniecki
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poezja

Radość
leon krzemieniecki

Radość się piętrzy
I tańczyć by się zdało!
Kto z was ma serce
Od ochoty białe?
Nie potrzeba muzyki, wystarczy śmiech,
Wystarczy śpiew,
Dionizyjską urządzimy zabawę!
Młodość przez krew się przelewa,
Gotuje się we krwi.
Oto w niebo zamienia się ziemia
I chleba, chleba jestem syt...
Wiruje zegar staroświecki,
Ściany, obrazy, meble
Czekają tylko na gest ręki,
By się wokół puścić biegiem.
Wszystko słoneczny zgarnia pył,
To się nazywa żyć.
To się nazywa żyć!
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Smak drobnych
skrzydełek
leon krzemieniecki

W drzew cieniach kwilenie brzęczenia os
w borze nad Rudawą. Tu jeszcze żyją,
poza nim – już nie.
Jeżeli owady wyginęły
wśród domostw i na grzędach,
znaczy, człowiek ma zatruty krwioobieg.
Porzucam lirykę na rzecz prozy
medycznej –
w chorym ciele brak miejsca na piękno.
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Impresja
agnieszka ściepuro

Kokon spowity światłem
filiżanka kawy
jej zapach
w tle
Miles Davis
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Wojciech szczerba

M

oja przygoda z teologią rozpoczęła się
razem z upadkiem komunizmu w Polsce.
Był rok 89 i kończył się stary świat. Okrągły
stół rozpoczynał nową rzeczywistość, otwierał drzwi
na Zachód i wpuszczał świeży powiew do zatęchłej
komunizmem i zmęczonej biedą Polski. Było siermiężnie i ciężko, ale duch optymizmu niespodziewanie
zapanował w naszym kraju. Wydawało się, że wkrótce,
razem z otwartymi granicami i pomocą z Zachodu,
wszystko się zmieni. Kwestia miesięcy, może kilku lat
i będziemy mieszkać jak w Niemczech. Ten optymizm
polityczny szybko przelał się na kwestie ekonomiczne,
społeczne i kulturowe. Opanował umysły i serca
ludzi, w szczególności młodych ludzi, którzy stali
u progu kariery.
Wtedy właśnie, w 89 zacząłem poważnie myśleć
o studiach. Zawsze marzyłem o prawie i historii, ale
pod wpływem zmian w moim życiu, nagle, na horyzoncie moich zainteresowań pojawiła się teologia.
Z jednej strony chciałem jak najlepiej ułożyć moją
przyszłą karierę, z drugiej marzyłem o tym, żeby
służyć Bogu i ludziom. Ostatecznie, ku przerażeniu
rodziców, wybrałem tę właśnie ścieżkę. Co gorsza,
postanowiłem pójść do nowej, małej szkółki we
Wrocławiu, do Biblijnego Seminarium Teologicznego,
które nie posiadało żadnej akredytacji i umocowania
w polskim prawie. Kiedy tu przyjechałem po raz
pierwszy, przyjrzałem się uczelni i ludziom, którzy ją
kierowali, byłem przerażony. To było skromne miejsce,
prowadzone – jak sądziłem – przez kilku szaleńców.
Z drugiej strony jednak krył się tutaj jakiś romantyzm,
któremu trudno było nie ulec. Marzenie kierownictwa
szkoły, by służyć Polsce i wzmacniać chrześcijaństwo
ewangelikalne, było piękne i, co tu kryć, zaraźliwe.
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Zdecydowałem się na studia w BST i myślę, że był
to jeden z najważniejszych kroków w moim życiu.
Po studiach we Wrocławiu, dostałem się na program
uzupełniający w Amsterdamie i Leuven-Heverlee.
Ostatecznie otrzymałem magisterium w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Później były studia
filozoficzne, które zwieńczył doktorat w roku 2000
oraz habilitacja w 2009. W międzyczasie pracowałem
jako wykładowca i dziekan w Biblijnym Seminarium
Teologicznym i Ewangelikalnej Szkole Teologicznej oraz
rektor w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej,
kiedy udało się otrzymać akredytację Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 roku.
Dzisiaj, EWST Centrum Edukacyjne stanowi naturalne zwieńczenie całego procesu rozwoju tej uczelni
od 1990 roku. Rozwijamy się jako szkoła akredytowana, ale równocześnie służymy polskim kościołom
różnorodnymi kursami, projektami, konferencjami
itp. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy
potrzebni i służyć w sposób, który jest najbardziej
adekwatny dla danego miejsca. Nie boimy się ryzykować i próbować nowych form. Wiemy, że nasz kraj
potrzebuje ewangelii, wiemy też, że musimy ciągle
uczyć się i szukać nowych sposobów, form i metod
kształcenia teologicznego na początku XXI wieku.
Stare sposoby nie zawsze działają dzisiaj.
To cud, że mogę dzisiaj pracować w EWST i obserwować rozwój tej uczelni. Od kilku pokoików przy zborze
baptystów i kilku prostych kursów wykładanych przez
zachodnich misjonarzy, do Centrum Edukacyjnego
służącego setkom słuchaczy w różnych programach
w Polsce i za granicą. Nie mogę wyjść ze zdumienia!
Gdybym nie podjął tej ryzykownej decyzji w 1989
roku, gdzież byłbym dzisiaj? Cóż, jest to rozmowa na
zupełnie inny czas i miejsce…

Zapraszamy do księgarni Punkt29 przeniesionej z Kamienicy pod Aniołami do budynku
kościoła. Znajduje się ona po prawej stronie przy wejściu na emporę. Do nabycia spory
wybór literatury ewangelickiej, książek i albumów o Wrocławiu, planów i przewodników,
a także oryginalnych, ręcznie wykonanych pamiątek (maskotki, biżuteria). Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość oprowadzania po kościele z przewodnikiem parafialnym.

Dla czytelników Słowa Parafialnego 10% zniżki na wszystko!!!

Heinz Schilling
Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu.
69 zł
Biografia Reformatora polecana
przez biskupa Bogusza!

Piotr Lorek
Bóg bez brody
22 zł
Zbiór felietonów naszego parafianina publikowanych w czasopiśmie
Wiara i Mundur.

Luterański katechizm dla
dorosłych
28 zł
Luteranizm w pigułce. Polecany
zwłaszcza dla rozpoczynających
swoją drogę z tym wyznaniem.
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Wprowadzenie proboszcza

W

niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r. biskup diecezji
wrocławskiej Waldemar Pytel wprowadził księdza Marcina
Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Asystentami ceremonii byli:
biskup Ryszard Bogusz, dotychczasowy proboszcz oraz ewangelicki biskup
wojskowy płk Mirosław Wola.
Wśród gości, oprócz duchownych
Kościoła luterańskiego i parafian,
byli przedstawiciele Kościołów:
rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, baptystycznego, a także reprezentant
gminy żydowskiej.
Uroczystość uświetnił swoim
występem chór Capella Ecumenica
pod dyrekcją Adama Rajczyby oraz
muzycy: Paweł Spychała (trąbka),
Eloy Panizo Padron (puzon), Tomasz
Kwieciński (skrzypce) i Dawid Ślusarczyk (organy).
Nowy proboszcz został wybrany
przez zgromadzenie parafialne 26
lutego 2017 r., a następnie zatwierdzony przez konsystorz Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
23 marca. Ksiądz Orawski przejmuje administrowanie parafią od
biskupa Ryszarda Bogusza, który
z dniem 1 lipca br. przechodzi na
emeryturę.
fot. Krzysztof Bens
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VII Festiwal
Kultury
Protestanckiej
„500 lat
Reformacji”

Z

akończył się VII Festiwal Kultury Protestanckiej
„500 lat Reformacji”. Przez cały tydzień w wielu
miejscach Wrocławia odbywały się liczne
wydarzenia dotyczące protestanckiego dziedzictwa,
teraźniejszości i przyszłości. Zgromadziły one tysiące
osób, były też szeroko komentowane w mediach.
VII Festiwal Kultury Protestanckiej przynajmniej
pod kilkoma względami był rekordowy. Najwięcej
wydarzeń, najwięcej zaangażowanych podmiotów,
najdłuższy czas trwania, najwięcej uczestników,
najwięcej informacji medialnych – żeby wymienić
tylko niektóre aspekty.
VII edycja FKP w całości poświęcona była przypadającemu w 2017 roku jubileuszowi 500 lat Reformacji.
Organizatorzy – Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej, Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
Społeczność Chrześcijańska oraz wiele innych instytucji, kościołów i organizacji, zadbali o różnorodność
programową i najwyższą jakość merytoryczną oraz
organizacyjną wydarzeń.
Festiwal rozpoczął się 7 maja koncertem gwiazdy
polskiej muzyki chrześcijańskiej – Beaty Bednarz, który
odbywał się w kościele Społeczności Chrześcijańskiej na
wrocławskim Sępolnie. Kilkaset osób wspólnie bawiło
się, modliło i słuchało dobrej chrześcijańskiej muzyki.
Na kolejne dwa dni wydarzenia festiwalowe przeniosły się do budynku EWST. Tu w poniedziałkowy
wieczór widzowie mogli obejrzeć świetną komedię
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„Czas na miłość”, a później porozmawiać z jej wykonawcami – aktorami Marzanną Graff oraz Aleksandrem
Mikołajczakiem. Dobór sztuki okazał się niezwykle
trafiony, a jej żartobliwy charakter przypadł do gustu
wszystkim gościom tego wieczoru.
Kolejny dzień – wtorek – poświęcony był nauce.
Interdyscyplinarny charakter i wysoki poziom mery-

Z życia parafii

Koncert Beaty Bednarz na Sępolnie

Prezentacja polskiego przekładu biografii Marcina
Lutra Heinza Schillinga

Nasi parafianie na otwarciu wystawy plenerowej
przy kościele św. Marii Magdaleny

fot. Marcin orawski

toryczny konferencji „Oblicza Reformacji” umożliwiły
uczestnikom lepsze poznanie zapoczątkowanego
500 lat temu ruchu, który na zawsze zmienił nie tylko
chrześcijaństwo, ale też historię i społeczeństwo.
Cztery konferencyjne sesje prowadzili kolejno rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, prof.
Wojciech Szczerba oraz dziekan Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.
Robert Wiszniowski.
Po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na
prezentację polskiego wydania biografii Marcina
Lutra autorstwa prof. Heinza Schillinga: „Marcin Luter.
Buntownik w czasach przełomu”. Spotkanie odbywało
się w Infopunkcie Barbara przy ulicy Świdnickiej.
W środę uczestnicy wykładu w parafii Opatrzności
Bożej mogli poznać zupełnie inne niż oficjalne oblicze
Ojca Reformacji, zaprezentowane za pośrednictwem
„mów stołowych” – swobodnych, spontanicznych
wypowiedzi Lutra, które zostały zredagowane przez
Johana Aurifabera i w Polsce ukazują się pod tytułem
„Mowy stołowe wygłaszane przez Marcina Lutra
podczas domowych dysput z przyjaciółmi”. Podczas
spotkania nie brakowało anegdot i ciekawych opowieści na temat życia Lutra oraz jego barwnego języka.
W czwartkowy poranek chętni mogli wyruszyć na
wycieczkę śladami czterech wrocławskich teologów –
Dietricha Bonhoeffera, Benno Jacoba, Edyty Stein oraz
Kathariny Staritz, których łączyła odważna postawa
w walce z nazizmem i antysemityzmem.
Po południu wydarzenia VII Festiwalu Kultury Protestanckiej skupiały się wokół oraz wewnątrz kościoła
pw. Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. Wernisaże
dwóch wystaw poświęconych Reformacji („Here I stand
– Marcin Luter, Reformacja i jej następstwa” i „Wierni
w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie”) oraz
muzyka wspaniałych kompozytorów w doskonałym
wykonaniu chóru Narodowego Forum Muzyki pod
dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny okazały się ucztą
dla oczu, uszu, umysłów i serc. Głównym gospodarzem
wydarzeń był Konsulat Generalny Niemiec. Koncert
zgromadził ponad 750 osób, które zapełniły wnętrze
katedry przy ulicy Szewskiej.
W piątek w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teolo-

Wykład o „Mowach stołowych” Lutra
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Otwarcie wystawy w Wieży Matematycznej

fot. NFM

Otwarcie busa Reformacji w Rynku

Koncert „Solus Christus” Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
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gicznej odbyła się kolejna konferencja naukowa, tym
razem studencko-doktorancka, o nieco przewrotnym
tytule „Czy jest na Sali nowy Luter?”. W organizację
zaangażowane były samorządy studenckie dwóch
uczelni – ChATu i EWST. W trzech równoległych
panelach brało udział łącznie kilkadziesiąt osób.
Po południu w Wieży Matematycznej Uniwersytetu
Wrocławskiego miał miejsce wernisaż wystawy
„Verbum Domini Manet in Aeternum (Słowo Boże
trwa na wieki). Protestanckie budownictwo kościelne
epoki nowożytnej w Europie”. Wystawa ukazuje w jaki
sposób elementy teologii i liturgii protestanckiej, ale
także czynniki takie jak polityka czy sytuacja społeczna
samych wierzących wpływały na tworzenie i aranżację
budowli w różnych częściach Europy.
Wieczorne godziny w piątek to równie interesujące
wydarzenia artystyczne – tym razem odbywające się
w parafii Ewangelickiej przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Młodzież ze szkół średnich w z Görlitz, Niesky i Boxberg
wystawiła sztukę „Luter nigdy nie był na Śląsku”, która
przybliżyła widzom bohaterów i wydarzenia z okresu
Reformacji. Następnie w kościele odbył się fascynujący multimedialny pokaz laserowy, poświęcony
jubileuszowi 500 lat Reformacji.
W sobotnie przedpołudnie uroczyście otwarty został
MOBIL Reformacji – specjalny autobus, który od kilku
miesięcy odwiedza europejskie miasta. MOBIL zaparkował na wrocławskim Rynku już w piątkowe popołudnie
i przez 36 godzin był dostępny dla wszystkich, którzy
chcieli bliżej poznać historię i współczesność Reformacji. Przed południem w sobotę odbyło się oficjalne
powitanie gości przez władze miasta – początkowo
w Ratuszu, a następnie przy samym pojeździe. Udział
w nim wzięli przedstawiciele samorządu, parlamentu,
kościołów i instytucji wrocławskich. Przez półtorej
doby MOBIL odwiedziło ponad tysiąc osób.
Podczas obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji nie
zabrakło też tematyki społecznej. Właśnie jej został
poświęcony zorganizowany przez wrocławskie Biuro
Parlamentu Europejskiego i EWST panel dyskusyjny
„Społeczeństwo obywatelskie 1517-2017. Europa, Polska,
Wrocław”. Udział w panelu wzięli profesor Jerzy Buzek,
biskup ewangelicki Waldemar Pytel oraz prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz, zaś moderowania panelu
podjął się JM rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
profesor Adam Jezierski.

Z życia parafii

Dyskutanci zmierzyli się z trudnymi i wieloaspektowymi pytaniami o kondycję społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Europie jak i w Polsce. Frekwencja
na debacie przekroczyła oczekiwania organizatorów.
Duża była także aktywność uczestników spotkania,
którzy zadawali pytania i komentowali wystąpienia
zaproszonych gości.
W sobotni wieczór uczestników Festiwalu gościło
Narodowe Forum Muzyki, w którym z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji odbył się koncert „Solus
Christus” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.
Na występ składały się zarówno utwory wielkich
kompozytorów (W. A. Mozart, J. S. Bach, G. Bizet
czy G. F. Händel), hymny do słów Marcina Lutra, czy
ludowe polskie pieśni luterańskie. Przed rozpoczęciem
koncertu odbyła się część oficjalna, podczas której
gości powitali gospodarze wydarzenia – prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz biskup Waldemar
Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Pozdrowienia z „serca
Europy” – Brukseli – przekazał zgromadzonym także
profesor Jerzy Buzek.
Równolegle w kościele Chrześcijan Baptystów przy
ulicy Kłodnickiej odbywał się koncert uwielbienia
pod tytułem „Pan jest moim pasterzem”. Żywiołowa
muzyka i modlitewny nastrój towarzyszyły przez
kilkadziesiąt minut zarówno zespołowi jak i licznie
przybyłym uczestnikom koncertu.
Uwieńczeniem sobotnich obchodów był wyjątkowy
pokaz fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia,
przygotowany specjalnie na Jubileusz.
Ostatni dzień Festiwalu to przede wszystkim uroczyste nabożeństwo jubileuszowe we wrocławskiej
katedrze polskokatolickiej św. Marii Magdaleny,
w której w 1523 roku ks. Johann Hess wygłosił pierwsze
ewangelickie kazanie. W nabożeństwie wzięli udział
hierarchowie i duchowni protestanccy, biskupi i księża
rzymsko- i grekokatoliccy, przedstawiciele innych
wyznań chrześcijańskich oraz religii, reprezentanci
rządu, samorządów, dyplomacji, świata nauki i kultury.
Powitanie i słowo wstępne wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP biskup Waldemar Pytel, zaś kazanie – biskup
Ragnar Persenius z Uppsali. Słowo pozdrowienia
przekazał także katolicki Metropolita Wrocławski
abp Józef Kupny.

Spektakl „Luter nigdy nie był na Śląsku”

Nabożeństwo w kościele św. Marii Magdaleny
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Odrestaurowana Tablica Reformacyjna

Pokaz laserowy w kościele Opatrzności Bożej

Po nabożeństwie nastąpiło odsłonięcia wmurowanej
100 lat temu w ścianę kościoła, zniszczonej po II wojnie
światowej, a obecnie odrestaurowanej piaskowcowej
tablicy reformacyjnej dr. Johannesa Hessa.
Całe nabożeństwo było relacjonowane przez media
publiczne, a jego retransmisja miała miejsce tego
samego dnia w godzinach wieczornych.
Na zakończenie festiwalu odbył się koncert chrześcijańskiego muzyka Grzegorza Kloca, który wystąpił
w kościele „Słowo Życia”, przy ulicy Sołtysowickiej.
Podczas całego festiwalowego tygodnia poszczególnym wydarzeniom towarzyszyły liczne informacje
w mediach. Wydarzenia FKP zapowiadały agencje
prasowe, a organizatorzy mieli możliwość opowiadać o nich w radiu i telewizji. Bardzo istotna była
także współpraca z partnerami medialnymi, która
zaowocowała nie tylko artykułami w prasie czy w
Internecie, lecz także bezpośrednimi transmisjami
z części wydarzeń.

Na koncerty, nabożeństwa, spektakle zapraszały
też serwisy informujące o wydarzeniach oraz sami
organizatorzy. Bardzo wiele osób dowiadywało się o
FKP i jego poszczególnych punktach z nowopowstałej
strony na Facebooku, której posty w ciągu ostatnich
dni zobaczyło ponad 30 tysięcy osób, a ponad 7 tysięcy
polubiło je lub udostępniło.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Patronom
honorowym, Organizatorom, Współorganizatorom,
Partnerom i Patronom medialnym za wkład w organizację tak wielkiego przedsięwzięcia.
Nade wszystko jednak chcemy podziękować uczestnikom – Wasza obecność, aktywność i zadowolenie
wyrażane po poszczególnych wydarzeniach są dla
nas ogromną nagrodą i motywacją na przyszłość.
zdjęcia i tekst: FKP

Do OBEJRZENIA

•• Program redakcji ekumenicznej Telewizji Polskiej „Wrocław - przystanek zreformowanej Europy”:

vod.tvp.pl/video/programy-redakcji-ekumenicznej,wroclaw-przystanek-zreformowanej-europy,30896792

•• Nabożeństwo główne w kościele św. Marii Magdaleny:

www.youtube.com/watch?v=0DZTSd87mqg

•• Krótki klip o obchodach Jubileuszu 500 lat Reformacji we Wrocławiu:

www.youtube.com/watch?v=nqlxTbRErY4

•• Więcej relacji fotograficznych na stronie Festiwalu Kultury Protestanckiej:

www. fkp.wroclaw.pl
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Rekolekcje w Przesiece

W

dniach 31 marca - 2 kwietnia w podgórskiej
miejscowości Przesieka koło Jeleniej Góry
odbyły się rekolekcje pasyjne, w których
wzięło udział ponad 100 dzieci w różnym wieku. Wśród
nich znajdowało się dwadzieścioro dzieci z Wrocławia
oraz zespół M-Band, który grał podczas nabożeńsktwa
w Jeleniej Górze-Cieplicach.
Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych,
a temat przewodni brzmiał „Wiara, która rośnie”. Wśród
opiekunów i prowadzących zajęcia z naszej parafii byli:
Iwona Orawska i Barbara Mazur oraz wolontariusze
Leopold Banach i Lukas Siegiel.

15
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Wielkanocne mazurki

P

oczęstunek świątecznymi wypiekami w Niedzielę Palmową to coroczna tradycja zainicjowana i organizowana przez Klub Rodzica.
W akcję włącza się wielu parafian, dzięki czemu stół
zostaje wyjątkowo bogato zastawiony. 9 kwietnia tuż
po głównym nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na spotkanie i degustację mazurków, serników, ciast czekoladowych bab i wielu innych. Widok
wzbudzał niecierpliwość, szczególnie wśród dzieci, dla
których oczekiwanie na oficjalne rozpoczęcie nie było
łatwe. Poczęstunek jednak wynagrodził czekanie,
a tempo, w jakim stół pustoszał było największą radością i docenieniem trudu wszystkich, którzy przyłączyli
się do inicjatywy. Atmosfera była świąteczna, a tym
którzy przygotowali spotkanie i piekli ciasta bardzo
gorąco dziękujemy.
Marcin Orawski, fot. Iwona Orawska
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Z życia parafii

Reformacyjna jabłonka

17

kwietnia, pomimo niezbyt sprzyjającej
pogody, odbyło się tradycyjne poszukiwanie
wielkanocnych niespodzianek w Sulistrowiczkach. Po odszukaniu sprytnie pochowanych jajek
dzieci zasadziły Jabłonkę Reformacyjną z cytatem
przypisywanym Marcinowi Lutrowi: „Gdybym nawet
wiedział, ze jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze
dziś zasadziłbym drzewko jabłoni.”
Podczas gdy dzieci ciężo pracowały, dorośli posilali się
smakołykami przyniesionymi ze świątecznych stołów.

19
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Egzamin konfirmacyjny

W

szóstą niedzielę po Wielkanocy, tydzień
przed uroczystym ślubowaniem wierności
Bogu i Kościołowi, pięcioro konfirmantów
uczestniczyło w pokazowym egzaminie, który ma na
celu zaprezentowanie zagadnień omawianych w czasie
dwuletniego okresu przygotowawczego. To także
okazja do przypomnienia parafianom wiadomości
z zakresu nauki Kościoła ewangelickiego. Warunkiem przystąpienia do publicznego egzaminu, który
odbywa się w czasie nabożeństwa, jest wcześniejsze
zaliczenie tzw. egzaminu wewnętrznego, szczegółowo
sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Konfirmacja, choć nie ma rangi sakramentu, jest
bardzo ważnym wydarzeniem w życiu ewangelika.
W odniesieniu do sakramentu Chrztu Świętego,
młody człowiek (obecnie w wieku 14 lat), osobiście
ślubuje o wierność Bogu i Kościołowi. Przyjmuje
jednocześnie na siebie prawa i obowiązki wynikające
z bycia członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W czasie konfirmacji ewangelicy po
raz pierwszy przystępują do sakramentu Komunii
Świętej, który zawsze jest udzielany wiernym pod
dwoma postaciami – chleba i wina.
4 czerwca, w niedzielę Zesłania Duch Świętego, do
konfirmacji przystąpią: Amelia Leonarska, Aleksandra
Orawska, Maciej Kwieciński, Maciej Mieczkowski,
Jakub Sobczak

20

Z życia parafii

„Burzliwe” gotowanie

W

poniedziałkowe popołudnie 29 maja
spotkaliśmy się w naszej sali parafialnej,
by wspólnie gotować, rozmawiać i jeść.
Kilkanaście osób w różnym wieku, pod kierunkiem
naszych wolontariuszy – Leopolda i Lukasa – bez
zbędnej zwłoki zabrało się do pracy. Podzieliliśmy się
na zespoły: jedni przygotowywali ciasto na naleśniki,
drudzy je smażyli, trzeci szykowali warzywny farsz,
a ostatnia grupa smażyła kotleciki drobiowe i robiła
pastę z awokado.
Dzięki wspólnej pracy dość szybko w sali rozszedł
się zapach różnych smakołyków. Stoły zapełniły się
naleśnikami, warzywami, musem jabłkowym, sosem
truskawkowym i innymi pysznościami. Próbując
poszczególnych potraw mieliśmy też szansę lepiej
się poznać, bo wolontariusze przygotowali pytania,
które miały posłużyć do ożywionych rozmów. Jednym
z nich było „jakie jest twoje najciekawsze wspomnienie
związane z burzą?”. Okazało się, że było to jak najbardziej aktualne pytanie, bo w trakcie naszego spotkania
przez Wrocław przeszła pierwsza solidna wiosenna
burza i ulewa. Nasze gotowanie było więc „burzliwe”
i deszczowe, ale przede wszystkim bardzo smaczne,
a co najważniejsze mogliśmy wspólnie spędzić bardzo
przyjemne chwile.
łc, fot. Marcin Orawski
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Konfirmacja 2017

P

ięcioro konfirmantów złożyło w tym roku
ślubowanie Bogu i Kościołowi w czasie uroczystego nabożeństwa w Święto Zesłania Ducha
Świętego – w niedzielę 4 czerwca. W obecności rodzin
i zboru do konfirmacji przystąpili: Amelia Leonarska, Aleksandra Orawska, Maciej Kwieciński, Maciej
Mieczkowski i Jakub Sobczak. Uroczystość prowadzili
biskup Ryszard Bogusz oraz ksiądz Marcin Orawski.
W imieniu rady parafialnej słowo do młodzieży skierował Łukasz Cieślak.
Konfirmacja w kościele ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego
oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi.
Ceremonię poprzedza dwuletni okres przygotowań
zwany naukami konfirmacyjnymi, który kończy się

publicznym egzaminem. W naszej parafii odbył
się on tydzień przed konfirmacją, w niedzielę 27
maja. Egzamin ma zwyczajowo charakter pokazowy.
Konfirmanci odpowiadając na pytania prezentują
zagadnienia, które były omawiane w trakcie okresu
przygotowawczego. Warunkiem przystąpienia do
publicznego egzaminu w kościele jest wcześniejsze
zaliczenie tzw. egzaminu wewnętrznego, szczegółowo
sprawdzającego zdobyte wiadomości.
W dniu konfirmacji luteranie po raz pierwszy przystępują do sakramentu Komunii Świętej. Nabywają też
pełni praw wynikających z bycia członkiem kościoła
luterańskiego.
Marcin Orawski, zdjęcia Krzysztof Bens
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Zakończenie roku szkolnego

18

czerwca na nabożeństwie rodzinnym z okazji
zakończenia roku szkolnego zgromadzili się
licznie nasi parafianie, a przede wszystkim
dzieci i ich rodzice.
Podczas nabożeństwa rozdano świadectwa uczestnikom aż trzech grup szkółki niedzielnej, uczniom
uczęszczającym na lekcje religii, nauk przedkonfirmacyjnych oraz spotkań dla młodzieży po konfirmacji.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody. Podziękowania
i upominki wręczono osobom zaangażowanym
w tygodniowe zajęcia odbywające się w naszej parafii: paniom prowadzącym szkółkę niedzielną, panu
Henrykowi Dominikowi prowadzącemu razem z ks.
Marcinem Orawskim godziny biblijne, Łukaszowi Cieślakowi – opiekunowi ewangelickiego duszpasterstwa
akademickiego Pronoja, który prowadził również
comiesięczne spotkania dla zainteresowanych nauką
naszego Kościoła.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół młodzieżowy
M-Band. Parafianie chętnie śpiewali znane młodzieżowe pieśni. Wystąpił także dziecięcy zespół,
który do występów przygotowała pani Dobromiła
Ogińska-Broniszewska.
Po nabożeństwie wszyscy udali się do Centrum
Ewangelickiego, gdzie przygotowano atrakcje dla
dzieci, a dla dorosłych – przekąski.
fot. I. Orawska, D. Stolarska, A. Broniszewski
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Niedziela Palmowa
Antonina szczerba, 12 lat

D

nia 9 kwietnia 2017 r. w Niedzielę Palmową w naszym kościele wolontariusze z Niemiec przygotowali zajęcia dla dzieci związane ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci wykonały palmy z papieru oraz
posadziły rzeżuchę, jęczmień, owies lub inne nasionka. Wolontariusze Leopold i Lukas przynieśli
wszystkie potrzebne materiały do wykonania palemek i małych ogródków i wykazali się kreatywnością,
przygotowując te zajęcia. Dzieci mogły poznać kulturę innego kraju i dowiedzieć się, jak odbywają się zajęcia
plastyczne w innych kościołach.
W czasie tego święta mi osobiście bardzo podobały się warsztaty i widziałam, że inne dzieci również się
bardzo dobrze bawiły.

Wyjazd do Görlitz
Antonina szczerba
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Wolontariat

We

wrześniu 2016 w naszej parafii zaczęły się odbywać zajęcia nauki języka niemieckiego prowadzone przez niemieckich wolontariuszy Leopolda i Lukasa. Te zajęcia odbywały się w każdy
wtorek od godziny 17:15 do 18:00.
Zajęcia bardzo mi się spodobały, wolontariusze przynosili różne ciekawe gry i organizowali zabawy. Oprócz
zajęć Lukas i Leopold prowadzili również szkółkę niedzielną, na której także wykazali się ogromną kreatywnością.
Tym, co bardzo mi się podobało, było to, że z wolontariuszami można było pożartować, porozmawiać
i naprawdę nauczyć się wielu nowych niemieckich słówek.
Pod koniec roku szkolnego, to znaczy 10 czerwca 2017, wspólnie z wolontariuszami pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę do Görlitz. Na początku w kościele Lutherkirche odbyło się przywitanie nas i każdy musiał
wejść na scenę, powiedzieć po niemiecku jak się nazywa oraz ile ma lat. Następnie odbyły się warsztaty, na
których każdy mógł wykazać się kreatywnością i stworzyć różne ciekawe rzeczy.
Cały rok z wolontariuszami bardzo mi się podobał i cieszę się, że mogłam dowiedzieć się dużo więcej rzeczy
i słówek. Chciałabym aby takie zajęcia były kontynuowane w przyszłym roku.
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Informator

Jubilaci
•• Zofia Dowgird 05.05 – 101 lat
•• Barbara Sowa 23.06 – 99 lat
•• Pelagia Kowalczyk 11.06 – 91 lat
•• Anna Górska 17.05 – 90 lat
•• Nelly Gabryś 23.07 – 89 lat
•• Karmena Stańkowska 01.05 – 88 lat
•• Aleksy Braiłowski 08.07 – 88 lat
•• Halina Kansy-Szpigelman 04.07 – 87 lat
•• Krystyna Dominik 30.06 – 87 lat
•• Henryk Dominik 07.05 – 86 lat
•• Teodor Walter 13.07 – 86 lat

•• Wanda Gringel 31.07 – 86 lat
•• Eryka Cieślak 18.05 – 85 lat
•• Ewa Sowa 20.06 – 85 lat
•• Waldemar Susdorf 05.05 – 84 lata
•• Halina Majta 01.07 – 84 lata
•• Danuta Floreńska-Majewska 20.05 – 83 lata
•• Zygfryd Goliński 06.07 – 82 lata
•• Hella Wrzaskowska 31.05 – 81 lat
•• Alfreda Hübsch 25.06 – 81 lat
•• Christa Krasnomówiec 11.05 – 80 lat
•• Zbigniew Tyczyński 06.06 – 80 lat
•• Fryderyk Buchwald 14.06 – 80 lat

Ochrzczeni
•• Zofia Sara Gertych ur. 20.04. 2017 r. we Wrocławiu chrzest: 11.06.2017 r.
•• Zuzanna Natalia Gertych ur. 20.04.2017 r. we Wrocławiu chrzest: 11.06.2017 r.

Poślubieni
•• Łukasz Damian Krysztof-Barcikowski i Alicja Katarzyna Dolder – 17.06.2017 r.
•• Mariusz Paweł Dzieweczyński i Magdalena Agata Plinta – 23.06.2017 r.

Powołani do wieczności
•• Józef Roman Grünhaut ur. 17 listopada 1920 r. w Drohobyczu
zmarł 13 czerwca 2017 r. we Wrocławiu
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Kalendarium liturgiczne
LIPIEC
Hasło miesiąca: „O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.” (Flp 1,9)

2 lipca: 3. Niedziela po Trójcy Świętej. Dzień nawiedzenia Marii Panny – pamiątka wizyty Marii u krewnej
Elżbiety, która nosiła w łonie Jana Chrzciciela. Elżbieta napełniona Duchem Świętym zaśpiewała wtedy hymn:
„Błogosławionaś ty między niewiastami.”
9 lipca: 4. Niedziela po Trójcy Świętej
16 lipca: 5. Niedziela po Trójcy Świętej
22 lipca: Dzień Marii Magdaleny
23 lipca: 6. Niedziela po Trójcy Świętej
25 lipca: Dzień apostoła Jakuba Starszego
30 lipca: 7. Niedziela po Trójcy Świętej

SIERPIEŃ

Hasło miesiąca:„Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając
świadectwo małym i wielkim.” (Dz 26,22)

6 sierpnia: 8. Niedziela po Trójcy Świętej. Święto Przemienienia Pańskiego – według ewangelii Jezus zabrał
trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie objawił im nadziemską chwałę i rozmawiał z Mojżeszem
i Eliaszem.
13 sierpnia: 9. Niedziela po Trójcy Świętej
20 sierpnia: 10. Niedziela po Trójcy Świętej – niedziela Izraela, poświęcona refleksji na temat miejsca
Narodu Wybranego w historii zbawienia.
24 sierpnia: Dzień apostoła Bartłomieja
27 sierpnia: 11. Niedziela po Trójcy Świętej

WRZESIEŃ

Hasło miesiąca: „Oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.” (Łk 13,30)
3 września: 12. Niedziela po Trójcy Świętej
10 września: 13. Niedziela po Trójcy Świętej
17 września: 14. Niedziela po Trójcy Świętej.
21 września: dzień apostoła i ewangelisty Mateusza
24 września: 15. Niedziela po Trójcy Świętej
28 września: Dzień archanioła Michała i wszystkich aniołów

Październik

Hasło miesiąca: „Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się
upamięta.” (Łk 15,10)

1 października: 16. Niedziela po Trójcy Świętej. Dziękczynne Święto Żniw.
8 października: 17. Niedziela po Trójcy Świętej
15 października: 18. Niedziela po Trójcy Świętej
18 października: dzień ewangelisty Łukasza
22 października: 19. Niedziela po Trójcy Świętej
28 października: dzień apostołów Szymona i Judy Tadeusza
29 października: 20. Niedziela po Trójcy Świętej
31 października: 500 lat Reformacji. Tego dnia w 1517 r. ks. dr Marcin Luter, augustiański mnich i profesor
uniwersytetu w Wittenberdze publicznie ogłosił 95 tez, które wzywały do dyskusji na temat odnowy Kościoła.
Wydarzenie zapoczątkowało szesnastowieczną Reformację dając początek procesom, które zapoczątkowały
reformy w sferze religijnej, kulturalnej, społecznej i politycznej Europy. Tegoroczne święto będzie wieńczyło
obchody jubileuszu 500 lat Reformacji.

I ty przystań...
LEon krzemieniecki

Język mój jak rylec biegłego pisarza...
Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi... (Ps 45,2-3)
Chrystus frasobliwy w polnej rzeźbie.
Wyrzeźbił ją ludowy artysta
W białym drewnie.
Mozolił się dłutem nad rok cały,
Pochyłą postać w smutku zadumie
Doskonalił.
Wieśniacy idąc do prac na roli,
Przystają i żalnym śpiewem modlitw
Pocieszają.
Chrystus jest żywy, żądny współczucia.
Od ludzi doznał ogromnej krzywdy.
Na skruchę czas.

