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Dom Dziennego Pobytu Seniora

• profesjonalna opieka nad osobami starszymi  
od poniedziałku do piątku

• wyżywienie konsultowane z dietetykiem
• aktywizacja seniorów przez kursy i warsztaty

Planowane otwarcie: maj 2016.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do recepcji 
Centrum Ewangelickiego/Kamienicy pod Aniołami:  

ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, tel. 71 394 74 42,  
e-mail: wroclaw@kamienicapodaniolami.pl 
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SŁOWO DUSZPASTERZA

Czas biegnie bardzo szybko. Wcześnie są 
w tym roku Święta Wielkiej Nocy. Ale 

w tym szybkim biegu czasu powinniśmy nieraz 
zatrzymać się i zastanowić nad wielkimi wyda-
rzeniami, które miały miejsce przed dwoma 
tysiącami lat, a które stały się przełomowe dla 
historii zbawienia świata.

Pewne rzeczy są dla nas tak oczywiste, że 
nie zwracamy już na nie większej uwagi, gdyż 
od początku wpisane były w nasze chrześci-
jańskie życie. Kolokwialnie mówiąc, po prostu 
nam spowszedniały. Co prawda, świętujemy, 
spotykamy się w rodzinnym gronie, znajdu-
jemy drogę do kościoła, ale co więcej?

W nauczaniu przedkonfirmacyjnym duży 
nacisk kładę na znaczenie świąt w roku 
kościelnym. Niejednokrotnie zaskoczony 
jestem pewną ignorancją w tym względzie:  
święta, to czas wolny od pracy, od nauki, czas 
który można poświęcić na własne przyjem-
ności i radości – i to, dla niektórych, wszystko!

 Dzisiaj stoimy na progu świąt, ważnych 
świąt. Świąt, które przypominają nam akt 
Bożej łaski, akt zbawienia człowieka. Wszystko 
zaczęło się tak radośnie, w niedzielę palmową, 
kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. 
Okrzyki i wiwaty, gałązki rozkładanych palm, 
tłum na ulicach. „Oto Król twój przychodzi do 
ciebie!”. Czyżby wypełniły się słowa proroka? 
Czy to jest ten, który wybawi Izraela z niewoli 
okupanta? Tylko dlaczego wjeżdża na ośle, 
a nie na wierzchowcu?

Ta radość szybko się skończyła. W ciągu 
kilku zaledwie dni pękła niczym bańka 
mydlana. Przyszła chwila, że wszyscy Go 

opuścili. Nawet najbliżsi. A wiwatujący tłum 
zmienił się w swołocz żądną krwi. Ukrzyżuj 
Go! Ukrzyżuj! Piłat nie do końca wiedział, 
o  co w tym wszystkim chodzi, ale w trosce 
o swój „stołek” zaspokoił żądania izraelskiej 
elity i nabuzowanego tłumu. Wydał im Jezusa 
i kazał Go ukrzyżować.

Gniewamy się dziś na ten rozwścieczony 
tłum, z niesmakiem patrzymy na zdrajcę 
Judasza, z żalem oglądamy zaprzaństwo 
Piotra i z politowaniem patrzymy na najbliż-
szych Jezusa, którzy opuścili Go i uciekli. Pod 
Krzyżem Golgoty pozostała tylko Jego matka 
i uczeń Jan.

W ten sposób zbawienie człowieka rozpo-
częło się od cierpienia, smutku i gorzkich 
łez. To jednak nie było ostatnie słowo Boga 
Ojca. Nadszedł wielkanocny poranek, kiedy 
łzy smutku zamieniły się w łzy szczęścia. Ból 
i przygnębienie – w radość zbawienia. Jezus 
zmartwychwstał! Śmierć została pokonana, 
zwyciężyło życie! 

Nie mogło być inaczej. Zmartwychwstanie 
Jezusa było bowiem najwyraźniejszym 
dowodem Jego Boskiego posłannictwa, 

Łzy smutku i radości
bp Ryszard Bogusz

Święta, to czas wolny  
od pracy, od nauki, czas który 

można poświęcić na własne 
przyjemności i radości  

– dla niektórych to wszystko!
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rękojmią, że Jezus jest powołanym przez Boga 
Zbawicielem świata. Było uznaniem przez 
Boga ofiary Jezusa na krzyżu, a wobec świata 
wspaniałą rehabilitacją skazanego przez 
władze żydowskie i państwowe ich Mistrza 
i  Pana. Zmartwychwstanie Jezusa stało się 
też fundamentem wiary Jego uczniów, ostoją 
ich życia i nadziei, gwarancją zbawienia i życia 
wiecznego.

A czym dla nas, współczesnych jest 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa? Na to 
pytanie musimy sami sobie odpowiedzieć, 
gdy w wielki Piątek staniemy pod Jego 
Krzyżem, a w Wielkanoc nad Jego pustym 
grobem.

Łukasz Cranach Młodszy: Zmartwychwstanie
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Ukrzyżuj
Leon Krzemieniecki

W krzyk tysiąc gardeł, rozdętych warg,
dwakroć oczów rozbłysłych złem,
tyleż dłoni zaciśniętych w znak,
którym wolę wyraża czerń!
Śmierci, kaźni, krwi, widoku łez
spragniony tłum za parę drachm – 
w ciemności myśli, w ciemności serc
gnijący w stęchłym mule płaz.
Niosłeś im światło, mnożyłeś chleb,
leczyłeś, przywracałeś wzrok,
biegli za Tobą, wielbili Cię,
teraz ich szatan strącił w mrok.

Zbrodnią zaskarbić podstęp i fałsz
drżących o władzę, berło, rząd ...
Wypróbowałeś ich. Chciałeś sam
Ofiarą Boską ściszyć zło.

Barabasz
Mateusz 27, 20–26 

Marek 15, 7–15 

Łukasz 23, 17–25 

Jan 19, 15–16 

„Barabasz”, film historyczny 

USA-Włochy 1962, 

reż. Richard Fleischer, 

wyk. Anthony Quinn.

Wolność unieszczęśliwiona 
darem piekieł. 
Otrzymałeś, na co nie zasłużyłeś, 
w sądzie Heroda i Piłata 
nie brałeś udziału. 
W kamiennej piwnicy więzienia 
za bunty, napady, rabunki, zbrodnie, 
na zgniłej leżąc słomie, 
nie słyszałeś okrzyków 
uwolnij Barabasza. 
Ucieszyłeś się, nie wiedząc  
w zamian za Kogo zmuszono 
prokuratora Piłata do łaski. 
Kiedy doszły słuchy, 
zgroza zawisła nad Tobą 
i przekleństwo za podłość  
zdrady Bożego Syna. 
Odtąd nie miałeś przyjaciół, 
zawisnąłeś przy drodze krzyży.

POEZJA

W znaku zbawienia
Jan 12, 36

Zaszumiał wiatr,
dobry wiatr.
Od lat dziesiątek
takiego nie było.

Którzy wytrwali
na dnie zła
ze Znakiem Wiecznego Dobra,
zadość czynieniem dobry wiatr.
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portret

Na marginesie książek  
piszesz otóż to! lub sic! 
koniecznie z wykrzyknikiem

kiedy zastanawiasz się nad czymś 
przechylasz się w przód 
w tył w przód 
niczym wyznawca judaizmu

w trudnych chwilach 
włączasz płytę 
siadasz oczy skierowane przed siebie 
zupełnie jakbyś oglądał dźwięki

czasem mówimy różnymi językami 
przekręcasz  wtedy klucz 

gdy tonę 
chwytasz mnie 

dwie dekady 
minęły jak płonąca kartka

szkicuję ten wiersz radosna 
to do mnie niepodobne

Stanisław Barańczak pisał 
że radośnie tworzą tylko grafomani

może to nie ten przypadek

Agnieszka Ściepuro
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Diament Wrocławia 
Bp Ryszard Bogusz nagrodzony przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Tradycyjnie, jak co roku, w Muzeum 
Archidiecezjalnym odbyło się ekume-

niczne spotkanie opłatkowe przewodników 
z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Uczestni-
czyli w nim m.in. Metropolita wrocławski abp 
Józef Kupny, abp senior Marian Gołębiewski, 
zwierzchnik Diecezji wrocławskiej Kościoła 
Ewangelickiego bp Waldemar Pytel oraz 
bp Ryszard Bogusz.

W czasie spotkania Prezes Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Wrocławia, Zbigniew 
Magdziarz, wręczył biskupowi Ryszardowi 
Boguszowi oraz długoletniemu proboszczowi 
Katedry wrocławskiej Księdzu Infułatowi 
Adamowi Drwiędze wyróżnienia Diament 
Wrocławia.

Diament Wrocławia jest nagrodą przyzna-
waną przez TMW osobom, które szczególnie 
zasłużyły się dla Wrocławia w różnych dzie-
dzinach. W wypadku bp. Bogusza tytułem 
nagrody było „długoletnie pogłębianie wielo-
kulturowości Wrocławia”

Wręczanie nagrody biskupowi Ryszardowi Boguszowi 
przez Prezesa Zarządu TMW, Zbigniewa Magdziarza.
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Towarzystwo Miłośników 
Wrocławia rozpoczęło 
działalność 23 września 
1956. Ma charakter 
społeczno-kulturalny 
i oświatowy. Jego 

nadrzędnym celem jest upowszechnianie wiedzy 
o mieście, jego historii i tradycjach. Działalność 
TMW obejmuje m.in. nazewnictwo ulic, ukwie-
canie Wrocławia, szeroko pojętą turystykę, 
a także propagowanie korzystania z komunikacji 
zbiorowej. TMW opiekuje się zabytkowymi pojaz-
dami – autobusem „Fryderyk” oraz tramwajami 
„Jaś i Małgosia”, „Juliusz”, „Strachotek” i  „Baba 
Jaga”.
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Florencja nad Łabą
Parafialna wycieczka na Drezdeński Jarmark Struclowy

19 grudnia w niezbyt zimowej aurze 
(słoneczny dzień i kilkanaście 

stopni na plusie) ruszyliśmy po raz kolejny 
w  stronę naszych zachodnich sąsiadów. Tym 
razem w  planie było zwiedzanie „Florencji 
nad Łabą” czyli stolicy Saksonii – Drezna. 
Główną atrakcją wycieczki miał być udział 
w 581. Jarmarku Struclowym, który jest jednym 
z najstarszych w Niemczech. 

Zanim jednak mogliśmy ruszyć między 
stragany, odbyliśmy z panem Arkadiuszem 
Felkle, naszym przewodnikiem, krótką acz 
treściwą wycieczkę po drezdeńskich zabyt-
kach. Rzuciliśmy okiem na zbombardowaną 
przez aliantów w 1945 r. i odbudowaną po 
wojnie starówkę – pałac Zwinger z dzie-
dzińcem honorowym i Kąpieliskiem Nimf, 
Plac Teatralny z Operą Sempera i kościołem 
Dworskim, zamek rezydencyjny, Orszak 
Książęcy czyli największy porcelanowy obraz 
świata, kościół Frauenkirche z potężną kopułą 
„kamiennym dzwonem”, pomnik Marcina 
Lutra, kościół św. Krzyża przy Starym Rynku 
oraz tarasy Brühla czyli „balkon Europy”. 

Bardzo interesujący okazał się wspo-
mniany Orszak Książęcy, czyli przedstawienie 
wszystkich władców Saksonii z dynastii 

Wettynów. Znaleźliśmy tam m.in. Fryderyka 
III Mądrego – elektora saskiego, protektora 
Marcina Lutra oraz dwóch władców Polski: 
Augusta II Mocnego oraz Augusta III Sasa. 

Zachwyciła nas odbudowana 10 lat 
temu Frauenkiche, której ściany składają się 
z  nowych, jasnych bloków piaskowca, prze-
tykanych ciemnymi, osmalonymi podczas 
wojennej pożogi.

Nie zabrakło ciekawostek wyznaniowych. 
Saksonia od początku Reformacji słynęła 
z twardego protestantyzmu, tymczasem 
żeby zostać królem Polski, August II Mocny 
przeszedł na katolicyzm. Natomiast jego 
syn, August III Sas, również konwertyta na 
katolicyzm, wybudował w Dreźnie kato- 

Nasz przewodnik, Arkadiusz Felkle

Po lewej kościół dworski (katolicka katedra pw. św. 
Trójcy), po prawej – zamek książąt Saksonii

Władcy Polski: August II Mocny i August III Sas 
na porcelanowym Orszaku Książęcym
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Jasełka w Samarytaninie
Drugie przedstawienie jasełkowe dzieci ze szkółki niedzielnej

licką katedrę. W późniejszych latach między 
katedrą a pałacem pojawił się napowietrzny 
łącznik, który umożliwiał katolickim władcom 
Saksonii udawanie się na mszę bez stąpania po 
protestanckiej ziemi.

Oczywiście nie było czasu, żeby wszędzie 
wejść i wszystko porządnie obejrzeć, dlatego 
wycieczka pozostawiła we wszystkich spory 
niedosyt.

Niedosyt zupełnie innego rodzaju można 
było zaspokoić na jarmarkach bożonarodze-
niowych, zlokalizowanych w różnych punk-
tach Starego i Nowego Miasta. Żelaznym 
punktem menu były Bratwursty popijane 
grzanym winem oraz Christstollen, czyli 
bogato nadziewane bakaliami drezdeńskie 
strucle bożonarodzeniowe wypiekane co 
najmniej od 1474 roku. 

Pomimo braku śniegu i mrozu wróciliśmy 
do Wrocławia zadowoleni i pełni wrażeń.
Daria Stolarska Luterańska Frauenkirche z pomnikiem Marcina Lutra.
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Historię narodzenia Jezusa Chrystusa 
opowiedzianą w formie dziesięciu kolęd 

zaprezentowały dzieci ze szkółki niedzielnej 
pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej 
„Samarytanin” we Wrocławiu. Jasełka odbyły 
się w Święto Epifanii 6 stycznia i był to już 
drugi występ dzieci z parafii ewangelickiej 
w placówce prowadzonej przez Diakonię przy 
ul. Świątnickiej.

Przed sta wie nie obej rzało kil ku dzie-
się ciu pen sjo na riu szy, któ rzy bar dzo cie pło 
przy jęli mło dych akto rów i chęt nie razem 
z nimi śpie wali naj bar dziej znane i lubiane 
kolędy. O  oprawę muzyczną zadbał działa-
jący w  parafii młodzieżowy zespół M-Band. 
Kilka słów na temat znaczenia przyjścia 
Zbawiciela na świat powiedział ks. Marcin 
Orawski. Przeczytał też fragment Ewangelii 
oraz w  imieniu parafii, dzieci i ich rodziców 
przekazał życzenia pensjonariuszom i perso-
nelowi domu opieki.

Przedstawione jasełka zostały po raz 
pierwszy zaprezentowane na spotkaniu 
mikołajkowym, które odbyło się w naszym 
kościele 13 grudnia. W Święto Objawienia 
Pańskiego zostały wystawione po raz drugi. 

(mo., fot. Jacek Sowa, Adrian)
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Od kilku lat w okresie Bożego Narodzenia 
spotykamy się w świątyniach chrześci-

jańskich Dzielnicy Czterech Wyznań, aby 
śpiewać kolędy opowiadające historię nocy 
betlejemskiej. Warto podkreślić unikalność 
tej inicjatywy – ekumeniczne wieczory kolę-
dowe gromadzą wiernych ze wspólnot prote-
stanckich, katolickich i prawosławnych, zaś 
elementem wspólnym jest w większości ten 
sam, powszechnie znany repertuar kolędowy.

Bogactwo i różnorodność pieśni bożona-
rodzeniowych stało się źródłem inspiracji dla 
twórczości artystycznej, stąd na przestrzeni 
stuleci powstało wiele opracowań prostych 
melodii najczęściej ludowego pochodzenia 
przez wybitnych kompozytorów. W trakcie 
naszych spotkań kolędowych przede 
wszystkim śpiewają zgromadzeni w świąty-
niach wierni, zaś w części artystycznej wystę-
pują chóry, soliści lub zespoły muzyczne.

Kolędy trzech wyznań
Ekumeniczne kolędowanie w Dzielnicy Czterech Wyznań



Słowo Parafialne 97/III/201610

WIELKANOC 2016

Zabawa karnawałowa
Parafialny bal karnawałowy dla najmłodszych

Wyjazdy związane z rozpoczętymi feriami 
zimowymi, a do tego nieustannie 

napływające informacje o infekcjach łapią-
cych najmłodszych sprawiły, że organiza-
torzy tegorocznego balu karnawałowego 
poważnie obawiali się o frekwencję. Jednak 
mimo przeciwności losu, blisko trzydzieścioro 

Cykl wspólnego kolędowania rozpo-
częliśmy w Święto Epifanii, zwanym także 
Świętem Objawienia Pańskiego lub Trzech 
Króli. W naszym kościele wystąpiły dwa 
chóry: „Basilica Cantans” z Parafii Rzymsko-
katolickiej św. Marcina we Wrocławiu oraz 
„Con Passione” z Trzebnicy. Obydwa zespoły 
przygotowała i poprowadziła Mirosława 
Jura-Żegleń, ceniona dyrygentka, pianistka 
oraz animatorka kultury muzycznej naszego 
miasta. Wiernym podczas śpiewania towa-
rzyszyli Włodzimierz Ruciński – organista 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja 

oraz Dawid Ślusarczyk, kantor Parafii ewan-
gelickiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

15 stycznia podczas koncertu w Katedrze 
Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej 
Bogarodzicy wystąpił chór „Capella Ecume-
nica” (dyr. Adam Rajczyba) oraz Chór Kate-
dralny (dyr. Piotr Kuropka). Zakończenie cyklu 
nastąpiło 20 stycznia w kościele pw. św. Anto-
niego z Padwy przy klasztorze oo. paulinów. 
Usłyszeliśmy wówczas chór „Convivium” 
z Parafii św. Rodziny (dyr. Marta Kierska-Wit-
czak) oraz „Trinitati Cantemus” z  Parafii św. 
Trójcy (dyr. Wojciech  Zdżarski). 
Dawid Ślusarczyk, fot. Marcin Orawski

dzieci bawiło się w sobotę 30 stycznia na balu 
karnawałowym. Muzykę i  zabawy przygoto-
wały animatorki z parafialnego przedszkola 
„Wesołe Nutki”. Dzieci zajęły największą 
salę, a dla rodziców została przygotowana 
kawiarenka w sali obok. Każdy dołożył coś 
od siebie: jedna rodzina przygotowała dla 
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wszystkich hot-dogi – tegoroczny hit balu, inni 
przynieśli własne wypieki – ciasta, ciasteczka, 
kawę, herbatę, napoje. Choć zabawa trwała 
trzy godziny, wielu najmłodszych – mimo 
zmęczenia – miało ochotę zostać znacznie 
dłużej. Dziękujemy rodzicom i wszystkim 
uczestnikom, którzy stworzyli miłą atmosferę 
i pomogli w organizacji zabawy.
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Wezwani, aby ogłaszać 
wielkie dzieła Pana

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan po raz kolejny we Wrocławiu

Przez osiem dni – od niedzieli 24 stycznia 
do niedzieli 31 stycznia – w kościo-

łach: rzymskokatolickim, polskokatolickim, 
ewangelicko-augsburskim, prawosławnym, 
ewangelicko-metodystycznym oraz chrze-
ścijan baptystów odbywały się nabożeństwa 
ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. 

Inauguracja miała miejsce w katedrze 
rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela. 
Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup 
Józef Kupny, który nawiązując do hasła 
tegorocznych modlitw „Wezwani, aby ogłaszać 
wielkie dzieła Pana” powiedział między innymi: 
– Pragniemy modlić się, aby (…) mieszkańcy 
Dolnego Śląska mogli żyć w miłości i solidarności, 
dla budowania lepszego świata na fundamencie, 

którym jest Boża miłość i szacunek do każdego 
człowieka.

Kazanie inauguracyjne wygłosił zwierzchnik 
Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, biskup Waldemar 
Pytel. Odnosząc się do metafory kamienia, 
który zasłaniał wejście do grobu Jezusa, 
podkreślił: – Zbawiciel nie chciał, byśmy 
trwali w  zamknięciu, sparaliżowani strachem. 
Naszą odpowiedzą jest trwanie w społeczności 
z Chrystusem oraz z siostrami i braćmi, złączeni 
poprzez chrzest i wiarę.

Nabożeństwa i spotkania ekumeniczne 
odbywały się codziennie, a kazania w poszcze-
gólnych kościołach, zgodnie z tradycją, zawsze 
wygłaszali duchowni innego wyznania. 
Ponadto w środę 26  stycznia Ewangelikalna 

Duchowni różnych wyznań podczas nabożeństwa kończącego Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej.
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Wyższa Szkoła Teologiczna zaprosiła na semi-
narium poświęcone problemowi uchodźców. 
Temat „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” 
podjęli prelegenci: Aleksander Gleichgewicht 
(Gmina żydowska), imam Ali Abi Issa (Gmina 
muzułmańska), biskup Ryszard Bogusz 
(Kościół ewangelicko-augsburski), ksiądz 
profesor Bogdan Ferdek (Kościół rzym-
skokatolicki). Przebieg spotkania oraz dość 
burzliwej dyskusji można obejrzeć na stronie:  
www.ewst.pl.

Tydzień ekumeniczny zakończono 
w  ewangelickim kościele Opatrzności Bożej, 
gdzie kazanie wygłosił ksiądz profesor 
Bogdan Ferdek z Kościoła rzymskokato-
lickiego. W swych słowach podkreślił, jak 
wielkie znaczenie dla poczucia jedności ma 
fakt zmartwychwstania. – Pomimo wszystkich 
różnic my chrześcijanie jesteśmy zgodni, gdy 
chodzi o wiarę w zmartwychwstanie Jezusa – 
mówił i nawiązując do hasła przewodniego 
tegorocznych spotkań dodał:  – Wielkie dzieło 
Boga, którym jest zmartwychwstanie Jezusa, 
ma zasadnicze znaczenie dla ekumenizmu. 
Na zakończenie błogosławieństwa udzielili: 
biskup Ryszard Bogusz i biskup Waldemar 
Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
oraz biskup Włodzimierz Juszczak z Kościoła 
greckokatolickiego.

Biskup Waldemar Pytel wygłasza inauguracyjne 
kazanie w katedrze rzymskokatolickiej.

Bp Ryszard Bogusz, rzymskokatolicki abp Józef 
Kupny, prawosławny abp Jeremiasz i greckokatolicki 
bp Włodzimierz Juszczak w katedrze

Ks. prof. Bogdan Ferdek podczas kazania 
w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej

Błogosławieństwo: bp Ryszard Bogusz i bp Waldemar 
Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz bp 
Włodzimierz Juszczak z Kościoła greckokatolickiego
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Zgromadzenie parafialne
Sprawozdawcze zgromadzenie członków naszej parafii

W niedzielę 7 lutego, bezpośrednio po 
nabożeństwie, odbyło się coroczne, 

sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. 
Biskup Ryszard Bogusz przedstawił para-
fianom sprawozdanie finansowe oraz preli-
minarz budżetowy na rok 2016. II proboszcz 
– ks. Marcin Orawski – przedstawił multime-
dialną prezentację zawierającą najważniejsze 
wydarzenia ubiegłego roku, a także ogólne 
dane statystyczne. 

Wynikało z nich, że w kolejnym roku 
wzrosła liczba parafian i wynosi obecnie 
686 osób. Od kilku lat wzrasta liczba dzieci 
zapisanych na szkółkę niedzielną (2012 – 40, 
2013 – 49, 2014 – 51, 2015 – 53) oraz dzieci 
zarejestrowanych w punkcie katechetycznym 
(2013 – 38, 2014 – 44, 2015 – 57). Z kolei 
nieco zmalała liczba osób formalnie wstępu-
jących do parafii (2013 – 11, 2014 – 8, 2015 
– 7). Odbyło się też mniej pogrzebów (2013 
– 14, 2014 – 19, 2015 – 8).

W trakcie prezentacji wydarzeń duszpa-
sterze wspomnieli dwoje bliskich współpra-
cowników parafii, którzy w 2015 roku zostali 
powołani do wieczności. 11 kwietnia zmarła 
była sekretarka parafii śp. Roswitha Witt, 
a 19 kwietnia kurator parafii i diecezji, członek 
synodu Kościoła śp. dr Marciej Lis.

W następnej części zgromadzenie para-
fialne poprzez głosowanie przyjęło wnioski 
komisji rewizyjnej o zatwierdzenie sprawoz-
dania finansowego za rok 2015 i udzieleniu 
absolutorium radzie parafialnej, która wraz 
z proboszczem odpowiada za finanse parafii. 
Zgromadzenie uchwaliło także budżet parafii 
na rok 2016.  mo
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Mosty Pokoleń
Szkolenie z dialogu międzypokoleniowego dla pracowników przedszkoli i domów opieki

W lutym 2016 roku rozpoczęliśmy nowy 
projekt o nazwie „Most pokoleń“. 

Jego celem jest zapewnienie dzieciom, które 
wychowują się bez dziadków – kontaktu 
z  seniorami, a starszym osobom mieszka-
jącym samotnie lub w specjalistycznych 
placówkach – kontaktu z dziećmi i młodzieżą. 
Projekt ten nasza parafia prowadzi wraz 
z partnerską organizacją „Generationsbrücke” 
z Berlina. Jest to pierwsze tego rodzaju 
przedsięwzięcie w Polsce.

26 i 27 lutego w naszym Centrum Ewange-
lickim odbyło się szkolenie z dialogu między-
pokoleniowego, które prowadził pan Holger 
Schmidtke z fundacji „Generationsbrücke”.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy 
przedszkoli, domów dziecka i domów opieki 
należących do naszej parafii oraz do ECDiE 
przy ul. Wejherowskiej. Szkolenie obejmo-
wało takie tematy jak: inicjowanie kontaktów 
między maluchami a seniorami, aktywne 
wspólne spędzanie czasu, przełamywanie 
poczucia osamotnienia i  pasywności u ludzi 
starszych, oswajanie dzieci z niedołężnością, 
demencją i śmiercią.

Wielką wartością szkolenia były prak-
tyczne przykłady przygotowań dla obu grup: 
seniorów i dzieci, do pierwszego wzajemnego 

kontaktu, co będzie ogromną pomocą dla osób 
zaangażowanych w projekt.

Pierwsza próba – międzypokoleniowe 
gotowanie – już wkrótce.

ds
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Modlitwy z gorącej wyspy
Światowy Dzień Modlitwy – nabożeństwo w kubańskich rytmach

Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia 
Modlitwy zgromadziło w sali parafialnej 

kościoła Opatrzności Bożej ponad 100 osób 
– po raz pierwszy brakowało nam miejsc. 
Liturgię do tegorocznego nabożeństwa przy-
gotowały kobiety z Kuby. 

Wrocławskie nabożeństwo, które odbyło 
się w czwartek 3 marca przygotowały kobiety 
z Kościołów: rzymskokatolickiego, prawo-
sławnego, luterańskiego, polskokatolickiego 
i chrześcijan baptystów. Liturgię prowadziła 
Małgorzata Rajczyba, przewodnicząca 
wrocławskiej sekcji ŚDM, a na organach 
grał kantor kościoła Opatrzności Bożej we 
Wrocławiu dr Dawid Ślusarczyk. W nabo-
żeństwie wzięła też udział delegacja kobiet 
z Kościoła ewangelickiego w Görlitz.

Po raz pierwszy – co bardzo ucieszyło 
organizatorki – do liturgii włączyły się dzieci 
i wnuki uczestniczek. Prezentację o życiu 
na Kubie przedstawiła Elżbieta Targońska, 

pokazując bardzo ciekawe zdjęcia, samo-
dzielnie wykonane w czasie warsztatów 
fotograficznych na wyspie. Modliliśmy się 
w  intencji mieszkańców kraju, który znajduje 
się na zakręcie historii, ale z ufnością pragnie 
patrzeć w przyszłość. Włączenie uczestników 
do wspólnego śpiewu kubańskich pieśni 
z  towarzyszeniem własnoręcznie wykona-
nych marakasów bardzo ożywiło liturgię.

Zebraną kolektę przeznaczono na 
potrzeby Stowarzyszenia Integracji i Usamo-
dzielnienia „Dom” w Głogowie, które pomaga 
w usamodzielnieniu się dorosłym wycho-
wankom domów dziecka.

Po nabożeństwie odbyła się agapa, której 
głównym przysmakiem był smalec z… fasoli.

W przyszłym roku nabożeństwo, na które 
już dzisiaj zapraszamy, przygotują kobiety 
z Filipin.

Grażyna Wiercimok, fot. Marcin Orawski
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Rekolekcje dla dzieci w Jaworze
Z królestwa ciemności ku światłości

Już po raz czwarty w gościnnej parafii 
w  Jaworze odbyły się rekolekcje pasyjne 

dla dzieci i młodzieży. Od 11 do 13 marca 127 
uczestników spędziło czas na rozważaniach 
nad męką i śmiercią naszego Zbawiciela, 
śpiewając i modląc się, ale również bawiąc 
się i nawiązując relacje. W tym roku w dwóch 
blokach zajęciowych przepracowano dwa 
tematy przewodnie: w grupach szkoły podsta-
wowej „Z królestwa ciemności ku światłości”, 
a  grupie gimnazjalno-licealnej temat „Boże 
obietnice”. Czas pomiędzy zajęciami wypeł-
niony był różnymi atrakcjami: grą terenową, 
warsztatami robienia mydła, grami i zabawami 
integracyjnymi, zajęciami sportowymi. Dużą 
pomocą służyła także Luisa Klatte – wolon-
tariuszka wrocławskiej parafii Opatrzności 
Bożej, która przygotowała gry i zabawy oraz 
warsztaty tzw. „bastlowania” na czas wolny 
(dla chętnych). Na nudę czasu zabrakło. Warsztaty robienia mydła
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Od czterech lat rekolekcje diecezjalne 
organizowane są własnymi siłami osób 
aktywnie zaangażowanych w życie swoich 
zborów. Jaworska parafia oddaje miejsce i swój 
czas, dopilnowuje spraw organizacyjnych. 
Prowadzący szkółki niedzielne i nauczanie dla 
młodzieży w innych parafiach przygotowują 
zajęcia tematyczne. Zespół M-Band wspiera 

muzycznie. Ponadto diecezja i parafie dofi-
nansowują uczestnictwo. Wszystko po to, by 
umożliwić udział jak największej grupie dzieci. 
Jest to duży wysiłek, ale jeszcze większa satys-
fakcja z dobrze wykonanego zadania. A dla 
dzieci i młodzieży czas radości i nawiązywania 
przyjaźni. Dlatego już teraz wszyscy umawiają 
się na spotkanie za rok. Do zobaczenia!
Iwona Orawska

Kącik z grami – Luisa Klatte Wspólne śpiewanie
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Nazywam się Luisa Klatte. Mam 24 lata 
i  pochodzę z Hamburga na północy 

Niemiec. Jednak pod koniec stycznia 
opuściłam moich bliskich, żeby przyjechać do 
Wrocławia i spędzić tu 6 miesięcy.

Powód tego wyjazdu był oczywisty. Już 
po skończeniu szkoły średniej pojechałam do 
Cape Town w RPA, żeby pracować tam przez 
rok jako wolontariuszka. To było wspaniałe 
doświadczenie i pod wieloma względami 
naprawdę dobre. Nauczyłam się dużo o sobie 
i  o społeczeństwie, w którym żyjemy, o poli-

tyce i kulturze. To naprawdę ukształtowało 
mnie wewnętrznie. 

Od chwili powrotu do domu szukałam 
możliwości doświadczenia czegoś podobnego, 
przeprowadzenia się w inne miejsce, poznania 
nowych ludzi, kraju i języka. Podczas studiów 
sporo podróżowałam po Europie, ale odwie-
dziłam też Tanzanię i Syberię. Ale zawsze 
jako turystka, która tylko składa wizytę i tak 
naprawdę nie ma szans, żeby dobrze poznać 
inny kraj. I to jest najważniejszy powód, dla 
którego zdecydowałam się na dłuższy wyjazd 
po skończeniu studiów i to nie w sensie 
turystycznym. Ponadto naprawdę chciałam 
poznać sąsiadujące z Niemcami kraje, żeby 
lepiej zrozumieć, jaka jest Europa. Wybrałam 
Polskę, ponieważ uważam, że niekoniecznie 
trzeba jechać bardzo daleko, żeby doświad-
czyć czegoś innego. Poza tym wspólna historia 
Polski i Niemiec jest wyjątkowa i bardzo 
wyraźnie widać to we Wrocławiu. Oczywiście, 
bardzo się cieszę, że mieszkam w Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 i dookoła mnie dzieje się 
tyle ekscytujących rzeczy.

Wprost nie mogę się doczekać kolejnych 
tygodni i miesięcy (choć czas biegnie bardzo 
szybko) pracy w parafii. Chcę coraz lepiej 
poznawać dzieci i pracowników domu dziecka 
i przedszkola oraz jeszcze bardziej zakochać 
się w pięknym Wrocławiu.
tłum. Daria Stolarska

Nowa wolontariuszka w parafii

Ledwo przyzwyczailiśmy się do naszego 
pierwszego wolontariusza Adriana, a już 

w styczniu przyjechała do nas Luisa. 
Oboje pracują z dziećmi w parafialnym 

przedszkolu Wesołe Nutki, odwiedzają para-
fian w ich domach oraz podopiecznych domów 
dziecka „Tęcza” i „Opoka” w Ewangelickim 

Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra 
przy ulicy Wejherowskiej. 

Adrian już całkiem nieźle włada polsz-
czyzną, Luiza dopiero się uczy, ale pomimo 
bariery językowej na rekolekcjach dla dzieci 
w Jaworze poradziła sobie świetnie.
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Znalezione w sieci

źródło: Ewangelickie Memy @Facebook

Kasa przy łodzi organizującej przejażdżki 
łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 
500 dolarów.
– To strasznie dużo – dziwi się zbulwerso-
wany turysta.
– Owszem, ale to przecież po tym jeziorze 
Jezus piechotą chodził!
– Nie dziwię się, przy takich cenach!

 
***

Podczas lotu stewardessa nagle zadaje 
pytanie przez mikrofon:
– Szanowni pasażerowie, pilot chce wiedzieć, 
czy jest wśród państwa gorliwy chrześcijanin?
Pastor, który właśnie udaje się na misję, 
dumny, że może dać świadectwo swojej 
wiary, podnosi rękę.
– Czy na pewno ma pan mocną wiarę, 
żadnych wahań i wątpliwości?
– To żaden problem, proszę pani!
– Świetnie! Bo byliśmy w kłopocie: samolot 
płonie, a nam brakuje jednego spadochronu!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
1. Cały zbór serdecznie dziękuje zespołowi 
młodzieżowemu który na okres wakacji 
zaprzestał swojej działalności.
2. W niedzielę nasza grupa teatralna zapre-
zentuje „Hamleta”. Jesteśmy zaproszeni do 
udziału w tej tragedii.
3. W salce parafialnej panie zrzuciły wszel-
kiego rodzaju ubrania. Można je oglądać 
w każdy piątek po południu.
4. W przyszły czwartek o godzinie 17:00 
odbędzie się spotkanie grupy matek. Na 
wszystkie panie, które chciałyby się w niej 
znaleźć, czekamy w czwartki wieczorem.
5. Spotkania grupy pracującej nad umoc-
nieniem pewności siebie odbywają się 
w  czwartki o godzinie 20:00. Prosimy 
o wchodzenie tylnymi drzwiami.
6. Drogie panie, nie zapomnijcie o kiermaszu, 
z którego dochód ma być przeznaczony 
na cele dobroczynne. To dobra okazja do 
pozbycia się niepotrzebnych rzeczy z domu. 
Weźcie ze sobą mężów!
7. We wtorek godzina biblijna, tym razem na 
temat: „Jezus chodzi po wodzie”. A za tydzień: 
„W poszukiwaniu Jezusa”.
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Jak to jest kochać mocno? „Mocno” to znaczy jak? Czy ja kocham mocno? – tak 
pytamy siebie czasami, a zwłaszcza teraz, gdy zbliżamy się do najważniejszych 
świąt w roku. Odpowiedź jest oczywista, ale wcale nie prosta.

Miłość jest droższa niż życie!
Autor: Michel Quoist
Wychyliwszy się przez okno, spoglądałem jeszcze na ulicę... dostrzegłem 
dziecko, które nierozważnie przechodziło przez jezdnię, a jego matka rzuciła 
się za nim, by je zatrzymać i ochronić. Zdawało mi się, że słyszę jej szept: 
– ale był to głos w moim sercu – „Oddam za ciebie swoje życie!”.

Dostrzegłem, jak zakochani całowali się czule. Teraz uśmiechali się 
i cicho do siebie mówili. Zdawało mi się, że słyszę ich szept: – ale był to głos 
w moim sercu – „Oddam dla ciebie moje życie!”.

Dostrzegłem mężczyznę, który wyczytał w gazecie: „Drugi uczestnik 
strajku głodowego niedawno umarł...”. Zdawało mi się, że słyszę jego szept: 
– ale to był głos w moim sercu – „Oddaję swoje życie dla sprawiedliwości 
i pokoju...”.

Przyjąłem nareszcie milczenie, lecz w 
jego głębi, czy w to uwierzycie, słyszałem 
wyraźnie pewien głos, a był to głos Mędrca: 
„Widzisz – mówił – Miłość jest droższa niż 
życie!”.

Kącik dla dzieci

 Jezus powiedział:

„Nie ma większej miłości od tej,  

gdy ktoś życie swoje oddaje 

za przyjaciół swoich.”

 I tak też ukochał Ciebie!
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Zanim pokolorujesz prawdziwe 
jajka, zaprojektuj jedno z naszym 
zajączkiem. Pokoloruj jajko, które Ci 
przyniósł. 
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Farbowanie jajek
Zdobienie jajek to wspaniała tradycja. Usiądź z rodziną i ozdóbcie jajka tak, 
jak tylko zechcecie. Zanim powstaną na nich piękne wzory, zmieńcie ich 
kolor na taki, który lubicie najbardziej. Można to zrobić domowymi sposo-
bami. Wystarczy ugotować jajka w wodzie z odpowiednimi dodatkami:

• łupin cebuli (pomarańczowobrązowy)
• szpinaku (jasnozielony)
• kurkuma, curry (żółty)
• soku z buraka (różowy)
• kory młodej jabłoni lub płatków kwiatu nagietka (żółtozłocisty)
• pędów młodego żyta lub listków barwinka (zielony)
• mrożonej maliny lub żurawiny (jasnoczerwony)
• liści czerwonej kapusty i kilku kropli octu (granatowy)
• kory dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego (czarny)
• płatków kwiatu ciemnej malwy (fioletowy).
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Kącik kulinarny
Lubisz rano płatki na mleku, lub musli z jogurtem i owocami? Możesz przy-
gotować je sam.

Musli domowe
• 1,5 szklanki płatków zbożo-

wych (np. owsiane);
• 2 łyżki słonecznika;
• 2 łyżki pestek dyni;
• 1 łyżka sezamu;
• 3-4 łyżki wybranych orzechów;
• 1 łyżka migdałów;
• 2 łyżki posiekanych 

suszonych owoców;
• 3 łyżki miodu;
• 1 łyżka mleka (roślinnego lub krowiego);
• opcjonalnie łyżeczka cynamonu;
• opcjonalnie sok z 1/2 pomarańczy.

Nastaw piekarnik na 140 stopni z termoobiegiem.
Pestki słonecznika, dyni, migdały i orzechy zblenduj/zmiel, by były 

bardzo drobne. Przełóż je do miski, dodaj posiekane suszone owoce, płatki 
zbożowe, sezam, miód, mleko, cynamon, sok z pomarańczy i wszystko 
dobrze wymieszaj ręką. Jeśli masa jest za sucha, dodaj 1 dodatkową łyżkę 
miodu.

Przełóż masę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i włóż do 
piekarnika na 30 minut. Kontroluj stopień zrumienienia, mieszając musli co 
jakiś czas. Wyjmij, ostudź i przełóż do szczelnie zamykanego pojemnika.

Musli doskonale nadaje się jako dodatek do jogurtów, mleka, czy jako 
przekąska.

Aby urozmaicić smak możesz dodać drobno pokrojone owoce.
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KĄCIK DLA DZIECI

Wyniki KONKURSU świątecznego!

W sobotę 12 marca w Bielsku-Białej 
odbył się finał ogólnopolskiego 
konkursu Sola Scriptura. Tematem 
tegorocznej edycji była Ewangelia 
wg św. Łukasza. Jedną z  laure-
atek została nasza parafianka 
Emilia Kochanowicz. Serdecznie 
gratulujemy!

W grudniowym numerze Słowa Parafialnego ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
dla najmłodszych. Najlepszą pracę plastyczną pt. „Rodzinne Święta” wyko-
nała Ola Adamek. Serdecznie gratulujemy. 

Sola Scriptura
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WIELKANOC 2016

Wiosna, wiosna! Przyszła, zapukała do naszych drzwi, zdjęła 
nam czapki, szaliki rzuciła w kąt i rozpromieniła nas słonecz-
kiem. Czas wyjść z domu na majówkę!

W marcu się zaczyna, 
gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru 
ciepłym wiewem, 
z pięknem kwiatów, 
z ptaków śpiewem. 

Mówią – że w nim jak w garncu, 
nieustanna zmiana. 
Słońce grzeje w południe, 
mrozek szczypie z rana, 
a do tego jeszcze 
przelatują deszcze! 

Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. 
Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie?

Choć to miesiąc długi, 
najkrócej się nazywa. 
i co roku tym się chlubi, 
że zielenią świat okrywa. 

Zobaczysz je wiosną, 
gdy na wierzbach rosną. 
Srebrne futra mają. Jak się nazywają?
  
W brązowych kapturkach 
siedzą listki wiosną, 
a będą zielone, 
gdy trochę podrosną.

(wiosna)

(maj)

(bazie)

(marzec)

(kwiecień)

(pąki)
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INFORMATOR

Nasi Jubilaci marzec-maj

Zofia Dowgird 05.05 – 100 lat

Aleksandra Stanowska 05.04 – 98 lat 

Irena Hausmann 13.04 – 97 lat 

Renata Figura 10.04 – 96 lat

Elza Borecka 22.03 – 95 lat

Stanisław Michalczyk 26.03 – 95 lat

Aurelia Gałęza 23.04 – 94 lata 

Tadeusz Rilke 21.04 – 93 lata

Bolesław Majewski 13.03 – 91 lat 

Alicja Zając 04.03 – 89 lat 

Krystyna Walter 02.04 – 89 lat

Erna Kościelniak 22.04. – 89 lat 

Anna Górska 17.05 – 89 lat

Ludwig Hennig 11.03 – 88 lat 

Maria Antosz 13.03 – 87 lat 

Milada Łobaczewska 19.03 – 87 lat

Karmena Stańkowska 01.05 – 87 lat 

Ella Rutkowska 05.04 – 85 lat 

Henryk Dominik 07.05 – 85 lat

Paweł Szubert 14.04 – 84 lata 

Eryka Cieślak 18.05 – 84 lata

Ryszard Trenkler 16.03 – 83 lata 

Waldemar Susdorf 05.05 – 83 lata

Zbigniew Lasecki 05.04 – 82 lata

Danuta Floreńska-Majewska  
20.05 – 82 lata

Chrzty
Alicja Szybowicz

urodzona 29 grudnia 2014 roku we Wrocławiu, chrzest: 27 grudnia 2015 roku

Powołani do wieczności
śp. Henryk Kutzner 

urodzony 19 czerwca 1943 roku w Faustynowie,  

zmarł 23 stycznia br. we Wrocławiu, 

przeżył 72 lata

śp. Zofia Małożewska 

urodzona 19 września 1922 roku w Warszawie,  

zmarła: 2 lutego br. we Wrocławiu  

przeżyła 93 lata
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Nasze nowe Centrum Ewangelickie
Zapraszamy na uroczyste otwarcie Centrum Ewangelickiego 19 czerwca

ZAPROSZENIE

Część parafian miała już okazję wejść do 
kamienic przy ulicy Kazimierza Wielkiego 

31-33 podczas Kiermaszu Adwentowego. 
Tych, którzy nie byli wtedy obecni, a także tych, 
którzy bardziej zwracali uwagę na świąteczne 
ozdoby i wypieki, niż na otoczenie, serdecznie 
zapraszamy na uroczyste otwarcie Centrum 
Ewangelickiego 19 czerwca po nabożeń-
stwie kończącym rok szkolny. 

W kolejnym, czerwcowym numerze Słowa 
Parafialnego opiszemy dokładniej historię 
budynków i zakres przeprowadzonych w nich 
prac remontowych. Pokażemy też zdjęcia 
sprzed remontu i aktualne – różnica jest 
ogromna. W tym numerze chcemy się skupić 
na bieżącej i planowanej działalności Centrum 
Ewangelickiego.

Kamie nica pod Anio łami to część noclego-
wo-konferencyjna Cen trum Ewan ge lic kiego. 
W dwóch repre zen ta cyj nych budyn kach od 
strony ulicy Kazi mie rza Wiel kiego znaj dują 
się kom for towe pokoje gościnne z łazien kami 
oraz sale kon fe ren cyjne.

Obec nie dys po nu jemy 58 miej scami noc le-
go wymi w poko jach dwu, trzy i czte ro oso bo-
wych z łazien kami. Jesie nią 2016 roku, kiedy 

Recepcja

Sala „Pod Srebrnym Pucharem”

zakoń czy się remont ostat niej kamie nicy, baza 
noc le gowa zwięk szy się do ponad 100 miejsc. 
Przyj mu jemy rezer wa cje indy wi du alne (ze 
śnia da niami lub bez) i gru powe. Gru pom 
ofe ru jemy pełne wyży wie nie (śnia da nia, 
obiady, prze rwy kawowe, kola cje). W całym 
budynku działa bez płatny bez prze wo dowy 
inter net (Wi-Fi).
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„Kamienica pod Aniołami” – pokoje gościnne

Na trzecim piętrze znajduje się sala kon fe-
ren cyjna, która może pomie ścić jed no ra zowo 
około 100 osób. W każ dej chwili można ją 
podzie lić na dwie mniej sze z oddziel nymi sys-
temami audio wi zu al nymi. Ogromne okna sali 
wycho dzą na taras, na któ rym latem można 
odpo cząć i podzi wiać pano ramę Sta rego 
Mia sta. Dla uczest ni ków kon fe ren cji orga ni-
zu jemy prze rwy kawowe z domo wymi wypie-
kami i pyszną aro ma tyczną kawą.

W Kamienicy pod Aniołami odbyło się już 
kilka ważnych spotkań i konferencji: między-
narodowa konferencja SIPCC (Society for 
Pastoral Care and Counselling – Stowarzy-
szenie Opieki Duszpasterskiej i  Doradztwa)
(SP 94VI2015), obrady Synodu Kościoła 
(SP  95X2015), polsko-niemiecki konwent 
kapelanów z Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego i wschodnich Landów 
Niemiec, Instytut Pastoralny oraz rekolekcje 
pasyjne dla księży z diecezji katowickiej 
i wrocławskiej. W okresie adwentowym przy-
jęliśmy też kilka grup parafialnych ze Śląska.

Pod Srebr nym Pucha rem to sala na parterze, 
któ rej nazwa nawią zuje do histo rycz nej nazwy 
domu przy ulicy Kazi mie rza Wiel kiego 31. 
Obec nie służy ona jako miej sce ser wo wa nia 
posił ków dla odwie dza ją cych Cen trum grup. 
Posiłki powstają w pro fe sjo nal nie wypo sa-
żo nej kuchni, która pro wa dzi rów nież kate ring 
dla para fial nego przed szkola Wesołe Nutki.

Sala Pod Srebr nym Pucha rem prze zna czona 
jest na ok. 50 osób. W zależ no ści od potrzeb 
może peł nić rolę kawiarni, sto łówki lub restau-
ra cji. Można w niej orga ni zo wać przy ję cia z oka zji 
uro dzin, chrztu, kon fir ma cji, pierw szej komu nii, 
bierz mo wa nia czy pogrzebu. Nasza doświad-
czona sze fowa kuchni (pani Anna Wojcie-
chowska) pomoże uło żyć odpo wied nie menu.

Na par te rze jed nej z kamie ni czek już 
nie ba wem ruszy Punkt Infor ma cji Tury
stycz nej połą czony z księ gar nią chrze ści-

jań ską oraz skle pem z ory gi nal nymi pamiąt-
kami –  ręko dzie łem wro cław skich arty stów. 
Tury ści uzy skają tu infor ma cje o mie ście, 
zaopa trzą się w mapki i pamiątki, będą mogli 
umó wić się na wycieczkę z prze wod ni kiem, 
a także dowie dzieć się wię cej o Dziel nicy 
Wza jem nego Sza cunku Czte rech Wyznań 
i Kościele Ewan ge lic kim.

W jed nej z kamie nic znaj du ją cej się od 
strony dzie dzińca powsta nie Dom Dzien nego 

„Kamienica pod Aniołami” – sala konferencyjna
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Pobytu Seniora – miej sce warsz ta tów i zajęć 
dla osób star szych. Pomiesz cze nia są już 
wyre mon to wane i cze kają tylko na wypo sa-
że nie. W  remon to wa nym wła śnie ostat nim 
budynku od strony podwó rza znaj dzie się 
sala do reha bi li ta cji star szych osób oraz mini 
siłow nia.

Oprócz tego planujemy prowadzenie 
różnorodnych warsztatów i zajęć dla dzieci.

Cen trum Ewan ge lic kie ma być waż nym 
punk tem edu ka cyj nym i kul tu ral nym na mapie 
Wro cła wia. Będzie sta no wiło miej sce spo tkań, 
warsz ta tów, kon fe ren cji, szko leń oraz wielu 
innych dzia łań spo łecz nych i edu ka cyj nych. 
Poprzez róż no rodne zaję cia ma akty wi zo wać 
dzieci, mło dzież, doro słych oraz senio rów 
z naszej para fii i całego mia sta.

Centrum Ewangelickie
ul. Kaziemierza Wielkiego 31-33
50-077 Wrocław

tel. 71 394 74 42
wroclaw@kamienicapodaniolami.pl

www.centrumewangelickie.pl



KALENDARIUM LITURGICZNE
Hasło biblijne roku 2016: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Iz 66,13
MARZEC

Hasło miesiąca: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. J 15,9
24 marca: Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami. Dzień ustanowienia 
Komunii Świętej.
25 marca: Wielki Piątek – pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dla ewangelików najważniejsze 
święto w roku liturgicznym. 
26 marca: Wielka Sobota. 
27 marca: Wielkanoc – dzień zmartwychwstania Chrystusa i zwycięstwa życia nad śmiercią. 
28 marca: Poniedziałek Wielkanocny.

KWIECIEŃ

Hasło miesiąca: Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej 
światłości. 1 P 2,9
3 kwietnia: 1. Niedziela po Wielkanocy – Quasimodogeniti (Jak nowo narodzone niemowlęta. 1 P 2,2). 
Kolejne niedziele po Wielkanocy wyrażają radość ze zmartwychwstania Chrystusa i reflektują konse-
kwencje płynące z tego wydarzenia. Posiadają łacińskie nazwy wskazujące na wiodący motyw teologiczny. 
Pierwsza podkreśla znaczenie nowego narodzenia.
4 kwietnia: dzień zwiastowania Marii Pannie
10 kwietnia: 2. Niedziela po Wielkanocy – Misericordias Domini (Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5).
17 kwietnia: 3. Niedziela po Wielkanocy – Jubilate (Radośnie wysławiajcie Boga. Ps 66,1).
24 kwietnia: 4. Niedziela po Wielkanocy – Cantate (Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ps 98,1). Święto pieśni kościelnej. 
25 kwietnia: dzień ewangelisty Marka.

MAJ

Hasło miesiąca: Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was 
i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 1 Kor 6,19
1 maja: 5. Niedziela po Wielkanocy – Rogate (Proście! Mt 7,7a). Niedziela poświęcona modlitwie. Święto Pracy.
3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień apostołów Filipa i Jakuba Młodszego.
5 maja: Wniebowstąpienie Pańskie – Syn Boży odszedł do Ojca i powtórnie przyjdzie na ziemię sądzić żywych i umarłych.
8 maja: 6. Niedziela po Wielkanocy – Exaudi (Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7). 
15 maja: 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego – pamiątka powstania Kościoła.
16 maja: 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.
22 maja: Święto Trójcy Świętej.
26 maja Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – poświęcone wzajemnej pomocy
29 maja: 1. Niedziela po Trójcy Świętej.

CZERWIEC

Hasło miesiąca: Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. 2 Mż 15,2
5 czerwca: 2. Niedziela po Trójcy Świętej. 12 czerwca: 3. Niedziela po Trójcy Świętej.
19 czerwca: 4. Niedziela po Trójcy Świętej. Święto parafialne – nabożeństwo rodzinne połączone 
z rozdaniem świadectw z nauczania kościelnego. Po nabożeństwie odbędzie się uroczystość oficjal-
nego otwarcia i poświęcenia Centrum Ewangelickiego.
24 czerwca: Dzień narodzin Jana Chrzciciela.
25 czerwca: Pamiątka Wyznania Augsburskiego (Konfesji Augsburskiej). Tego dnia w 1530 roku przed 
cesarzem Rzeszy Niemieckiej Karolem V uroczyście ogłoszono wyznanie wiary ewangelickiej.
26 czerwca: 5. Niedziela po Trójcy Świętej.
29 czerwca: Dzień apostołów Piotra i Pawła.



Co niemiara
Front robót otwarty, 
po zimie zbudzona inżynieria działa. 
Z domowych pieleszy duch pracy 
przywarł do brudnej szyby, 
ścierki namoczył w płynie, 
z piwnicy wyniesione łopaty 
ku grządkom spieszą nagminnie, 
Tyle zajęć, aż mętlik w głowie, 
czoło otarte rękawem. 
Co w świecie, nic nie znaczy, 
własne komórki ciału bliższe.

  Leon Krzemieniecki
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