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ŚWIADECTWA ŻYWYCH KSIĄŻEK

O DWÓCH TAKICH, CO POKOCHALI KOŚCIOŁY POKOJU
ks. Tomasz Stawiak

M. Dudzic

SŁOWO DUSZPASTERZA
ks. Tomasz Stawiak

MUSICA LUTERANA

KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ
M. Stawiak
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 

DLA NAJMŁODSZYCH
M. Stawiak

KOŚCIÓŁ POKOJU w JAWORZE NAJCIEKAWSZĄ  
SAKRALNĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNA
M. Stawiak

Z  ŻYCIA PARAFII

Z  ŻYCIA DIECEZJI

Z  ŻYCIA PARAFII

Wizyta z partnerskiej parafii w Iserlohn-Letmathe
Goście z Bad Reichenhall w Jaworze 
Święto Reformacji u naszych przyjaciół w Offenbach

Jubileusz 40 lat posługi duszpasterskiej Bpa Ryszarda Bogusza

Spacer po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku

Odrestaurowany dawny domek grabarza
Nasi młodzi parafianie na OZME w Ostródzie

A. Pietruszczak

SOLENIZANCI
PLAN NABOŻEŃSTW

Z-ZA SZACHULCOWEGO MURU
Ratujcie nas ludzie, o rety!
M. Krajewska

Drodzy,
mam wrażenie, że niedawno pisałam słowo 
wstępne do adwentowego numeru Ewangelika a to 
już minął rok! Czas płynie nadzwyczajnie szybko, 
tym bardziej, że tak wiele się dzieje. Relacjonujemy 
Państwu najważniejsze wydarzenia z życia Parafii. 
Niewątpliwie takim ważnym wydarzeniem są 
wybory do Rady Parafialnej. We wrześniu br. 
odbyły się wybory w Jaworze, a 30 października 
ks. bp Waldemar Pytel wprowadził nową Radę w 
urzędowanie. Odbyły się już pierwsze posiedzenia 

oraz zapadły pierwsze decyzje. 
W ostatnich tygodniach odbyliśmy również sporo partnerskich spotkań, 
pożegnaliśmy ks. Friedricha Georga Metzgera i jego małżonkę Isolde von 
der Au-Metzger, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego zakończyli 
swoją pracę w Parafii w Offenbach. Dziękujemy im za wielkie serce okazane 
jaworskiej Parafii, za wiele lat pomocy, nauki i przyjaźni. Z państwem 
Metzger nie żegnamy się tak całkowicie, bo już planujemy wspólne działania 
i kolejne wizyty ;)
W październiku gościliśmy w Jaworze delegatów z naszych partnerskich 
Parafii w Iserlohn-Letmathe i Bad Reichenhall. Zapraszam do relacji z tych 
odwiedzin oraz do lektury pozostałych, ciekawych artykułów. Korzystając z 
okazji życzę przede wszystkim spokojnego przeżywania Adwentu, niech ten 
wyjątkowy czas przesłoni nasze niepokoje i troski. 

Marzena Stawiak
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ks. Tomasz Stawiak

Adwent 2012, Łk 1, 67-79
Moi drodzy,
Oto rozpoczynamy na nowo historię 

pt. Bóg się rodzi… Ktoś powie, że dopie-
ro adwent, że zanim zacznie się o Jezusie, 
to powinno być o Janie Chrzcicielu i Marii 
Pannie, która zaufała aniołowi. Nasz kazal-
ny tekst rzeczywiście zapowiada nam dziś 
Jana Chrzciciela, ale zastanówmy się przez 
chwilę i poszukajmy choć odpowiedzi na 
pytanie dlaczego to wszystko wydarzyło się 
akurat wtedy, i dlaczego to właściwie Bóg 

zdecydował się na odwiedzenie tego niegościnnego świata? Gdy poczyta się, 
postudiuje stosunki międzynarodowe sprzed 2000 lat, pozna choć w teorii 
sytuację ówczesnej Palestyny, ba nawet dziś, po 2000 lat pojedzie się i zoba-
czy na własne oczy legendarną Galileę, to nie da się oprzeć wrażeniu, że to 
peryferia peryferii. Choć dla pojedynczej, egzystencjalnej wiary, wszystkie te 
okoliczności zdają się nie mieć znaczenia, to jednak nasz rozum niezmiennie 
domaga się wyjaśnień. Więc wiemy już gdzie, na końcu ówczesnego świata, 
pośród pomieszanego i skrajnie podzielonego społeczeństwa, na intelektual-
ną elitę saduceuszy i faryzeuszy, oraz żyjącymi w hermetycznym, być może 
mistycznym świecie grupkami jak np. Esseńczycy. Kilka szczebli niżej jest 
tzw. lud: pasterze, rybacy, rzemieślnicy. To o nich powie Jezus: „Owce bez 
pasterza.” Ci czekali na lepsze warunki bytowe i lepsze życie po prostu. Jakie 
to banalne i zwykłe, a z drugiej strony jak dziwnie znajome.

I w takich okolicznościach pojawia się on, Jan Chrzciciel. Zwiastun Zba-
wiciela. Jego nawoływanie do prostowania ścieżek, tak bardzo w przenośni 
przez nas odbierane, było oczywiste dla słuchających Jana wtedy. Oto było 
rzymską tradycja remontowanie słynnych cesarskich dróg z okazji przyjazdu 
wysokiego państwowego urzędnika. Zaganiano po prostu okoliczną ludność 
do prac naprawczych i porządkowych. To czyni również Jan. Nie przebiera w 
słowach, nie sili na naukowe dywagacje i filozoficzne argumenty. Do dziś nie 

wiadomo do końca czy był Esseńczykiem, ówczesnym marzycielem, niewąt-
pliwie jednak był tak przekonany o bliskim końcu świata, że wszelkie uciechy 
tego życia wydawały mu się nieistotne. Ten zapowiadany dziś razem ze Zba-
wicielem przez Zachariasza prorok nie był zapewne lubiany przez otoczenie. 
Tacy ludzie nigdy nie są lubiani. Być może przez część, tą uczciwszą i z za-
sadami, był szanowany, ale pewny jestem, że w niewielu wzbudzał sympatię. 
Bo jak lubić faceta, który nie dość, że propaguje nieżyciowe, niewygodne, 
sprzeczne z pragnieniami, zasady dotyczące praktyki życia, to jeszcze żyje 
tak jak naucza. Tak jak Chrystus był Prawdą, tak i Jan Chrzciciel był prawdą. 
Prawdę znać, to prawdą być powie duński filozof  Kierkegaard i doda, że 
świat bardziej nienawidzi prawdy niż śmierci, bo śmierć jest mu bliższa. Po 
dziś dzień jest Jan Chrzciciel synonimem żywego wyrzutu sumienia, wyrzu-
tu, który w zupełności realizuje się w męczeńskiej śmierci. Nie przez przypa-
dek jest Jan Chrzciciel jedną z najważniejszych postaci adwentu. To on i mat-
ka Jezusa grają kluczowe role w czasie tych kilku tygodni, które zbliżają nas 
do świąt. Nie ma tu przypadku. W tym wyraża się mądrość historycznego, 
instytucjonalnego kościoła. Adwent jest przecież niczym innym jak tradycją, 
ludzką, wpisaną od lat w tradycję  naszego życia. Jest jednak tradycją mądrą 
i pożyteczną. Dlaczego? Bo remont dróg, to konieczność. By gdziekolwiek 
dotrzeć, dojechać, potrzebujemy drogi, najlepiej prostej i wielopasmowej. 
Gołym okiem dostrzegamy to i odczuwamy w zmieniającej się Polsce. Nie 
mniej konieczne jest prostowanie dróg własnego życia. Zbliżająca się pa-
miątka narodzin Zbawiciela jest ku temu doskonałą okazją. I w tym momen-
cie pojawia się właśnie adwent, z Janem Chrzcicielem, wyrzutem sumienia, 
które każe nam reflektować o własnej egzystencji, o tak pokręconych i nie 
remontowanych drogach mojego własnego życia. Drogach którymi chcia-
łoby się nieraz dojechać nieba, a które są często w takim stanie, że pozostaje 
nam się kręcić w kółko.

Teoretycznie kościoły chrześcijańskie od lat nawołują z okazji adwentu do 
refleksji,  do zatrzymania się, zwolnienia pędu życia, zmniejszenia szeroko 
pojętej konsumpcji, a tak naprawdę i wiem to po mojej Parafii, jest grudzień 
najbardziej szalonym, zabieganym miesiącem w roku. Podobnie jest z każ-
dym z nas. Jeśli jakikolwiek czas w roku sprzyja zwolnieniu, to na pewno nie 
jest to adwent. Cóż więc robić? Myślę, że warto przestać się oszukiwać i prze-

SŁOWO DUSZPASTERZA
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stać zaklinać rzeczywistość, obrażać się na nią. Może wystarczy przekazywać
adwentowe przesłanie światu takiemu jaki on jest, bez prób uzurpowania 
sobie praw do jego zmiany. Jak zobaczyliśmy ten pierwszy adwent i to pierw-
sze przyjście Zbawiciela nie działo się w zbyt sprzyjających okolicznościach. 
I dzisiejsze zwiastowanie w zsekularyzowanym świecie do najprostszych nie 
należy, a przecież mimo to nie brak nam ani wiary, ani zapału. Bo nie świat, 
nie sekularyzacja, nie okoliczności zewnętrzne są zagrożeniem dla powodze-
nia misji Bóg się rodzi, ale zgorzknienie, frustracja i brak nadziei. To nie 
świat jest dla nas najniebezpieczniejszym wrogiem, ale my sami dla siebie.  

Nieważne więc moi drodzy tak naprawdę okoliczności i czas. Dla wie-
rzących przyjście Zbawiciela może się odbyć na najgłębszej prowincji. On 
może narodzić się nawet w najbrudniejszym, najbardziej zbrukanym sercu. 
Nie my, lecz on o tym decyduje. Na to wpływu nie mamy. Jednak o ile łatwiej 
dotrzeć, nawet Bogu, w takie odludne miejsce gdy prowadzi do niego dobra 
i jasna droga. I przygotowanie, to już nie jest dla nas coś niemożliwego, to 
już leży w naszej gestii. Mądra tradycja podsuwa nam adwent, mądrze z niej 
korzystajmy. 

Amen

Świadectwa Żywych KsiŻywych KsiŻ ążek
15 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze już po raz 

drugi odbyło się wydarzenie o nazwie Jaworska Żywa BibliotekaŻywa BibliotekaŻ . Jest to ini-
cjatywa mająca na celu zmianę postaw ludzi wobec inności, opartą na zrozu-
mieniu i szacunku. Poprzez ten projekt Biblioteka chce zachęcić do wzrostu 
świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a tak-
że prowokować krytyczne myślenie.

Czytelnicy mogli wypożyczać Żywe KsiŻywe KsiŻ ążki z katalogu ochotników, o któ-
rych w społeczeństwie obecna jest jeszcze zbyt niska świadomość i często ste-
reotypy. Książkami, oprócz mnie, byli m. in. trzeźwiejący alkoholik, uchodź-
ca, imigrantka, gej, pastor, rodzic osoby niepełnosprawnej. Mając na uwadze 
słuszne wg mnie założenia Żywej Biblioteki, wziŻywej Biblioteki, wziŻ ąłem udział w wydarzeniu 
jako protestant. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze, nie zauwa-
żyłem negatywnych reakcji wobec kogokolwiek z Książek, a samo doświad-
czenie, również dla mnie, było kształcące. 

Autor: Marcel Dudzic

Serdecznie zapraszamy na 
międzyparafialne spotkanie 

adwentowe, które w tym roku 
odbędzie się 17 grudnia br. 

we Wrocławiu. 
Wszelkie szczegóły i zapisy na wyjazd 

prowadzi p. Aniela Pietruszczak. 
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O dwóch takich, co pokochali 
Kościoły Pokojuły Pokojuł

Jawor, godz. 9.30, grupa turystów zwiedza Kościół Pokoju. Ponieważ
jest zima, zwiedzanie odbywa się na specjalne zamówienie. Turystów 
oprowadza Ginter Frautschi, który zajmuje się tym od 2001 r. 

Świdnica, tego samego dnia, godz. 11.30, ta sama grupa kupuje 
wejściówki do drugiego Kościoła Pokoju. Pilot uważnie przygląda się
sprzedającemu. To Artur Kryger z turystami pracuje od ponad 20 lat. 
Po zakończeniu zwiedzania pilot nie wytrzymuje i mówi: „Panie, jak 
Pan to robi, że Pan wyrabia obsługiwać oba kościoły Pokoju? Kiedy 
Pan zdążył tu przyjechać?”

Gdy usłyszałem tę historię, to pomyślałem, że aby być bliźniakiem, 
wcale nie potrzeba mieć brata. Pomijając fizyczne podobieństwo, obaj 
panowie odpowiedzialni za obsługę turystów, są wręcz uosobieniem 
słów psalmisty „gorliwość o dom Twój pożera mnie”. Ileż razy, będąc 
gdzieś we wspólnej podróży, z biskupem Waldemarem Pytlem, pro-
boszczem w Świdnicy, opowiadamy sobie o naszych panach kustoszach  

i wypowiedź jednego, drugi 
kwituje uśmiechem i słowa-
mi „Mój Artur / Ginter ma 
tak samo…”

Najprostszy przykład. 
Środek sezonu turystyczne-
go, Pan Ginter (tak właśnie 
nazywany jest pan Frautschi 
przez pilotów) narzeka na 
zmęczenie „Księże potrze-
buję tydzień odpoczynku, 

Ginter Frautschi
z Kościała Pokoju ła Pokoju ł
w Jaworze

Artur Kryger
z Kościała Pokoju ła Pokoju ł

w Świdnicy

urlopu”. W porządku, od 
przyszłego poniedziałku 
do niedzieli. Organizu-
jemy zastępstwo. Mija 
poniedziałek, wtorek. 
Środa, 7.30, o wscho-
dzie słońca, promienie 
w maju tworzą dzięki wi-
trażom niesamowitą grę
barw w kościele, przed 
pracowitym dniem idę
do kościoła podelektować się ciszą, niezwykłym spektaklem  świateł. 
Siadam w łSiadam w łSiadam w awie, zamykam oczy. Słyszę za sobą szuranie. Kot? Za gło-
śno. Złodziej? „O rany” czemu pan Ginter mnie straszy o tej porze?

„Dzień dobry księdzu. Tak wpadłem pooddychać kościołem.”
No tak, nie było go tu przecież już 48 h. 
Opowiadam księdzu Pytlowi . Ten śmieje się i mówi: „ No tak, skąd 

ja to znam?”
Ludzie – instytucja. Znani i lubiani za otwartość i dyspozycyjność, 

przez pilotów wycieczek i przewodników. Nie znający wszystkich no-
winek technicznych i często nie idealni organizacyjnie, a mimo to 
braćmi jako współpracownicy dla swoich proboszczów.

Gdy myślę o obu „bliźniakach” przypomina mi się lutrowa nauka 
o powołaniu i pracy. Tak. Ci obaj kochają swoją pracę i kochają swój 
kościół. Kościół, dzięki temu, choć obaj niesamowicie skromni, mogą
być przykładem. Naprawdę ciężko nam przecenić ich zaangażowanie, 
a przecież obaj od lat, są również członkami rad parafialnych. Tak, Ko-
ścioły Pokoju są w wiernych rękach. 

Autor: ks. Tomasz Stawiak
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Koncert muzyki barokowej
23 października br. wraz z gośćmi z Bad Reichenhall udaliśmy się do Na-

rodowego Forum Muzyki na koncert jubileuszowy, z okazji 10-lecia Wro-
cławskiej Orkiestry Barokowej „Gloria in excelsis Deo”. 

MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII

Wyjątkowo, w tym numerze, pozwolę sobie „wypełnić” muzyczny 
dział osobiście. Bo też wyjątkowa jest okazja. Kantor Kościoła Pokoju, 
pani Małgorzata Zuchowicz, w październiku tego roku obroniła swo-
ją pracę i uzyskała tytuł doktora. Dlatego też chciałabym, w imieniu 
całej jaworskiej społeczności parafialnej, pogratulować Jej oraz ży-
czyć satysfakcji i wielu dalszych sukcesów zawodowych. 

Pani kantor napisała pracę na temat: „Działalność Organomi-
strzowska Rodziny Meinertów”. Promotorem jest dr hab. Maria Szy-
manowicz, profesor KUL w Katedrze Instrumentologii Instytutu Mu-
zykologii KUL.

We wstępie swojej pracy doktorantka pisze:  „(…)Wybór tematu 
nie był przypadkowy, gdyż wypłynął z zamiłowania autorki do ziemi 
i kultury dolnośląskiej, a przede wszystkim organów i sztuki prote-
stanckiej (…)”. Pani Gosiu, my to zamiłowanie jak najbardziej rozu-
miemy, a wręcz podzielamy! Jeszcze raz ogromne gratulacje!

Autor: Marzena Stawiak

Dr Małgorzata Zuchowicz (pierwsza z lewej) odbiera gratulacje w Kościele Pokoju w Jaworze.

Nasza parafialna grupa, wraz z gośćmi z Bad Reichenhall, na schodach NFM we Wrocławiu.

Wykonawcy:Wykonawcy:
• Jarosław Thiel – dyrygent
• Magdalene Harer – sopran
• Benno Schachtner – alt

• David Szigetvari – tenor
• Lisandro Abadie – bas
• Dresdner Kammerchor
• Wrocławska Orkiestra Barokowa

Świętując jubileusz dziesięciolecia swojej działalności, artyści sięgnęli po 
twórczość największych mistrzów epoki baroku: Georga Philippa Teleman-
na, Georga Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha.

Barok to czas, w którym muzyka najprężniej rozwijała się na dworach 
i w kościołach. Na ten okres przypada również narodzenie się jednej z naj-
ważniejszych form muzycznych, tj. opery. 

Wrocławska Orkiestra Barokowa, wchodząca w skład Narodowego Fo-
rum Muzyki, jest zespołem grającym na instrumentach historycznych. Zo-
stała założona w 2006 roku przez Andrzeja Kosendiaka i jest od początku 
prowadzona przez wiolonczelistę, Jarosława Thiela.

Autor: Marzena Stawiak
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Z ŻYCIA PARAFII

11 września 2016 r. był bardzo ważnym dniem w 
życiu naszej Parafii. Dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta. Właśnie podczas tej niedzieli odbyły się wybory 
do ”nowej” Rady Parafialnej. Po dokładnie pięcioletniej kadencji „dotychcza-
sowej” Rady, Zgromadzenie Ogólne Parafian (przypomnijmy, że są to osoby 
pełnoletnie i opłacające składki parafialne) dokonało wyboru nowych człon-
ków. Lista kandydatów stanowiła 7 osób, zaś w skład mogło wejść tylko 6. 
Sylwetki kandydatów przybliżyliśmy w poprzednim numerze „Ewangelika 
3(9)2016”. Do głosowania przystąpiono zaraz po nabożeństwie. Prezydium 
czuwało nad prawidłowym przebiegiem wyborów. 

Rada Parafialna nowej 
kadencji oficjalnie podjęła 

już swoje obowiązki

W wyniku głosowania do Rady Parafialnej zostały wybrane następujące 
osoby:

W tym dniu wybrano również członków Komisji Rewizyjnej oraz świec-
kiego członka Synodu Diecezjalnego. 

Wprowadzenie Rady Parafialnej w urząd nastąpiło 30 października 2016 r. 
podczas niedzielnego, reformacyjnego nabożeństwa. Uroczystości przewod-
niczył bp Waldemar Pytel, który wygłosił również kazanie. Po nabożeństwie, 
już tradycyjnie, odbyła się z okazji Święta Reformacji kawa parafialna, pod-
czas której pastorowa poczęstowała wszystkich gości zupą dyniową. 

Nowo wprowadzeni Radni dokonali  tego dnia pierwszej ważnej decyzji 
- na stanowisko prezesa Rady Parafialnej wybrali Remigiusza Tarasiewicza,  
funkcję sekretarza powierzono Annie Sadowskiej, natomiast skarbnikiem 
został Ginter Frautschi. W ten oto sposób ukonstytuowało się prezydium 
nowej Rady Parafialnej.

Serdecznie gratulujemy radnym i życzymy wielu sukcesów!

Parafianie w sku-
pieniu dokonują
wyboru członków 
nowej rady.

1. Dudzic Marcel
2. Frautschi Ginter
3. Mroczkowski Waldemar

4. Prokopiak Piotr
5. Sadowska Anna
6. Tarasiewicz Remigiusz   Autor: Aniela Pietruszczak

Bp Waldemar Pytel wprowadza nową Radę Parafialną w urząd.
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Kościół Pokoju w Jaworze $
najciekawszą sakralną atrakcją turystyczną Dolnego Śląska

Z ŻYCIA PARAFII

Sukcesem zakończył się inter-
netowy plebiscyt Gazety Wro-
cławskiej i portalu naszemiasto.pl: 
„Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska – Najciekawsza Atrakcja 
Turystyczna 2016”.

Ewangelicki Kościół Poko-
ju w Jaworze zajął ostatecznie 3. 
miejsce i okazał się NAJCIEKAW-
SZĄ ATRAKCJĄ spośród budow-
li sakralnych na Dolnym Śląsku.  
Spośród tysiąca kandydatów wy-
grali najlepsi z najlepszych, a na-

sza „Perełka” znalazła się pośród 
nich. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się na Zamku Książ w Wał-
brzychu. Nagrodą jest pamiątkowy 
certyfikat, artykuł sponsorowany 
o naszym kościele oraz możliwość
promocji w modułach reklamo-
wych w Gazecie Wrocławskiej 
oraz w Strefie Biznesu.

Bardzo dziękujemy Państwu za 
oddane głosy! Bez Was nie osią-
gnęlibyśmy takiego sukcesu.

Autor: Marzena Stawiak

!"#$%&'()*&+,-*+,.*&/.*0123
.3%#$(.&-*&+-3+(%30&#++

%$+,.*&4-*05+6.3'&7-&8$+9.30"-)":

W sobotę 17 września 2016 r. wybraliśmy się na 
wycieczkę do Wrocławia, a ściślej mówiąc do „Dziel-
nicy Czterech Wyznań”. To wyjń”. To wyjń ątkowa dzielnica, gdyż
znajdują się tam, całkiem po sąsiedzku, cztery domy 
modlitwy: synagoga, cerkiew prawosławna, kościół

rzymskokatolicki (nazywany również Małą Częstochową) oraz kościół
ewangelicki.

Kiedy pojawiliśmy się
w umówionym miejscu, 
czekali na nas przewod-
nicy. Miejscem spotkania 
była Kryształowa Planeta, 
nazywana również „Mat-
ką Ziemią” (to przepią” (to przepią ękna 
rzeźba). Mieliśmy cudow-
ną, słoneczną i wyjątkowo 
ciepłą pogodę. Z cieka-
wością zaglądaliśmy do 
wnętrza każdego kościoła, 
oprócz synagogi (w so-
botę jest ona zamknięta 
dla zwiedzających). Na-
sze zwiedzanie było po-
przedzone fascynującymi 
informacjami ze strony 

znawców tych obiektów sakralnych. Jak już wspomniałam, oprowadzali nas 
wrocławscy przewodnicy. O cerkwi prawosławnej opowiadał nam ksiądz, 
nazywany również „batiuszką”. Po obejrzeniu trzech wspomnianych wyą”. Po obejrzeniu trzech wspomnianych wyą żej 
miejsc udaliśmy się do kościoła ewangelickiego przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego. Kiedy słuchaliśmy opowieści pani przewodnik, i kiedy podziwialiśmy 
przepiękny ołtarz – ambonę, akurat w tym czasie nastąpiąpią ło załamanie pogody 
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i lunął deszcz. Wcale nam to nie przeszkadzało, że pada za oknem, bo to był
już koniec naszego zwiedzania (wszystkie obiekty sakralne zwiedzaliśmy w 
ciągu 2.5 godziny). A później zaplanowany był obiad w pobliskiej restauracji 
„Pod Aniołami” należącej do  parafii  ewangelickiej. Tak na marginesie mó-
wiąc, obiad był przepyszny Podczas spożywania posiłku podjęliśmy decyzję, 
że zwiedzamy jeszcze Rynek, tym bardziej że byliśmy w jego pobliżu. Pełni 
humoru z parasolami w rękach, udaliśmy się w kierunku kościoła św. Elżbie-
ty, a stamtąd do Sky Tower. Należy dodać, że Sky Tower to wieża widokowa 
(200 m n.p.m.), skąd można zobaczyć panoramę stolicy Dolnego Śląska, a 
przy słonecznej pogodzie wypatrzyć również Śnieżkę. Tak się złożyło, że na-
sza grupa  podziwiała Wrocław „w objęciach” rzęsistego deszczu.

Późnym popołudniem po-
wróciliśmy do Jawora, dziękując 
pani Pastorowej za bezpieczną
jazdę i wspaniałą wycieczkę. To 
była wyjątkowa sobota, pełna 
wrażeń, fantastycznych opowie-
ści i obcowania z kulturą czte-
rech wyznań. Oby było więcej 
takich niecodziennych sobót.

Autor: Maria Krajewska

Z ŻYCIA PARAFII

Zakończyłczyłczy y siły sił ę prace konserwatorskie zmierzające do uratowania i zacho-
wania konstrukcji szachulcowej dawnego domku grabarza z 1660 r. 

Już w kilka lat po wybudowaniu i poż w kilka lat po wybudowaniu i poż święceniu Kościoła Pokoju w Jaworze, 
pilną potrzebą potrzebą ą staą staą ło się zapewnienie mieszkania dla grabarza obsługującego 
przylegający do kościoła cmentarz. Postawiono wtedy niewielki domek o łącz-
nej powierzchni mieszkalnej ok. 80m², a zbudowano go najprawdopodobniej 
z materiałów pozostałych przy budowie kołych przy budowie koł ścioła. Przebudowywany w niewiel-
kim stopniu, przetrwał jako dom grabarzy do poł jako dom grabarzy do poł łowy lat 50 XX w. Opuszczony 
popadał w ruinł w ruinł ę. W połowie lat 80 XXw. został zaadoptowany na mieszkanie ł zaadoptowany na mieszkanie ł
księdza. Dokonano wtedy niestety zmian, niezgodnych ze sztuką ochrony zaą ochrony zaą -
bytków, jednak szczęśliwie zmiany te nie okazały siły sił ę nieodwracalne. W ostat-
nich latach Parafia przywraca mu zabytkowe oblicze. 

W ramach projektu przeprowadzono najbardziej widoczne naprawy i kon-
serwacje związane z elewacją. Wszędzie tam, gdzie we wcześniejszych latach 
pogrubiono ściany i przykryto oryginalne drewniane belki, konieczna byłciany i przykryto oryginalne drewniane belki, konieczna byłciany i przykryto oryginalne drewniane belki, konieczna by a 
rozbiórka i wymiana części oryginalnego szkieletu ze względu na zużycie pożycie poż -
nad 300-letniego materiału. Ponadto usunięto mechanicznie całość łuszczące-
go się pokrycia desek oraz wymieniono sypiący się tynk wypełnień. Usunięto 
kamienną rustyką rustyką ę ze ścian dodaną w poą w poą łowie lat 80 XX wieku i odeskowano 
domek, dokładnie w ten sam sposób, jak uczyniono to wcześniej z pobliskim 
kościołem. Obie budowle, powstałe w podobnym czasie, są dzią dzią ś odeskowane 
w sposób paralelny. Jest to oczywisty powrót do wersji historycznej.

Odrestaurowany dawny domek grabarza

Koniecznym byłKoniecznym byłKoniecznym by o 
również uż uż życie preparażycie preparaż -
tu Anti Insekt Remmers 
w celu zabezpieczenia 
odsłoniętych, a z biegiem 
prac na nowo przykry-
tych, belek konstrukcyj-
nych. Nowe odeskowanie 
zostało zaimpregnowane 
i trzykrotnie pomalowa-
ne. Wymieniono parapety 
zewnętrzne przy oknach.
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Z ŻYCIA PARAFII

Nasi młodzi parafianie na OZME w Ostródzie
Skromną, bo dwuosobową repre-

zentację stanowiliśmy na XLVIII 
Ogólnopolskim Zjeździe Mło-
dzieży Ewangelickiej w Ostródzieży Ewangelickiej w Ostródzież . 
Mimo tego weekend 23-25.09 okazał
się czasem bogatym w ciekawe do-
świadczenia. Już w piątek rano wyru-
szyliśmy w sześciogodzinną podróż
pociągiem, by spotkać starych i no-
wych znajomych oraz wziąć udział
w bogatym programie ostródzkiego 
OZME. 

Na spotkaniu skupiono się na 
ważnym dla ewangelików pojęciu 
odpowiedzialności, czego w szcze-
gólności dotyczył panel seminariów, 
z których najciekawszy wg mnie 
poprowadził ks. Piotr Mendroch – 
duszpasterz więziennictwa. Orygi-

nalne rozumienie odpowiedzialności 
za przyrodę i rodzinę wyraziła w wy-
wiadzie posłanka Urszula Pasławska. 
Wypowiedź pani Pasławskiej stała 
się  przyczynkiem do licznych dys-
kusji na temat odpowiedzialności za 
środowisko. 

Wśród bogactwa atrakcji najbar-
dziej zapadł nam w pamięć koncert 
zespołu N.O.C. oraz rejs statkiem 
po jeziorze Drwęckim. Czas wol-
ny spędzaliśmy do późnej nocy na 
rozmowach oraz wspólnej zabawie 
przy grach planszowych. Z wytęsk-
nieniem czekamy na kolejny OZME 
w Cieszynie, z nadzieją że będzie co 
najmniej tak samo wartościowy jak 
ostródzki. 

Autor: Marcel Dudzic

Kolorystykę konstrukcji szachulcowej dostosowano do kolorystyki kościo-
ła, podobnie jak wcześniej system odeskowania. Wyburzono i usunięto beto-
nową opaską opaską ę otaczającą budynek, a dodaną budynek, a dodaną ą zapewne, równieą zapewne, równieą ż w latach 80XXw. ż w latach 80XXw. ż
i zastąpiono jąpiono ją ą o wiele lepiej prezentują o wiele lepiej prezentują ącą sią sią ę wysypką drobnego ą drobnego ą żwiru, co ma 
zabezpieczać deski przed odpryskującym deszczem.

Prace prowadzone przez cieśli firmy pana Mroczkowskiego, tych samych, 
którzy w latach 90 XXw. przeprowadzali prace renowacyjne kościoła, wyko-
nywane byłnywane byłnywane by y sprawnie i z zachowaniem terminów, a uwagi i korekty zgły sprawnie i z zachowaniem terminów, a uwagi i korekty zgł łaszane 
przez nadzór merytoryczny wprowadzane.

Szachulcowy, dawny domek grabarza, jest dziś bez wątpienia jednym zątpienia jednym zą naj-
piękniejszych obiektów Jawora, a być może całego Dolnego Śląska.

Autor: ks. Tomasz Stawiak

DLA NAJMŁODSZYCH
!"#$%&'()%&*%+,%-
#d  października tego roku uczestniczycie w warsztatach prowadzonych 

przez p. Annę Kałużną i p. Tomasza Dudę „Dzieci jednego Boga”. 
Poznajecie kulturę, zwyczaje i obrzędy różnych wyznań i mniejszości 
narodowych. Kolejne spotkania jeszcze przed Wami, na których poznacie 
m. in. kościół prawosławny, ale już dzisiaj proponuję Wam małą powtórkę 
tego, czego się już nauczyliście. To również wyzwanie dla tych, którzy 
nie mieli okazji być z nami na warsztatach.

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki
Dzielnica Wzajemnego …….......…….…… to miejsce, 
w którym spotykają się cztery …………………. . Bardzo 
blisko siebie znajdują się: kościół ewangelicki, cerkiew 
…………………….…...………, kościół rzymsko-katolicki 
i synagoga pod ………..……… ……………………… . Święta 
księga Żydów nazywa się ………….……… . Spisana jest w języku 
………………………….. . Najważniejszym żydowskim świętem 
jest …………………. Symbolizuje przymierze, jakie zawarł Bóg 
z narodem oraz przypomina Żydom wyzwolenie z ziemi egipskiej. 
Dniem świętym w judaizmie jest …………………………….. .  
W czasie świąt Żydzi nie mogą wykonywać żadnej 
………………., Tradycyjne pozdrowienie wyznawców judaizmu 
to hebrajskie słowo …………………… .

!"#"$%&
Białym Bocianem
wyznania
izraelskim
Szacunku

prawosławna
szalom
Tora
Szabat
pracy
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DLA NAJMŁODSZYCH DLA NAJMŁODSZYCH

Zakreśl symbole i elementy występujące zarówno 
w kościele ewangelickim, jak i rzymsko-katolickim. 
Pokoloruj je.

Znaczenie kolorów i wymowa symboli$
w znaku Róży Lutra - pokoloruj ją.

W środku znajduje się czarny krzyż, który przypomina nam, że 
Jezus Chrystus został ukrzyżowany za grzechy nas wszystkich.

Czerwone serce informuje, że droga Jezusa na krzyż była drogą 
miłości.

Białe kwiaty róży przypominają, że to właśnie śmierć na krzyżu 
i miłość Jezusa do człowieka powoduje usprawiedliwienie naszych 
grzechów. 

Niebieski to kolor nadziei. Wskazuje na przyszłą radość w niebie.

Złoty pierścień, który otacza  całość to symbol początku i końca.  
To obietnica życia wiecznego w niebie. 

Uczymy się symboli 
różnych kościołów, 
powinniśmy więc 
doskonale znać 
herb kościoła 
ewangelickiego. 
Róża Lutra powstała 
na podstawie 
herbu rodzinnego 
ks. Marcina Lutra. 
Jej poszczególne 
elementy (części) 
przekazują nam wiele 
prawd Reformacji. 
Zapoznaj się z nimi, 
a następnie pokoloruj 
Różę Lutra (wzór 
znajdziesz też na 
okładce). 
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DLA NAJMŁODSZYCH
Wizyta z partnerskiej parafii 

w Iserlohn-Letmathe
30 września odwiedzili nas goście z partnerskiej Parafii. Wizyta plano-

wana była od kilku miesięcy. Goście spędzili na Dolnym Śląsku cztery dni, 
podczas których zwiedzili główne atrakcje regionu. 

Pierwszego dnia (sobota) nasi przyjaciele udali się do Wrocławia. Po sto-
licy Dolnego Śląska oprowadził ich nasz para-
fianin Marcel Dudzic. 

W niedzielę członkowie obu Parafii spo-
tkali się na uroczystym nabożeństwie z okazji 
Święta Żniw. Rozpoczęło się ono wniesieniem 
chleba upieczonego przez dzieci z naszej Pa-
rafii. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Burck-
hardt Hoelscher z Iserlohn-Letmathe. 

Wieczorną atrakcją przygotowaną spe-
cjalnie dla naszych gości był wyjazd do go-
spodarstwa agroturystycznego „Pod Anioła-
mi” w Dobkowie. Parafianie integrowali się
podczas wspólnego przygotowywania pie-
rogów, tańców i rozmów przy naszych ro-
dzimych przysmakach. Obejrzeli również
prezentację przygotowaną przez p. Marzenę
Stawiak, przedstawiającą życie naszej parafii w ciągu jednego, przykłado-
wego roku. 

Nazajutrz goście udali się
na dalsze zwiedzanie Dol-
nego Śląska. 

Wizyta parafian z Iser-
lohn Lethmate z pewnością
nie była ostatnią, planujemy 
również odwiedziny na-
szych niemieckich przyja-
ciół w ich Parafii, otrzymali-
śmy takie zaproszenie. 

Autor: 
Marzena Stawiak

Z ŻYCIA PARAFII

Na imię mam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykorzystując alfabet hebrajski zapisz swoje imię. 
Pamiętaj, że w j. hebrajskim piszemy od prawej do lewej strony ;)
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Z ŻYCIA PARAFII

Goście z Bad Reichenhall w Jaworze 
W dniach 20-24 października gościliśmy również paraż paraż fian z Bad Reichen-

hall. Z tą paraą paraą fią partnerstwo trwa najdfią partnerstwo trwa najdfią łużej, bo od roku 1990, a więc w tym 
roku mija 26 lat wspólnych działań. Partnerstwo zawarte zostało pomię-
dzy ks. Romanem Kluzem (ówczesny proboszcz w Jaworze) i ks. Hansem 
Georgem Bredullem z Bad Reichenhall. Wielokrotnie gościliśmy naszych ba-
warskich przyjaciół, jak również odwiedzaliż odwiedzaliż śmy ich w urokliwym zdrojowym 
miasteczku w Niemczech. Dziś z sentymentem wspominamy wspólne spotka-
nia, zarówno w Niemczech, jak i w Jaworze. 

W 2013 roku ks. H.G. Bredull przeszedł na emeryturł na emeryturł ę a jego następcą zostaą zostaą ł
ks. Martin Wirt. Z wielką nadzieją nadzieją ą spoglą spoglą ądaliśmy w stronę Bad Reichenhall, 
iż nowy proboszcz bż nowy proboszcz bż ędzie zainteresowany kontynuowaniem naszego partner-
stwa. Szansa pojawiła się po 3 latach, w osobie ks. Vanessy Martin (ksiądz 
pomocniczy), która zorganizowała wycieczkę do Jawora. Łącznie przyjechało 
13 osób, niektórzy odwiedzili naszą paraą paraą fię po raz kolejny:  ks. H.G. Bredull, 
p. Monica Moldan, p. Hans Udo Schmiede.

Dla naszych gości przygotowaliśmy bogaty program. Pierwszego dnia zwie-
dzili Wrocław, kolejny dzień upłynłynł ął na zwiedzaniu Koął na zwiedzaniu Koął ścioła Pokoju w Świdni-
cy, Krzyżowej oraz urokliwego Szczawna Zdrój.

W sobotę wieczorem wyruszyliśmy do Dobkowa, gdzie na gości czekała 
ciężka praca: lepienie pierogów. Praca okazała się niezłą frajdłą frajdłą ą, do lepienia 
przystąpili niemal wszyscy uczestnicy wycieczki, z ks. H.G. Bredullem na czele. ąpili niemal wszyscy uczestnicy wycieczki, z ks. H.G. Bredullem na czele. ą
Nie mogliśmy wyjść z podziwu z jakim zaangażowaniem w wałkowanie ciasta 
i samo lepienie pierogów zabrał sił sił ę emerytowany proboszcz partnerskiej pa-
rafii. 

Nasi goście obejrzeli również prezentacjż prezentacjż ę o jaworskiej parafii. Najlepszym, 
a jednocześnie niezwykle dla nas cennym podsumowaniem naszych działań
byłbyłby y sły sł łowa ks. Bredulla „Respect”. 

Wieczór upłynłynł ął na kosztowaniu polskich wyrobów, ale teął na kosztowaniu polskich wyrobów, ale teął ż na wspólnych ż na wspólnych ż
tańcach, rozmowach i wspomnieniach. 

Kolejnym dniem byłKolejnym dniem byłKolejnym dniem by a niedziela. Spotkaliśmy się wszyscy przed godziną
11 na nabożeństwie, podczas którego kazanie wygłosiła ks. Vanessa Martin. 

Modlitwy i śpiew 
w dwóch językach 
zawsze przypomina-
ją nam, ą nam, ą że jesteśmy 
dziećmi jednego Boga, 
niezależnie od koloru 
skóry czy miejsca za-
mieszkania. Nie powin-
niśmy zapominać o tej, 
wydawać by się mogło, 
oczywistej kwestii. 

Po nabożeństwie nastąpiąpią ła krótka przerwa na szybki obiad, ponieważ na ż na ż
gości już czekaż czekaż ła kolejna niespodzianka. Dwoma busami udaliśmy się do Ja-
worzyny Śląskiej, do Muzeum Kolejnictwa. Tam czekał na nas specjalny poł na nas specjalny poł -
ciąg „Westfalczyk”. Kurs pomiędzy Jaworem a Świdnicą (oboma Koą (oboma Koą ściołami 
Pokoju) upamiętnił 368 rocznicł 368 rocznicł ę zawarcia pokoju westfalskiego, kończącego 
Wojnę Trzydziestoletnią. Podróż takim zabytkowym pociż takim zabytkowym pociż ągiem byłgiem byłgiem by a dla wielu 
ciekawym przeżyciem. Szczżyciem. Szczż ęściarze mogli również zajrzeż zajrzeż ć do „ciuchci”. a na-
wet do kotła. 

Nie mieliśmy za dużo czasu, może chwilę na przebranie się i złapanie tchu, 
bo już czekali kierowcy, by zawież czekali kierowcy, by zawież ź nas do Wrocź nas do Wrocź ławia, do Narodowego Forum 
Muzyki na koncert „Gloria in excelsis Deo” z okazji 10-lecia działalności Wro-
cławskiej Orkiestry Barokowej. 

Wróciliśmy późnym wieczorem. W poniedziałek rano goście odjechali do 
domu. Czy partner-
stwo będzie konty-
nuowane? Trudno 
powiedzieć. Sądzę, że 
wszystko zależy od ży od ż
proboszcza Martina 
Wirtha. Parafianie 
z Jawora nadal są peą peą ł-
ni nadziei. 
Autor: 
Marzena Stawiak
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Święto Reformacji u naszych 
przyjaciół w Offenbachffenbachff

Do Offenbach wyruszyliffenbach wyruszyliff śmy 31.10.2016, czyli w święto Reformacji. 
Na parkingu w Jaworze, tuż przed „Augustą–Wiktorią”, o godzinie 7.45 czeą”, o godzinie 7.45 czeą -
kały na nas 2 samochody (jeden parafialny, drugi należący do Pana Sebastia-
na, naszego parafianina). Oba pojazdy mogły pomieścić łącznie 16 osób i tyle 
właśnie parafian udało się do Offenbach nad Menem na uroczyste naboffenbach nad Menem na uroczyste naboff żeń-
stwo reformacyjne, podczas którego żegnaliśmy naszych przyjaciół: Isolde 
von der Au-Metzger i Georga Friedricha Metzgera, którzy przechodzą na 
zasłużoną emeryturę. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że oboje małżonkowie 
poświęcili aż 19 pięknych lat dla dobra  ewangelickiego Kościoła w Offenbach ffenbach ff
i szczęśliwie doczekali się wieku, w którym można przejść na emeryturę.

Jechaliśmy żwawym tempem, warunki drogowe mieliżwawym tempem, warunki drogowe mieliż śmy doskonałe, dlatego 
bardzo szybko pokonywaliśmy wyznaczone odcinki tej trasy. W pewnym mo-
mencie postanowiliśmy zatrzymać sić sić ę na dłuższy (bo ponad godzinny) postój. 
ByłByłBy o to w uroczym miasteczku o dźwiźwiź ęcznej nazwie Bad Hersfeld. Jest to miasto 
uzdrowiskowe, znajduje się w północno-wschodniej części Hesji. Stąd do Offenffenff -
bach jest około 150 km, a to oznacza około 1,5 godziny jazdy autostradą. 

W Bad Hersfeld  
zwiedziliśmy przede 
wszystkim Starówkę
(Altstadt), zaglądając 
przy okazji do niektó-
rych sklepów (np. z 
żywnością). O godzi-
nie 15.20 ruszyliśmy 
w dalszą podróż. Do 
Offenbach dotarliffenbach dotarliff śmy 
o .20. Nasi gospoda-
rze powitali nas bar-
dzo serdecznie.

Każdy z uczestni-
ków tej niecodziennej 
uroczystości otrzymał
program nabożeństwa 
(w języku niemieckim 
i polskim) wyznaczo-
nego na 31.10.2016.

Równo o godzi-
nie 18.00 usłyszeliśmy 
dźwięki muzyki or-
ganowej i w pełnym 
skupieniu uczestniczy-
liśmy w tej doniosłej 
uroczystości. Nabo-
żeństwo trwało ponad 90 minut. Prowadzili go: pröpstin Gabriele Scherle 
(biskup diecezjalny), Henriette Crüwell (aktualny administrator parafii), ks. 
Georg Friedrich Metzger i ks. Tomasz Stawiak.

Kościół wypełniony był po brzegi, w nabożeństwie uczestniczyło ponad 
300 osób. 

Tuż po nabożeństwie kurator parafii w Offenbach, Michael Brueck zaproffenbach, Michael Brueck zaproff -
sił zebranych do sali parafialnej, w której parafianie, przybyli goście, przyja-
ciele mieli możliwość złożyć podziękowania i gratulacje za wieloletnią pracę
i służbę Georgowi Metzgerowi i Isolde von der Au-Metzger. 

Były kwiaty, prezenty, niekończące  się wyrazy wdzięczności, a także łzy, 
uśmiechy, uściski i gratulacje. Nasz Pastor był ubrany w pięknie skrojony 
luterok i–trzeba to przyznać prezentował się znakomicie. (Byliśmy z niego 
dumni. Naprawdę!). Nasza Pastorowa też pięknie wyglądała. (Jak zawsze ;-)) 
My też byliśmy ubrani odświętnie ;-)

Ten uroczysty nastrój trwał do godziny 22.30. Później był już tylko nocleg 
u zaprzyjaźnionych rodzin, a następnego dnia (czyli 01.11. 2016) byliśmy 
umówieni z naszą polską grupą, że spotkamy się w umówionym miejscu 
o godzinie 8.30 rano.

Właściwie to zdziwiliśmy się, dlaczego tak wcześnie mamy się spotkać
i skąd to tempo? Wkrótce jednak okazało się, że ks. Tomasz Stawiak zapla-
nował nam NIESPODZIANKĘ, która naprawdę zwaliła nas z nóg.Tąa nas z nóg.Tąa nas z nóg.T  niespo-
dzianką okazała się wycieczka do oddalonego o 200 km Strasburga. 

Z ŻYCIA PARAFII



EWANGELIK Kościoła Pokoju    4(10) - 2016/17a Pokoju    4(10) - 2016/17 4(10) - 2016/17    EWANGELIK Kościoła Pokoju a Pokoju 

28 29

I tak też się stało! Słowo się rzekło, kobyłka u płotu! Ruszyliśmy w kierun-
ku Francji, kierując się na Alzację. Najpierw nas nieco przerażały poranne 
mgły, ale gdy one ustąpiły, ujrzeliśmy lazurowe niebo i piękne słońce, które 
wprowadziło nas w doskonały nastrój. Z okien samochodu podziwialiśmy 
jesienne pejzaże i różnobarwne liście na drzewach. Cieszyliśmy się, że mamy 
wspaniałą pogodę na zwiedzanie tego atrakcyjnego miasta.

Kiedy już dotarliśmy do Strasburga, zobaczyliśmy piękną zabudowę, która 
wyglądała po prostu bajecznie. Prawdę mówiąc, Strasburg od razu oczarował
mnie (i nie tylko mnie) swoim urokiem i niebywałą architekturą. Przekona-
łam się osobiście, że jest to piękna aglomeracja, gdzie na każdym kroku wi-
dać zarówno francuskie, jak i niemieckie wpływy, którego ulicami spaceruje 
niemal cały przekrój narodowości.

Miasto jest stolicą i głównym ośrodkiem Alzacji. To także siedziba Insty-
tucji Europejskich. Od roku 1949 mieści się tu siedziba Rady Europy, a od  
roku 1979 -  Parlamentu Europejskiego. Do ciekawostek należy zaliczyć to, że 
w czasach minionych, konkretnie w latach 1434-1444 Johannes Gutenberg 

opracował właśnie tutaj wynalazek 
druku książek. A w 1792 roku, też
w Strasburgu, Claude Joseph Rouget 
de Lisle napisał „Marsyliankę”. Mia-
sto leży nad rzeką Ren i jest oddalo-
ne od Paryża o 491km.

Nam udało się zwiedzić Starówkę
Strasburga i zobaczyć w niej: katedrę
Notre- Dame, kościół św. Tomasza 
(tu na Placu św. Tomasza uwieczni-
liśmy na fotografii naszego księdza, 
też Tomasza), widzieliśmy stare, wą-
skie uliczki z uroczymi okiennicami 
i ciekawymi fasadami. Zaglądaliśmy 
także do wielu sklepów i sklepików. 
A w jednej z zacisznych restauracy-
jek delektowaliśmy się daniami al-
zackiej kuchni i zamówiliśmy sobie 

obowiązkowo tarte flambee (Flammküchen).To taka pizza na cieniutkim 
cieście, przypominającym macę. Oryginalnie podawana jest ze śmietaną, 
boczkiem i cebulą. Zjedliśmy to danie z wielkim apetytem…  ;-))  Naprawdę.

O godzinie 16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Jawora. 
Na miejsce szczęśliwie dotarliśmy około północy., po 7,5 godzinach jaz-
dy, dzielnie pokonując wspomniane 832 km. Za kierownicą mieliśmy 
3 wspaniałych kierowców: Pana Piotra Z., Marzenkę S. (Pastorową) 
i Pastora Tomasza we własnej osobie  ;-)) A w drugim aucie (poruszającym 
się nieco inną trasą i o innym czasie) o bezpieczeństwo naszych parafian 
zadbał Pan Sebastian Z.

\     \     \     \

PS. Drodzy  organizatorzy i nasi niezawodni kierowcy!  Należą się
Wam szczególne wyrazy wdzięczności za tak cudowne wojaże! To dzię-
ki Wam w ciągu zaledwie 2 dni widzieliśmy tak wiele.  I PRZEŻYLIŚMY 
TAK WIELE!                                                                                                                                  

Autor: Maria Krajewska
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Z ŻYCIA DIECEZJI

JUBILEUSZ 40 LAT POSŁUGI 
DUSZPASTERSKIEJ BISKUPA 

RYSZARDA BOGUSZA
W sobotę 8 października 2016 roku w kościele ewangelickim Opatrzności 

Bożej zgromadzili się parafianie, duchowni ewangeliccy i ekumeniczni oraz 
goście z Wrocławia, kraju i zagranicy aby wspólnie podziękować Bogu za 40 
lat posługi duszpasterskiej biskupa Ryszarda Bogusza.

Uroczystość swoim śpiewem uświetniła Capella Ecumenica pod dyrekcja 
Adama Rajczyby oraz Kameralny Chór Żeński pod dyrekcją kantora naszej 
parafii, Dawida Ślusarczyka.Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym 
wejściem duchownych i powitaniem gości wśród których znaleźli się m.in. 
Biskup Kościoła Jerzy Samiec, biskup senior Jan Szarek, zwierzchnik Die-
cezji Wrocławskiej bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Katowickiej 
bp Marian Niemiec, bp senior Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler, 
bp Martin Herche z Görlitz (EKBO); z Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. 
Henryk kardynał Gulbinowicz, apb metropolita wrocławski Józef Kupny, abp 
senior Marian Gołębiewski, ks. Prof. Michał Czajkowski; z Kościoła Prawo-
sławnego ks. mitrat Aleksander Konachowicz i ks. protodiakon Mieczysław 

Oleśniewicz; z Kościoła Me-
todystycznego ks. Krzystof 
Wolnica; z Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów prezbiter 
Daniel Trusiewicz; z Kościoła 
Zielonoświątkowego pastor 
Edward Pawłowski. Gminę
Wyznaniową ŻydowskŻydowskŻ ą re-
prezentował pan Jerzy Ki-
chler, a muzułmanów – imam 
Ali Abi Issa. Nie zabrakło też
prezydenta Wrocławia Rafała 
Dutkiewicza, przedstawicieli 

władz wojewódzkich i samorządowych, rektorów wrocławskich uczelni oraz 
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z konsul generalną Republiki Fe-
deralnej Niemiec Elisabet Wohlbers na czele.

Kazanie oparte o werset z Księgi Jozuego („A jeśliby się wam wydawało, że 
źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć Lecz 
ja i dom mój służyć będziemy Panu.” Joz. 24,15) wygłosił Biskup Kościoła 
Jerzy Samiec. Przedstawił drogę życiową Jubilata, począwszy od zaangaąwszy od zaangaą żo-
wania w grupie młodzieżowej, przez studia teologiczne na Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, ordynację w 1976 roku, działalność jako proboszcza 
wrocławskiej parafii, wreszcie – jako zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej 
i Prezesa Diakonii Polskiej. Podkreślał, że po rozlicznych owocach działal-
ności można stwierdzić, że biskup i jego dom, podobnie jak Jozue, służyli 
wiernie Panu.

Po kazaniu przyszedł czas na życzenia. Z uwagi na ograniczenia czaso-
we, w czasie nabożeństwa mogli je złożyć tylko niektórzy. Listy gratulacyjne 
odczytali abp Józef Kupny i (w imieniu prawosławnego biskupa Jeremiasza) 
ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Biskup Waldemar Pytel mówił
o trudnej, pełnej wyrzeczeń posłudze biskupa Bogusza, która odbijała się na 
jego życiu rodzinnym oraz o jego wizjach, które z sukcesem realizował. Pre-
zydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przemawiał bardzo krótko – powiedział, 
że „wszystkie Ryśki to fajne chłopaki” i przekazał biskupowi medal „Zasłu-
żony dla Wrocławia”. Kurator parafii Jacek Sowa zaczął swoje życzenia od 
słów „czterdzieści lat minęło jak jeden dzień”, 40 lat, ktń”, 40 lat, ktń óre dla naszej parafii 
były dobrym czasem – czasem budowania i rozwoju. Dzięki biskupowi adres 
Kazimierza Wielkiego 29 to miejsce, które chętnie odwiedza wielu ludzi, nie 
tylko parafian. Następnie wraz z ks. Marcinem Orawskim przekazał prezent 
– „Księgę Dobrych ŻyczeŻyczeŻ ń”, na ktń”, na ktń órą złożyły się wspomnienia i życzenia na-
desłane przez wielu ludzi.

Biskup Bogusz podziękował za życzenia, żartobliwie odpowiadając na 
niektóre z wcześniejszych wypowiedzi. Następnie przyjął błogosławieństwo 
z rąk biskupów: Samca, Szarka i Anweilera.

Po nabożeństwie goście kontynuowali świętowanie jubileuszu w Kamie-
nicy pod Aniołami, gdzie w sali konferencyjnej przygotowano bankiet. Pani 
Anna Wojciechowska i Ewelina Szczęsna przeszły same siebie, przyrządzając 
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Biskup Ryszard Bogusz urodził się
2 marca 1951 r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył
szkołę średnią w roku 1970. Po maturze podjął
studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie. Pracę magister-
ską obronił w roku 1975, a 11 czerwca 1976 r. 
został ordynowany na księdza ewangelickiego. 
Tego samego roku rozpoczął wikariat we wro-

cławskiej parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocław-
skiej – ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992 
r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. Wybrany i konsekrowany na urząd 
Biskupa Diecezji Wrocławskiej w 1994 roku, funkcję tę piastował do 2015 
roku.

Biskup Bogusz jest sekretarzem sekretarz wrocławskiego oddziału Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności 
Bożej we Wrocławiu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla europejskiego 
porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund, fun-
dacji Ręce rękom, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania 
Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą.Od 2005 roku jest 
prezesem Diakonii Polskiej.Został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłu-
żony dla miasta i województwa wrocławskiego. Jest laureatem nagrody Bra-
ta Alberta.

za: www.bik.luteranie.plwww.bik.luteranie.pl

mnóstwo smacznych i  łatwych w konsumpcji na stojąco dań, które szybko 
znikały ze stołu. Niestety, ksiądz biskup, który przyjmował życzenia, musiał
bardzo długo czekać, zanim sam mógł ich spróbować.

Osobom, które wzięły udział w uroczystościach na pewno pozostanie 
w pamięci pozbawiona patosu atmosfera, pełne poczucia humoru wystąpie-
nia biskupa Bogusza i zaproszonych gości oraz ogromna życzliwość, z jaką
wszyscy spotkali się zarówno w kościele, jak i w położonej na terenie Cen-
trum Ewangelickiego Kamienicy pod Aniołami.

za www.naszaparafia.pl

ZZA SZACHULCOWEGO MURU 
Ratujcie nas ludzie, o rety!
Historia, którą opisuję poniżej, miała miejsce 

31.08.2016. Wtedy akurat, w późnych godzinach 
popołudniowych zadzwoniła do mnie żona nasze-
go Gintera informując o tym, że w Kościele Pokoju 
w Jaworze znajduje się w sytuacji „bez wyjścia” Pan 
Krzysztof wraz z grupą konserwatorów z Torunia 
i Krakowa i nie może wydostać się z kościoła, gdyż
zamek w drzwiach zablokował się i w żaden spo-
sób nie może go otworzyć. Dodam tylko, że tego 
dnia dyżur miała Anielka (menadżer), która o 
godz. 17-ej zakończyła pracę i wyszła pozostawia-
jąc na rusztowaniach kilkuosobową grupę restauratorów. Zwykle pracowali 
oni późnego wieczora, mieli swoje klucze i po zakończeniu prac zamykali 
kościół. 

W tym czasie  pan Ginter przebywał w tym czasie na urlopie w rejonie 
Kotliny Kłodzkiej i nie mógł osobiście „udzielić pomocy” potrzebującym. 
Nie mógł również osobiście zadzwonić do mnie, bo był akurat za kierowni-
cą, dlatego poprosił żonę aby się ze mną skontaktowała telefonicznie. Maria 
wyjaśniła, że „uwięzionym” w naszym kościele nie udało się dodzwonić ani 
do Pastora, ani do Pani menadżer. 

Usłyszawszy szczegóły tej niecodziennej historii, postanowiłam włączyć
się do grona „pomagierów”. Pomyślałam, że również spróbuję wykonać te-
lefon do PASTOROSTWA. Miałam szczęście, bo wkrótce po wybraniu nu-
meru odezwała się Marzena (żona naszego Pastora). Kiedy jej zrelacjono-
wałam zaistniałą sytuację, w sumie groteskową, Marzena odpowiedziała mi 
wesołym głosem: „Marysiu, już działam, akurat jesteśmy na parkingu koło 
Augusty Viktorii. Zaraz otworzymy zablokowane drzwi. Uwięzieni w świąty-
ni fachowcy w porę otrzymali niezbędną pomoc i to z rąk GOSPODARZY 
tej unikalnej budowli. ;-)) 

PS. Grupa w/w konserwatorów od początku sierpnia 2016 do końca paź- 
dziernika 2016, w trybie pilnym, odnawiała strop naszego kościoła. 

Autor: Maria Krajewska

Maria Krajewska
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SOLENIZANCI

  

  

  1. 12.  Karina Złocka 17 lat
  3. 12.  Franciszek Dmytryk 82 lata
10. 12  Anastazja Złocka 15 lat
15. 12.  Barbara Złocka 64 lata
  1. 01.  Tadeusz Wardyn 65 lat
  3. 01.  Dorota Ziętek 53 lat
12. 01.  Piotr Prokopiak 27 lat
17. 01.  Anna Sadowska 41 lat
21. 01.  Marzena Stawiak 39 lat
24. 01.  Eryka Wdowczyk 83 lat
  9. 02.  Karol Kibler 86 lat
23. 02.  Olga Tarasiewicz 14 lat



 PARAFIA EWANGELICKA PRZY KOŚCIELE POKOJU W JAWORZE
Proboszcz!"!#$%!&'()$*!+,)-.)#
Prezes Rady Parafialnej "!/0(.1.2$*!&)3)$.0-.4*
Biuro Parafialne!"!56.07)!8.0,32$*4*)#!"!tel. 76-870-51-45
Kantor - Małgorzata Zuchowicz
Nauczanie kościelne (lekcje religii,  nabożeństwo dla dzieci) - Marzena Stawiak
Manager Kościoła Pokoju!"!56.07)!8.0,32$*4*)#!"!tel. 516 - 493 - 990

!-  Ginter Frautschi  - tel: 511 - 735 - 868!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"!!9)3.)!!:3);0-$#)

OBSŁUGA RUCHU 
TURYSTYCZNEGO




