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Drodzy Czytelnicy,
po dłuższej przerwie oddajemy do Waszych
rąk kolejny numer naszej parafialnej
gazety. Nie pozostaje on bez zmian, nowy
numer ukazuje się w całości w kolorowej
szacie graficznej!
W nowym Ewangeliku… znajdziemy
Marzena Stawiak
roz-ważanie proboszcza, kontynuację
wątku kobiet związanych z reformacją. Pani kantor opowie
o wybitnych dolnośląskich muzykach kościelnych, tym razem
poznamy sylwetkę Johanna Juliusa Seidela.
Poza tym relacje z ważnych wydarzeń parafialnych i
diecezjalnych oraz opowiadanie zza szachulcowego muru.
Już dziś rozpoczynamy przygotowania do publikacji numeru
jubileuszowego z okazji 500-lecia Reformacji. Zachęcamy do
podzielenia się swoimi refleksjami związanymi z tą wielką
rocznicą. Życzę Państwu miłej lektury!
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SŁOWA O SŁOWIE
Ewangelia Łukasza 14, 25-33
„A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca
swego i matki, i żony, i dzieci, i braci,
i sióstr, a nawet i życia swego, nie może
być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może
być uczniem moim. Któż bowiem z was,
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na
wykończenie? Aby gdy już położy funks. Tomasz Stawiak
dament, a nie może dokończyć, wszyscy,
którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc: Ten
człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi
się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z
dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to
gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki
pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co
ma, nie może być uczniem moim.”
Łk 14, 25-33

Jakiś taki niedzisiejszy ten Jezus w zapisanej ewangelii. Przecież był
liderem. Powinien zachęcać, zapraszać, być miły jak polityk, optymistyczny jak uliczny kaznodzieja, akuratny i zdystansowany jak hierarcha. A tu zupełnie odwrotnie. Jezus z dzisiejszej ewangelii nie głaszcze,
nie szuka gładkich słów i nie mówi słuchaczom nic, co miałoby ich
z nim łatwo związać. Wręcz przeciwnie. Wzbudza niepokój. Miłość nieprzyjaciół i nienawiść ojca i matki. O co chodzi Mistrzowi Miłosierdzia
i Łaski?
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Swoje radykalne słowa kieruje Nazarejczyk nie tylko do słuchaczy
sprzed 2000 lat. On je kieruje niewątpliwie do Kościoła wszelkich czasów. Ci którzy rozumieli te słowa zmieniali chrześcijaństwo. Paweł, Aureliusz Augustyn zwany św. Augustynem, Savanarola, Hus, Waldens,
Luter, Kierkegaard, Bonhoeffer czy dziś Bergolio jako papież Franciszek.
Oni wszyscy rozumiejąc ten niełatwy fragment ewangelii, każdy na swój
sposób, wołali o zmianę myślenia. O zaniechanie chrześcijaństwa bezrefleksyjnego. Chrześcijaństwa w którym rodzimy się, dorastamy, umieramy, a przez cały ten czas nie musimy podjąć żadnej decyzji, nie musimy
narazić się na żaden trud. Ba, nie musimy mieć nawet żadnych poglądów, przecież zawsze możemy się schować za czyimiś.
To dziś Jezus, jest tym, który wypełnił Prawo i mówi: Człowieku, twoje najpobożniejsze życie jest niewiele warte, jeśli choć raz nie zaryzykujesz, choć raz, nie opowiesz się po mojej stronie. Nienawiść, o której
mówi Zbawiciel, to nie brak miłości i gniew wobec bliskich, ale siła do
samodzielnego życia i wzięcia odpowiedzialności. Jeśli przychodzisz do
mnie, bo tak cię przekonano, namówiono, bo to oczywiste, ale z drugiej
strony nic nie zmieniasz i nic w twoim życiu nie rozwija się, to nie jesteś na dobrej drodze. Podejmij decyzję i czegoś dokonaj. Najgorsze, gdy
płyniesz z prądem rzeki, gdy nie masz własnego zdania w tym co w życiu kluczowe. Mieć w „nienawiści” cały świat, to potrafić być w opozycji
do niesprawiedliwości i wszelkich półprawd. Strasznie trudne…
Cudowny przykład planowania budowy wieży. Mistrz z Nazaretu zna
człowieka. Niezmiennie, obcując z jego słowami, mam wrażenie, że czytam profesora psychologii, psychiatrii, socjologii. Tu znów, znając nasze
możliwości, talent, roztropność, spryt, zawsze, gdy na czymś nam zależy, Jezus mówi o przeniesieniu tego na stosunki z Nim. W stosunku do
Boga, tak jak w planowaniu wielkiej inwestycji, nie ma miejsca na półśrodki. Nie ma sensu połowiczność i stawianie trzech kroków wprzód,
by potem trzy kolejne postawić do tyłu. Będziemy w tym samym miejscu. Wszelkie oszukiwanie się będzie wyśmiane, mówi Jezus.
Co ciekawe, Nauczyciel po odwołaniu się do emocji, apeluje także, do
ludzkiego rozsądku, przytaczając historię pertraktujących przywódców.
Człowieku! Mimo grzeszności, namiętności, potrafisz też pertraktować.
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Potrafisz dokonywać dobrych wyborów! Takim jest pójście za mną!
Jeśli dodatkowo, te słowa, skonfrontujemy, w 500. Rocznicę Reformacji,
z ewangelickim dziedzictwem wolności, to ukaże nam się obraz chrześcijaństwa, które może śmiało być głoszone w pędzącym świecie XXI
wieku i nie tylko może, ale zdecydowanie jest, absolutnie lepszą alternatywą, tak powszechnej kozetki gabinetu psychoterapeutycznego, czy
neopogańskiej alternatywy wszelkich ezoteryzmów wschodu. Tak jak
Marcin Luter, przywrócił chrześcijaństwo światu, wyrywając je spoza
klasztornych murów i przywracając je ojcom, matkom czyniąc z nich
kapłanów, tak dziś my, spadkobiercy Reformacji, którzy potrafimy odczytywać słowa Chrystusa w duchu chrześcijańskiej wolności, mamy
wszelkie narzędzia, by traktować sekularyzację nie jako zagrożenie, ale
jako szansę. Krytyczny, niejako religijnie „zresetowany” człowiek, potrzebuje Chrystusa i jego nauki. Nie tylko ze względu na przyszłe życie,
jak wmawiano mu w średniowieczu, ale ze względu także na życie tu.
Tu i teraz. By człowiek potrzebował również Kościoła, musimy do niego
mówić językiem, który będzie zrozumiały. Językiem zsekularyzowanego świata.
Przez wiele lat wydawało się, na bazie amerykańskich „sukcesów”,
że jeśli ubierzemy Kościół w pijarowe cudo i użyjemy najnowocześniejszej socjotechniki, to uda nam się.. no właśnie, co miało nam się udać?
Okazało się, że oszustwo, pozostaje oszustwem i na dłuższą metę, w taki
sposób można wygrać wybory, ale nie, być wiarygodnym uczniem. Coraz bardziej zeświecczony człowiek, nie potrzebuje nas, gdy wpisujemy
się w religijny jarmark i licytację większej świętości, ale potrzebuje nas
w swoim odrzuceniu i samotności, której nie daje rady nawet internet.
Dlatego cieszy i napawa dumą głos obrony wykluczanych, imigrantów,
urodzonych z, i stosujących in vitro. To wszystko jest właśnie zajmowaniem stanowiska, zdaniem wobec, wypełnianiem dzisiejszych słów
Zbawiciela.
Jestem dumny z tożsamości moich parafian, których niemal 90%
wstąpiło do kościoła ewangelickiego. Jestem dumny, bo musieli nie raz
i nie dwa, mieć w „nienawiści” cały świat, by podjąć decyzję. To wielka
rzecz, mieć takich ludzi wokół siebie.

Kobiety Reformacji
Katarzyna von Bora – kto z nas

Marcel Dudzic

o niej nie słyszał? Nie dokonała epokowego odkrycia naukowego, ani geograficznego, była jedynie żoną Marcina Lutra, tego który istotnie
zmienił świat. Żona. Właśnie takie spojrzenie na
sylwetkę pozornie zwyczajnej kobiety jest bardzo niesprawiedliwe, jakby jej wyjątkowość pochodziła od sławy wybitnego męża. Stwierdzenie – wytrych: mężczyzna głową, kobieta szyją
również w tym wypadku uważam za krzywdzące
uproszczenie, dlatego zdecydowałem się odejść
od encyklopedycznego opisu jej osoby. Mam nadzieję, że do lektury takiego zainspsiruję.

Wiele opisów Katarzyny von Bora koncentruje się na jej umiejętnym gospodarowaniu majątkiem, podczas gdy jej mąż zajmował się małodochodową teologią. Moją uwagę zwracają zaś zupełnie inne aspekty jej życia, imponujące szczególnie biorąc pod uwagę czasy, w których żyła, dziś niesłusznie
pomijane.
W Wielką Sobotę, 4 kwietnia 1523 r. do klasztoru cysterek w Nimbschen
przybywa wozem załadowanym beczkami dorstarczyciel śledzi Leonhard
Köppe. Odjeżdża o zmierzchu. Dopiero rankiem okazuje się, że jego obecność związana jest z tajemniczym zniknięciem 12 mniszek. Köppe okazuje
się, był wysłannikiem Marcina Lutra, który z zakonnicami kontaktował się
od dłuższego czasu. Idee reformacji dotarły nawet do tego znanego z ścisłej
klauzury klasztoru Marienthron. Za namową reformatora, Köppe zgadza się
przeprowadzić akcję uprowadzenia mniszek między beczkami transportowanego towaru. Akcja ta, niczym z kart sensacyjnej opowieści musiała być
niebywale odważnym aktem z obu uczestniczących w niej stron. Zbrodnicza
w swych założeniach i skutkach – burząca stary system i znany od wieków
porządek, jej wagę można porównać do aktu fałszowania pieniędzy.

ks. Tomasz Stawiak

6

7

2(12) / 2017 EWANGELIK Kościoła Pokoju

EWANGELIK Kościoła Pokoju 2(12) / 2017

Uciekają od usankcjonowanych społecznie, wcale nie dobrowolnych więzów zakonnych. W co? W więzy szesnastowiecznego małżeństwa? W niepewną przyszłość, w marzenia o szczęściu podstarzałych panien? Ależ tak,
takie mrzonki przyświecały zakonnicom z Nimbschen, z jednym zastrzeżeniem, one w aranżowanych (!) małżeństwach odzyskały należną ludziom
wolność.
W tamtych czasach do zakonu trafiały kobiety często pod jawnym przymusem rodziny. Tam, wg ówczesnych poglądów wiodły żywot oddania Bogu,
daleko szlachetniejszy niż małżeństwo. Reformacja, odkrywając na nowo Biblię, odkłamała tę optykę. Tyle, że małżeństwo rozumiane było wtedy jako
usługiwanie mężczyźnie, rokroczny rozpłód do czasu, bardzo powszechnej
wtedy, śmierci przy porodzie, tak by ustąpić miejsca kolejnej żonie. Przyzwyczajone do klauzury kobiety zapewne tak widziały rzeczywistość za murami
klasztoru. Mimo to, zawierzając odkrytym na nowo, uwalniającym ideom
wprost z biblijnych kart, zdecydowały
się odważnie na walkę o wolność i godność.
Marcin Luter miał poważne wątpliwości co do swojego ewentualnego
ożenku. Po pierwsze musiał sam zmienić wspomniany wcześniej pogląd.
Stopniowo przekonywał sam siebie, jak
i swoich zwolenników do uświęconej
wartości małżeństwa. W XVI wieku
wszystko co cielesne kojarzono z nieczystą, grzeszną stroną natury człowieka. Ponadto reformator bał się, że jego
małżeństwo byłoby mezaliansem – zawarte między szlachcianką, a synem
czynszownika. Najpoważniejszym zaś
występkiem miało być sam fakt małżeństwa duchownego – gotowy skandal
w i tak już gotującym się kotle społecznej rewolucji.
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Powszechne w opracowaniach opisy sylwetki von Bora jako „inteligentnej
kobiety” powodują we mnie poczucie niesprawiedliwości. Zestawienie obu
tych słów zwraca uwagę na wyjątkowość tego faktu, a jest to przecież normalne. Słusznie, mogło być jej trudniej w XVI w. taki wizerunek stworzyć. Rzeczywiście imponujące są przekazy o jej wyjątkowych umiejętnościach gospodarowania majątkiem, opartych o etyczne podstawy. To wszystko to cechy,
którymi obdarzani jesteśmy czy to przez genetykę, czy szczęście dojrzewania
w odpowiednim środowisku. Tak losowe, że nie powinno mieć miejsca na
pochwalne peany wobec osób urodzonych „pod szczęśliwą gwiazdą”. Katarzyna von Bora dostała to, co każdy z nas równo otrzymał – ludzką godność.
To co ją wyróżnia to kwestia odwagi w jej obronie. Szokuje mnie, że mimo
przeciwności, nie pogodziła się z losem ofiary, a dodatkowo zburzyła, bo nie
Marcin Luter, tabu ówczesnego świata.
Silna von Bora zapewne nie pozwoliłaby sobie na przyjęty w świecie
stosunek zależności, przez studentów uważana była za opryskliwą i skąpą,
z tczasem samodzielność żony zaczęła denerwować i Lutra. Miał zwierzać
się uczniom: Gdybym jeszcze raz miał znaleźć żonę, wówczas wykułbym z
kamienia kobietę posłuszną. Nie irytowało go jednak, że zmusza go do prania
pieluch czy ścielenia łóżka, choć te zajęcia uchodziły za niemęskie.
Katarzyna von Bora przeżyła swojego męża o sześć lat. Ten, co wtedy niespotykane, wyraził swój podziw wobec niej czyniąc ją główną spadkobierczynią. Ten precedens nie znajdował odzwierciedlenia w ówczesnym prawie,
zamiast tego wdowa, w uznaniu, otrzymała rentę od elektora saskiego, przyjaciela Lutra. Wypłaty jednak często spóźniały się, co zmusiło ją do wiązania
końca z końcem ciężko pracując, do jej śmierci po ucieczce z opanowanej
zarazą Wittenbergi.
tekst: Marcel Dudzic

Katarzyna von Bora
(Lucas Cranach d.Ä., 1529)
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MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII

Wybitni, dolnośląscy muzycy kościelni
Johann Julius Seidel
– organista i pedagog wrocławski, autor
podręcznika Die Orgel Und ihr Bau.
cz.I.
Religia i muzyka towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Bez względu na epokę, modę, sytuację polityczną czy gospodarczą człowiek zawsze
wspierał się muzyką w oddawaniu Bogu należnej
Małgorzata Zuchowicz, mu czci. Muzyka jest integralną częścią liturgii,
kantor Kościoła Pokoju towarzyszy obrzędom i ceremoniom. Jednak aby
muzyka kościelna mogła należycie spełniać swe zadanie ważna jest dbałość
o gruntowne i profesjonalne wykształcenie osób za nią odpowiedzialnych.
Troska o poziom wykonawstwa przejawia się w tworzeniu i doskonaleniu systemów kształcenia muzyków kościelnych. Dziś mamy do dyspozycji
szkoły i akademie muzyczne, diecezjalne studia organmistrzowskie. A jak
wyglądała sytuacja w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu?
Od roku 1815 na Uniwersytecie Wrocławskim istniał Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej (daw. Kgl. Akademisches Institut für Kirchen Musik). Oprócz tego, jak podaje śląski leksykon muzyczny (Schlesische
Musiklexikon, Wiβner-Verlag 2001), na terenie miasta funkcjonowało w różnym okresie kilka prywatnych instytucji kształcących muzyków. Wśród nich
na szczególną uwagę zasługuje Institut für Harmonielehre, Orgelspiel und
Orgelbautheorie Johanna Juliusa Seidla, który wyróżniał się wysokim poziomem przygotowania adeptów do zawodu. W najbliższych artykułach przybliżę Państwu postać założyciela owego instytutu, oraz postaram się wskazać,
co sprawiło, że działalność dydaktyczna Seidla była tak efektywna.
Johann Julius Seidel urodził się 14 lipca 1810 roku w ubogiej rodzinie wrocławskich mieszczan. Jak podaje Carl Heinrich Herzel (Kosmaly) w swym
Schlesische Tonkünstler-Lexikon już od najmłodszych lat przejawiał zdolności i zamiłowanie do sztuki muzycznej.
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Rodzice starali się w miarę swych możliwości zapewnić synowi przede
wszystkim warunki do zdobycia godnego wykształcenia ogólnego. Tak więc
prócz elementarnej szkoły miejskiej, a następie miejskiej szkoły p.w. Ducha
Świętego, ukończył on także Gimnazjum św. Elżbiety oraz na koniec „tercję”
Reiche’s Rektorat. Jednakże z czasem warunki materialne rodziny poprawiły się na tyle, iż pozwoliły rodzicom spełnić pragnienie syna i posłać go
na lekcje gry na fortepianie, którym to instrumentem chłopak od dawna się
interesował.
Talent pedagogiczny jak i poziom artystyczny nauczyciela, któremu go
powierzono, nie dorównywał zdolnościom ucznia, który ćwicząc pilnie
z wielkim zapałem i radością poczynił w ciągu zaledwie trzech lat tak wielkie
postępy, że ów pedagog rzekł pewnego dnia, iż już nie wie co więcej powinien dawać chłopcu do grania.
Nie mogąc liczyć zbytnio na swego mentora Johann Julius sam zdobywał nuty od znajomych i dużo ćwiczył. Jego pasją był w owym czasie także
bas cyfrowany, którego tajniki starał się zgłębiać czytając wszelkie dostępne
książki i pisma muzyczne. Fascynowała go improwizacyjna istota tej techniki
pozwalająca na różnorodność wersji wykonywania danego utworu. Marzył
o możliwości samodzielnego realizowania basso continuo na umiłowanych
przezeń organach. Kosmaly podaje, że instrument ten urzekł Seidla do tego
stopnia, iż bez względu na pogodę i okoliczności, nie opuszczał żadnego nabożeństwa Wszędzie gdzie słyszał organy, tam musiał być obecny. Gdy tylko
usłyszał dzwony kościoła już czuł, że go tam ciągnie. Podczas nabożeństw
słuchał organów z wielką uwagą, by po powrocie do domu odnajdywać usłyszane współbrzmienia na klawiaturze swego fortepianu, po czym improwizował przygrywki. Nie mając tu jednak klawiatury nożnej, rysował ją sobie
kredą na podłodze i w ten sposób ćwiczył technikę gry z pedałem.
Marzenie Seidla o zagraniu na prawdziwych organach spełniło się dopiero w wieku 17 lat za sprawą znajomego rodziców, organisty kościoła św.
Krzysztofa, nazwiskiem Atzte, który 23 września 1827 roku pozwolił mu zagrać podczas nabożeństwa jedną zwrotkę chorału. Dla Seidla ów dzień stał
się dniem świątecznym.
Friedrch Atzte, wiekowy już muzyk, spostrzegłszy, że pilny i rozmiłowany
w organach chłopak może być cenną pomocą jako zastępca, pozwolił mu odtąd co niedzielę grać jeden wers, a w miarę nabywania umiejętności i wprawy coraz większe partie. Z czasem przekazał mu wiele nut i muzykaliów, by
mógł się uczyć i rozwijać, a także udzielał mu lekcji.

11
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Seidel całą swą uwagę i czas poświęcał grze na organach i robił postępy.
Zastępował głównie Atztego, ale też innych organistów. Nawiązał również
znajomość z organmistrzem Müllerem, od którego uczył się budowy organów oraz umiejętności doraźnych reperacji.
W grudniu 1833 roku na skutek śmierci Knoblaucha, zwolniła się posada
organisty w kościele przy przytułku dla ubogich we Wrocławiu, którą od
stycznia 1834 roku objął Johann Julius Seidel. Organy, które tu zastał, miały
12 głosów i były w złym stanie. Młody organista uporał się jednak z problemem samodzielnie przeprowadzając konieczne naprawy i ulepszenia.
28 lutego 1837 roku, z wieku 78 lat zmarł Friedrich Atzte. Seidel do końca
pomagał staremu przyjacielowi wyręczając go w pełnieniu obowiązków, znał
więc doskonale organy, na których on grał i nie miał większych zastrzeżeń co
do ich brzmienia i stanu technicznego. W tej sytuacji postanowił ubiegać się
o wakujące stanowisko organisty kościoła św. Krzysztofa (na obecnym Placu
Dominikańskim). Otrzymał je bez trudu, obejmując tym samym, przebudowany w 1800 roku przez Johanna G. Englera, instrument Adama Horatio
Caspariniego z 1715 roku o następującej dyspozycji:
HAUPTWERK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Princpal
Quintatön
Salicet
Octave
Doppelflöte
Quinte
Super Octave
Sedecima
Mixtur 4 fach

OBERWERK
8'
8'
8'
4'
4'
3'
2'
1'
1’

1. Flaut major
2. Principal
3. Gemshorn

PEDAL
8'
4'
4’

1.
2.
3.
4.
5.

Subbaβ
16'
Posaune
16'
Octavbaβ
8'
8'
Fötenbaβ
Super Octave 4'

+ Manualcoppel

W 1844 roku Johann
Julius Seidel złożył wspomniany już we wstępie
Institut für Harmonielehre, Orgelspiel und Orgelbautheorie, w którym
działał przez dwadzieścia
lat, aż do śmierci w dniu
13 lutego 1856 roku, jako
dyrektor i pedagog. Ale
o tym już w kolejnym numerze naszego Ewangelika Kościoła Pokoju.
tekst:
Małgorzata Zuchowicz
Bibliografia:
• Małgorzata Maria Zuchowicz, Johann Julius Seidel organista i pedagog wrocławski
autor podręcznika „Die Orgel
und ihr Bau”, praca licencjacka, Akademia Muzyczna im.
Organy kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu, instrument Adama
K. Lipińskiego we Wrocławiu,
Horatio Caspariniego z 1715 r.
2006.
• Carl Heinrich Herzel (KOSMALY und Carlo), Schlesisches Tonkünstler-Lexikon, Verlag
von Edmund Trewendt, Breslau 1846 (BUWr Sygn. I 310 061 II).
• Carl Heinrich Herzel (KOSMALY und Carlo), Schlesisches Tonkünstler-Lexikon, Georganis Verlag Hindesheim • New York 1982.
• Johannes Hübner, Biographie des schlesisches Musik und Theaterwersens, Verlag Wilh.
Gotl. Korn, Breslau 1934 (BUWr Sygn. 278 734 II).

W trakcie pracy na tym stanowisku Seidel niejednokrotnie reperował
instrument, a w roku 1843 przeprowadził kilka zmian w jego dyspozycji:
Quintatön 8’ z I Manuału wstawił w miejscu Gemshornu 4’ z Manuału II,
zaś Gemshorn osadził na miejscu Quinty 3’, która z kolei zastąpiła usuniętą
całkowicie Sedecimę 1’. Ponadto w miejscu po Quintatönie umieścił całkiem
nowy Spitzflet 8’.

12
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Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Odbiór krzeseł

Tuż po Wielkopiątkowych nabożeństwach,
ulicami Jawora wyruszyła ekumeniczna Droga
Krzyżowa. Wzięło w niej
udział kilkaset osób. Jak
co roku, organizatorami
były dwie parafie: Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego oraz
Ewangelicka Parafia przy
Kościele Pokoju w Jaworze. Wspólna Droga
Krzyżowa wiodła ulicami miasta, a swoje zakończenie miała w Kościele Pokoju, gdzie po wspólnej modlitwie „Ojcze nasz” ks. Tomasz Stawiak udzielił
wszystkim błogosławieństwa.

W kwietniu br. do Kościoła Pokoju
wróciła para krzeseł, pochodzących
z początku XX wieku. Przez ostanie
miesiące znajdowały się one w Muzeum Regionalnym w Jaworze, gdzie
poddane zostały renowacji.
Elementy konstrukcyjne przed
konserwacją były stabilne, sztywne, drewno z nielicznymi śladami po
drewnojadach, zwłaszcza na oparciach
i na nogach. Spore ubytki występowały u podstawy nóg. Warstwa malarska
posiadała liczne drobne ubytki na całej powierzchni. Poduszki na siedzisko
i oparcie krzesła miejscami przetarte,
drugiego kompletu nie było wcale.

(red.)
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Prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu powierzchni
krzeseł, zatruciu drewnojadów oraz
uzupełnieniu ubytków i pomalowaniu krzeseł odpowiednimi farbami. Uszyto również nowe poduszki z tkaniny o zbliżonym motywie
i splocie.
Obecnie krzesła dostały nowe
przeznaczenie oraz nazwę. „On"
i „Ona” służą narzeczonym podczas
uroczystości zaślubin. Niedawno
w Kościele Pokoju na tych właśnie
krzesłach zasiedli parafianie: Aniela
i Piotr (zdj.)
(red.)
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40 lat Światowego Dziedzictwa Unesco
w Polsce

Wielkanocne poszukiwania

W dniach 27-28 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja naukowa,
zatytuowana „40 lat Światowego Dziedzictwa Unesco w Polsce - dokonania i perspektywy.” Konferencja była elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, nawiązywała do rocznicy ratyfikowania
przez Polskę Konwencji
UNESCO o ochronie
światowego dziedzictwa
natury i kultury. Podsumowanie 40 lat funkcjonowania Światowego
Dziedzictwa w Polsce jest
ważne dla oceny dorobku
i doświadczenia w tym
zakresie, sformułowania
aktualnych problemów
i wszczęcia dyskusji nad
wizją przyszłości. Do udziału zaproszone zostały wszystkie grupy zawodowe związane z ochroną i zarządzaniem dobrami UNESCO.
Kościół Pokoju w Jaworze reprezentowany był przez Marzenę Stawiak
i Anielę Pietruszczak. Szczególnie interesował nas wykład dr. inż Waldemara Affelta
„Problemy zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO na przykładzie
Kościołów Pokoju w Jaworze
i Świdnicy.”
(red.)
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W Niedzielę Wielkanocną, tuż po
nabożeństwie, na naszych najmłodszych parafian czekała niespodzianka.
W ogrodzie parafialnym wielkanocny
zajączek ukrył słodkości, a dzieci miały
za zadanie je odszukać. Najmłodsi
z wielkim zapałem
przystąpili do poszukiwań, wkrótce
każdy miał pełne
ręce słodyczy :)
Zwyczaj ten przybył do nas z zachodu Europy. We
Francji, Szwajcarii czy Niemczech, zanim dzieci usiądą
do stołu z rodzinami w Niedzielę Wielkanocną, wyruszają na poszukiwania jajek, ukrytych nocą przez zajączka wielkanocnego. Dawniej były to zwykłe jajka,
dziś są to jajka czekoladowe.
(red.)
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Sprzątanie kościoła

Urodziny proboszcza

„Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera.”
Ps. 69,10

26 kwietnia proboszcz ks. Tomasz Stawiak obchodził swoje kolejne
urodziny. Z tej okazji parafianie przygotowali niespodziankę i podczas
nabożeństwa w dniu 30
kwietnia złożyli życzenia
oraz wręczyli urodzinowy prezent. Jak wiadomo
ksiądz Tomasz jest fanem
kolarstwa, sam również
jeździ na rowerze szosowym, dlatego też prezent
był również …. kolarski!

Tradycją naszej parafii jest wiosenne sprzątanie kościoła. Tegoroczne prace odbyły się 29 kwietnia, uczestniczyło w nich kilkanaście osób z parafii oraz goście. Porządkowanie kościoła trwało
ponad dwie godziny, po czym uczestnicy udali się do ogrodu parafialnego na grilla i ciasto.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tym dniu
znaleźli czas i zechcieli pomóc.

(red.)

(red.)
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Święto Wniebowstąpienia
w Świerzawie
40 dni po Wielkanocy (25.05.2017 r.) świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

W tym wyjątkowym dniu, raz w roku, opuszczamy nasz przepiękny kościół i udajemy się
do zabytkowego kościoła św. Jana i Katarzyny
w Świerzawie.
Podczas uroczystego nabożeństwa towarzyszyły nam parafie z Legnicy, Karpacza,
Wałbrzycha jak również parafie partnerskie
z Oderwitz oraz Offenbach. Kazanie w języku polskim wygłosił emerytowany ks. Georg
Friedrich Metzger, wieloletni przyjaciel Parafii.
Po nabożeństwie, w Galerii pod Aniołami w Dobkowie, odbył się piknik parafialny,
a właściwie międzyparafialny i międzyna. rodowy
(red.)

DLA NAJMŁODSZYCH

Apostoł Paweł
„Niech strzeże
nas Bóg, w opiece
ma Bóg, po drogach naszych
prowadzi!”
ŚE 301

foto:
www.copiibrasov.wordpress.com

Wakacje to czas, który kojarzy się z podróżami. Chcę dzisiaj zabrać Was
w podróż z pewnym człowiekiem, który ma na imię Paweł. Nie zawsze tak się
nazywał, nie zawsze też był dobrym człowiekiem. Kiedyś prześladował chrześcijan, wtrącał ich do więzienia, zmuszał do tego by wyrzekli się wiary w Jezusa.
Szaweł znany również jako Saul (bo tak miał na imię) był faryzeuszem, ściśle
przestrzegał prawa żydowskiego, które nie widziało w Jezusie Boga.
Około 36 r. w drodze do Damaszku, dokąd wyruszył w celu pojmania i sprowadzenie do Jerozolimy chrześcijan, Szawła oślepiła światłość z nieba i usłyszał
głos mówiący do niego:
Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?
Kto jesteś, Panie? - zapytał Saul
Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

20
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To wydarzenie spowodowało, że Szaweł uwierzył, przyjął chrzest
i odtąd zaczął nauczać. Nawrócony Szaweł przybrał nowe imię Paweł.
Aby dowiedzieć się więcej o apostole Pawle przeczytaj tekst
z Dziejów Apostolskich 13, 4-12 i uzupełnij brakujące samogłoski
w wyrazach.
Paweł odbył trzy podróże misyjne. Około roku 45, razem
z B_rn_b_ oraz pomocnikiem Janem , udał się w pierwszą podróż.
Swoje nauczanie rozpoczęli od wyspy C_pr leżącej na Morzu Śródziemnym. Wysiedli na wschodnim jej brzegu i pieszo udali się do
P_f_s. Spotkali tam pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka o imieniu B_r-J_z_s. Przebywał on wśród ludzi z otoczenia
prokonsula S_rg__sz_ P_wł_, który sprawował władzę na Cyprze.
Prokonsula zaciekawiła wizyta podróżników, rozkazał więc przywołać ich do siebie, by dowiedzieć się w jakim celu przybyli na wyspę. Słyszał, że po drodze opowiadali o B_g_, chciał i on posłuchać
co mają do powiedzenia. Nie spodobało się to czarnoksiężnikowi,
którego imię w tłumaczeniu brzmiało _l_m_s, ponieważ obawiał się,
że prokonsul uwierzy w Boga i odwróci się od niego. Robił wszystko, by nie dopuścić do spotkania Pawła z prokonsulem. Paweł znał
zamiary _l_m_s_, zwrócił się do niego nazywając synem diabelskim i nieprzyjacielem sprawiedliwości. Pod wpływem słów apostoła
Elymas stracił wzrok, prokonsul widząc co się stało uwierzył, że
Paweł przychodzi w imieniu prawdziwego Boga. Uwierzył w Jezusa
i stał się chrześcijaninem.
źródło: Świat Biblii, Jedność
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Skarb w Parafii

źródło: Biblijny Atlas Szkolny, WAM

Czy wiecie, że …?
Każdej niedzieli, podczas nabożeństwa słyszymy wypowiadane
przez księdza życzenie pokoju. Słowa te pochodzą od apostoła
Pawła, który zapisał je w Liście do Filipian.
Aby dowiedzieć się jakie to słowa, rozszyfruj brakujące wyrazy
korzystając z kodu. Każdej liczbie odpowiada litera.

24

Jedna z najcenniejszych ewangelickich Biblii ołtarzowych powróciła do Kościoła Pokoju.
Biblia
pochodzi z 1662 roku,
to egzemplarz
piątego wydania tzw. Biblii
Weimarskiej.
Księga zawiera oryginalny
tekst przekładu
Marcina Lutra
z 1545 roku uzupełniony o komentarze edytorskie.
Tłumaczenia
Nowego
Testamentu Luter dokonał w 1522

roku podczas pobytu na zamku
Wartburg. Przekład Starego Testamentu powstał w 1534
roku.
Biblia wg tłumaczenia ks. dr.
Marcina Lutra
szybko zyskała
popularność,
którą
zawdzięczała
zrozumiałemu
przekazowi biblijnych
treści,
a także szybkiemu
rozprzestrzenianiu się
druku w XVI-wiecznej Europie.
Biblia wymagała gruntownej renowacji i konserwacji, którą przeprowadziła pani Magdalena
Niedźwiadek. Pracowała
pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis
z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
(red.)
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Noc Muzeów

ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB!

26 maja po raz drugi uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów.” W roku jubileuszowym, 500-lecia Reformacji, przygotowaliśmy dla
naszych gości mnóstwo atrakcji. Już od godz. 18-ej w Muzeum Regionalnym
odbyły się warsztaty, podczas
których najmłodsi dowiedzieli
się co to jest Róża Lutra, jaka
jest jej symbolika, a następnie
upiekli pierniki w specjalnie
przygotowanych na ten dzień
formach w kształcie Róży Lutra.
Kolejna atrakcja czekała na
przybyłych w Kościele Pokoju.
O godz. 22-ej młodzież z Akademii Młodego Aktora przedstawiła sztukę pt. „Jak budowano Kościół Pokoju?”. Po spektaklu organizatorzy zaprosili do obejrzenia
prezentacji multimedialnej „500 lat reformacji na Śląsku” a następnie proboszcz jaworskiej parafii opowiedział o odnalezionym i odrestaurowanym
skarbie - jednej z najcenniejszych luterańskich Biblii pochodzącej z 1662
roku. W tym dniu Biblia została wyeksponowana dla turystów w kościele.
Wszyscy, którzy postanowili w ten wyjątkowy wieczór odwiedzić Kościół
Pokoju wysłuchali również krótkiego koncertu organowego oraz mogli zwiedzić emporę organową, na
codzień nieudostępnianą
turystom.
Moc atrakcji oraz licznie
przybyli goście sprawiły, że
kościół opuściliśmy sporo
po północy.

10 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w ewangelickim Kościele Pokoju w Jaworze miało miejsce niezwykłe wydarzenie: ślub Anieli Pietruszczak i Piotra
Prokopiaka. Niektórzy (w tym sam Pastor) nazwali go ślubem stulecia…;-))
Państwo Młodzi 2 lata przygotowywali się do tej wielkiej uroczystości i jako organizatorzy- zatroszczyli się dosłownie o wszystko. Ślubu „100-lecia”
udzielał im ksiądz Tomasz Stawiak. Najpierw usłyszeliśmy 3 dzwony, preludium organowe, a chwilę później zobaczyliśmy Pannę Młodą prowadzoną
przed ołtarz przez swoją mamę Ewę. Przed nimi dwaj mali chłopcy (Michaś
i Hubert) sypali kwiaty. Tuż przed ołtarzem do tego orszaku dołączył Pan
Młody. Państwo Młodzi usiedli na „ślubnych” krzesłach, specjalnie dla nich
przygotowanych. Oboje prezentowali się znakomicie. Aniela miała na sobie śliczną białą suknię z długim trenem. Piotr był ubrany
w pięknie skrojony garnitur w
ciemnym kolorze.
Po pięknym POWITANIU
Państwa Młodych przez proboszcza usłyszeliśmy pieśń 461
pt : „Jak piękny”, a wkrótce po
tym fascynujące głosy chóru
Kościoła Pokoju pod kierunkiem Pani kantor, Małgorzaty
Zuchowicz. Po tej muzycznej
oprawie ksiądz Tomasz Stawiak wygłosił do narzeczonych
bardzo pouczające kazanie,
które chwilami przekształcało
się w bezpośredni dialog Pastora z Parą Młodą, a na twarzy
Anieli i Piotra malowały się raz
po raz : uśmiechy, chwile zadumy i wreszcie błyski radości.

(red.)
foto: Aniela Prokopiak
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Same ZAŚLUBINY miały wyjątkową treść i formę. Pozwolę sobie ją zacytować:
„Ja Piotr, biorę cię sobie Aniela, za jedyną i własną żonę daną mi przez
Boga. Sam też tobie się oddaję za jedynego i własnego męża twego. Ślubuję ci
na moje sumienie przed Panem Bogiem i przed tym zgromadzeniem, że będę
wykonywać wszystkie obowiązki, jak na uczciwie myślącego męża przystoi, że
będę cię kochał, szanował, pielęgnował w chorobie, że dochowam ci wierności
małżeńskiej i że nie opuszczę cię ani w chwilach szczęścia, ani nieszczęścia,
ani w żadnej przygodzie, dopóki nas Pan Bóg przez śmierć nie rozłączy. Tego
wszystkiego świadkiem i wspomożeniem niech mi będzie Pan, Bóg w Trójcy
Świętej jedyny. Amen.”
Po zaślubinach zbór zaśpiewał pieśń 369 „Wielki Boże’ a następnie dalsza
część liturgii: Komunia Święta i podpisy małżonków oraz świadków w księdze potwierdzającej zawarcie
tego małżeństwa. Po błogosławieństwie i muzyce organowej
znów usłyszeliśmy dzwony Kościoła Pokoju w Jaworze o pięknych imionach własnych: Wiara,
Nadzieja i Miłość!
Dalsza część uroczystości
przebiegała już przed budynkiem kościoła. Tu też były zaplanowane różne niespodzianki,
a właściwie atrakcje. Do nich
zaliczam białe gołębie. Ptaki
były zamknięte w białej skrzyni
a małżonkowie wypuścili je na
wolność… ;-)) Dorodne i piękne ptaki natychmiast (i z szumem) poszybowały w niebo. To
było bardzo wymowne! I wtedy
w kierunku Państwa Młodych

uformował się rząd gości którzy chcieli złożyć im życzenia i wręczyć prezenty oraz kwiaty. Tych życzeń było całe mnóstwo. Kwiatów też .. ;-)) Myślę, że
prezentów również … ;-))
Po uroczystości ZAŚLUBIN przyszedł czas na przejazd Państwa Młodych
i ich gości do Złotoryi, gdzie odbyło się przyjęcie weselne.
Z przyjemnością obejrzeliśmy TANIEC ANIELI I PIOTRA (w rytmie
walca), a nieco później taniec Pana Młodego z grupą przebierańców (z gitarą, ogromnymi kapeluszami, i …gorącym rytmem). Byli też przebierańcy
utworzeni z większości gości weselnych. Chodziło o to, aby tak się przebrać
i zmienić swój wizerunek, aby Aniela z Piotrem nikogo nie rozpoznali…
I to, z małymi wyjątkami, prawie się udało! Jednym słowem, na tym weselu
było wszystko: i wspaniałe menu, i kuchnia staropolska, i toasty, i kilkupiętrowy tort z ogniami! Tych licznych atrakcji nie było końca. Naprawdę! Bawili się wszyscy bez wyjątku. To była zabawa wymarzona, jakby ze snu, do
tego piękna! Brawo dla organizatorów i wszystkich uczestników! Jeszcze raz,
z całego serca, życzymy Anieli i Piotrowi wszelkiej pomyślności w ich wspólnym życiu, a przede wszystkim miłości i zdrowia na co dzień. A ponadto,
doczekania się pięknego potomstwa!
PS. Nadmienię tylko, że całą uroczystość ZAŚLUBIN I WESELA rejestrowali profesjonaliści (na aparatach fotograficznych i kamerze) oraz jedna
amatorka. Wiem, że ta amatorka zrobiła 640 zdjęć . Będzie co oglądać nie
tylko jesienią czy zimą. Prawda ? ;-)) Ja na pewno w nieskończoność będę
powtarzać : „Ach, co to był za ślub!”, bo było cudnie! I bardzo rodzinnie!
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tekst: Maria Krajewska

I List do Koryntian 13,4-7: "Miłość jest cierpliwa, miłość jest
dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi
się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale
się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy,
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi."
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Wakacje,
a zanim ...
Zakończenie roku szkolnego powoduje uśmiech na wielu buziach,
zarówno tych małych, jak i dużych.
Zbliżające się wakacje, perspektywa
wyspania się, długich zabaw i spacerów na świeżym powietrzu, wodne
kąpiele i wojaże z pewnością są powodem do radości. Nasi najmłodsi
w końcu będą mieli dosyć czasu na
odpoczynek, ale także na realizowanie swoich pasji i rozwijanie uzdolnień.
W roku jubileuszowym - 500-lecia Reformacji - Rada Parafialna przy Kościele Pokoju postanowiła docenić wysiłki i starania naszych uczniów i ufundowała nagrodę pieniężną za bardzo dobre wyniki w nauce dla tych, którzy
uzyskają z religii ocenę (minimum) bardzo dobrą i otrzymają świadectwo
z czerwonym paskiem. Warunek ten spełniły dwie dziewczynki: Maja i Anastazja, którym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i zapału
w osiąganiu swoich celów.
(red.)
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WYCIECZKA DO WITTENBERGI
To był wyjazd zaplanowany na jeden dzień. Tym dniem był czwartek,
15 czerwca 2017. O godzinie 6.30 na placu przed „Augustą- Wiktorią” czekały na nas 3 samochody: parafialny bus, prywatny „fiat” księdza oraz samochód Doroty i Piotra, czyli naszych parafian.
Ruszyliśmy w drogę przy wyjątkowej pogodzie. Dzień zapowiadał się piękny , słoneczny
i takim się okazał w rzeczywistości. Było naprawdę ciepło (+ 25°C). Jechaliśmy trasą na
Zgorzelec, Drezno i Lipsk, w kierunku Saksonii- Anhalt. Od Jawora jest to odległość około
300 km w jedną stronę. Po drodze do Wittenbergi zatrzymaliśmy się w Pulsnitz. W tym
urokliwym miasteczku znajduje się fabryka
pierników z wieloma manufakturami. Pierniki smakują tu wyśmienicie i mają przeróżne
kształty (np. zwierząt, telefonów komórkowych,
serc itp.). Te spożywane przez nas miały jeszcze
napisy z ciekawymi sentencjami.
Po zwiedzeniu kilku takich sklepów udaliśmy się w dalszą podróż i po około godzinie jazdy znaleźliśmy się w Lutherstadt, czyli w mieście Marcina Lutra. Naszym przewodnikiem
był pastor Tomasz Stawiak wraz z małżonką.
Najpierw zwiedziliśmy pięknie odrestaurowany kościół zamkowy, w którym Marcin Luter
na drzwiach przybił (31 X 1517) 95 swoich tez.
I to był początek ruchu reformacyjnego. Innymi słowy, od tego wszystko się zaczęło… Trzeba przyznać, że wnętrze zachwyca swoim urokiem. Piękno ukrywa się w każdym zakątku
tego kościoła. Tu, w pobliżu ambony, znajduje
się również grób Marcina Lutra i jego bliskiego
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współpracownika Filipa Melanchtona, czyli obu wielkich reformatorów KOŚCIOŁA. Nas zachwyciły między innymi: portret Lutra (pędzla Lucasa Cranacha Młodszego), brązowa chrzcielnica (wykonana przez Petera Vischera
Starszego z Norynbergii) oraz witraże. Wśród pięknych motywów witraży
można było znaleźć również herby tych miast, które pierwsze przyjęły luteranizm.
Z kościoła zamkowego udaliśmy się całą grupą do kościoła miejski
(z dwiema wieżami), by podziwiać miejsce w którym Marcin Luter wygłaszał swoje kazania. Naszą uwagę przykuły: piękny ołtarz z obrazami Lucasa
Cranacha Starszego i Młodszego, brązowa chrzcielnica z 1457 roku (dzieło
Petera Vischera Starszego), obrazy epitafijne, ambona, a także organy. Należy dodać, że ołtarz jest tryptykiem, który w swej głównej części przedstawia
Ostatnią Wieczerzę, a na bocznych skrzydłach sakrament chrztu oraz spowiedź. Ta gotycka, trójnawowa świątynia została wybudowana w XIV wieku.
Nieco później, po zwiedzeniu obu kościołów, nastał czas na obiad. Po
chwili relaksu skierowaliśmy się do budynku „panoramy”, ilustrującej minione czasy, czyli wiek XVI. Jest to
piękna, do tego ogromnych rozmiarów, kompozycja wizualna. Dzięki
niej można było poczuć ducha minionych czasów i cofnąć się o 500
lat. Naprawdę!
Dom Marcina Lutra widzieliśmy
tylko z zewnątrz. Ksiądz Tomasz
opowiedział nam niezwykłe ciekawostki z życia Marcina Lutra oraz
jego małżonki. Dowiedzieliśmy się,
między innymi, że po przybyciu do
Wittenbergi w 1508 roku ten wielki
reformator, jeszcze jako zakonnik,
mieszkał w celi klasztoru augustiańskiego. Po zerwaniu z Kościołem Luter pozostawał pod ochroną
księcia Saksonii i mieszkał w izbach
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klasztornych wraz z rodziną aż do swojej śmierci. Ciekawostką jest również i to, że Marcin Luter
poślubił Katarzynę von
Bora w czerwcu 1525
roku. Małżeństwo Lutrów
trwało 20 lat i wydało na
świat sześcioro dzieci. Ponieważ sam Luter niewiele zarabiał, utrzymaniem rodziny zajęła się przedsiębiorcza małżonka. (Katarzyna wynajmowała część klasztoru studentom i innym osobom, uprawiała
pole, hodowała drób i bydło. Tym sposobem zapewniała wyżywienie nie
tylko swojej rodzinie. Poza tym umiała czytać oraz pisać i rozważała nawet
Pismo Święte. Jednym słowem, cieszyła się wielkim szacunkiem nie tylko
u swojego małżonka. Była też niezwykle zaradna. W liście do Justusa Jonasa Marcin Luter pisał o niej tak: „Mojej miłej pani domu Katarzynie von
Bora, kaznodziejce, właścicielce browaru, ogrodniczce i kim jeszcze więcej
może być (…). Ona powozi, uprawia pole, pasie bydło, kupuje bydło, warzy
piwo, a zabrała się jeszcze za czytanie Biblii, i obiecałem jej 50 guldenów, jeśli
do Wielkanocy całą przeczyta! Zupełnie serio! Już jest przy 5. Księdze Mojżeszowej ”. Podobizna małżonki Marcina Lutra znajduje się na dziedzińcu
wspomnianego wyżej klasztoru. Istotną ciekawostką jest i to, że Katarzyna
von Bora była zakonnicą. I jeszcze jeden szczegół: Marcin Luter przeżył 63
lata (1483 – 1546), a jego małżonka 53 lata (1499 – 1552).
O godzinie 18.30 udaliśmy się w drogę powrotną. W Jaworze znaleźliśmy
się około północy. Pierwsza przybyła na miejsce nasza niezawodna pastorowa. Podziwiałam ją jako kierowcę (a przecież w ciągu jednego dnia pokonała
łącznie 600 km!). Panowie przyjechali godzinę (a może i dwie) później, ale
to już są chyba zbędne szczegóły… ;-)) Najważniejsze jest to, że było super
pod każdym względem! Dziękujemy organizatorom za te wspaniałe chwile
i bezpieczną podróż!
tekst i foto: Maria Krajewska
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Święto lata w Oderwitz

W drodze powrotnej ksiądz zaproponował mała wycieczkę do
Goerlitz nad jezioro Berzdorfer.
Na samo hasło „kąpiel w jeziorze”
wydawać by się mogło zmęczone
harcami dzieci, zapiszczały radośnie. Zatrzymaliśmy się w niezwykle urokliwym miejscu nad jeziorem. Chłopcy, aby zyskać na czasie,
rozbierali się w biegu. Podczas, gdy
zachodzące słońce odbijało się w tafli jeziora, ojcowie pływali z dziećmi w
niezwykle czystej i zachęcająco ciepłej wodzie. Ten czerwcowy dzień zdawał
się być wymarzony dla naszych podopiecznych, ale również i dla nas. Do Jawora wróciliśmy późnym wieczorem, zadowoleni i pełni wrażeń. Zgodnym
chórem stwierdziliśmy, że to był super dzień!
tekst: Teresa Sowa
foto: R.emigiusz Tarasiewicz

W niedzielę 18 czerwca tuż po nabożeństwie zebraliśmy się na parkingu
przy ul. 1 Maja, skąd wyruszyliśmy do naszej partnerskiej parafii, by wspólnie świętować nadejście lata. Pożegnała nas pastorowa ze swoim ulubionym
psem Thabo w kolorze gorzkiej czekolady. Wyruszyliśmy w składzie: ks. Tomasz Stawiak z córką Joasią i synem Michałem, kurator Remigiusz Tarasiewicz z synem , p. Henryk Kosiorek oraz (ja) Teresa Sowa.
Droga do Oderwitz była niezwykle malownicza, zanim dojechaliśmy do
autostrady, poruszaliśmy się wzdłuż trasy rowerowej, gdzie mnóstwo ludzi
jeździło na rolkach, hulajnogach, czy rowerach Dalej wjechaliśmy na autostradę, która prowadzi aż do Niemiec, niestety po stronie naszych zachodnich
sąsiadów było sporo objazdów, więc na miejsce dojechaliśmy lekko spóźnieni. Na szczęście nie na tyle, żeby ominęło nas nabożeństwo. Po nabożeństwie
udaliśmy się do dużej sali, w której zorganizowany był poczęstunek. Ksiądz
Tomasz przedstawił nas proboszczowi ks. dr. Gregorowi Reichenbachowi. Po
poczęstunku udaliśmy się ponownie do kościoła, tym razem na koncert chóru parafialnego, składającego się z ok. 30 osób. Chór wykonał utwory m. in.
takich kompozytorów jak: R. Lutowsky, M. Bruch, H. Werner, J. P. Sweelinc,
F. Schubert.
Po koncercie zaproszono nas do ogrodu parafialnego, gdzie serwowane
były potrawy z grilla, sałatki i inne specjały. Oprócz poczęstunku parafianie z Oderwitz przygotowali
także inne atrakcje, np. quizy
biblijne, dla dzieci: skoki na
trampolinie, przejażdżki na
kucyku, mini tor saneczkowy itp. Z toru saneczkowego
cieszyli się nie tylko najmłodsi uczestnicy, bo ci „trochę”
starsi również spróbowali
swoich sił. Dzieci zjeżdżały
w towarzystwie dorosłych,
każde po dwa razy.
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Wspomnienie Śp. Leszka Krajewskiego
25 maja 2017 roku upłynęło 7 lat od śmierci Leszka, kuratora jaworskiej
parafii.. Dla tych, którzy znali Leszka, te siedem lat to tak jakby minął jeden
dzień, wciąż pamiętamy i wspominamy.
18 lutego br. Maria Krajewska, wdowa po Leszku, natknęła się na jego CV.
Przedstawia ono dorobek osiągnięć, z pewnością nie wszystkich, ale tych do
29 czerwca 1999 r., bo ta właśnie data widnieje na dokumencie.
CURRICULUM VITAE MOJEGO MAŁŻONKA
Krajewski Leszek
Ul. Sikorskiego 12a-8
59 - 400 Jawor
Tel. Nr: 870 52 63
Tel. Kom. Nr: 0604 207 956
Urodzony 23. 03. 1949 w Bardo Śląskim, woj. dolnośląskie; żonaty, 2 dzieci (córki).
INFORMACJE O KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH:
• Szkoła podstawowa,
• Technikum Mechaniczne o specjalności budowa, naprawa i eksploatacja samochodów, ciągników i maszyn,
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• Studium pedagogiczne,
• Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. Studia inżynierskie o specjalności: Konstrukcje, wytwarzanie, eksploatacja. Aktualnie na ukończeniu studia magisterskie na w/w uczelni,
• Kurs diagnostyków samochodowych organizowany przez NOT Legnica,
• Kurs instruktorów nauki jazdy,
• Posiadam prawo jazdy kategorii: A+ B+ C + D + E.
INFORMACJE O DODATKOWYCH KWALIFIKACJACH:
• Znam język rosyjski w mowie,
• Znam język niemiecki w mowie.
HISTORIA ZATRUDNIENIA:
• Mechaniczne Zakłady Produkcyjne w Jaworze – 1 rok, starszy ekonomista,
• Fabryka Narzędzi Rolniczych w Jaworze, ul. Wiejska – 1 rok, mechanik samochodowy,
• Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Snowidzy (od 01. 08. 1977 do 20. 10. 1988),
mechanik - kierowca, a następnie magazynier,
• Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Jaworze (od 21. 10. 1988 do 31. 05. 1999),
nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
• Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Gazbut”. Zakład Pracy Chronionej. Jawor,
ul. Szymanowskiego 13. Kierownik Stacji Kontroli Pojazdów.
• REJESTR WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ:
• Nagrody jubileuszowe,
• Nagroda specjalna dyrektora,
• Dyplomy uznania.
INFORMACJE DODATKOWE:
• Prowadzenie kursów obsługi sprzętu ciężkiego,
• Prowadzenie kursów przepisów ruchu drogowego oraz nauki jazdy kategorii: A, B,
C, D, E. Numer uprawnienia: LG 206.
• Pogłębianie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć techniki samochodowej,
• Znajomość obsługi komputera w zakresie obliczania konstrukcji pojazdów.

PS. Niech to CV będzie formą WSPOMNIENIA mojego małżonka w siódmą
rocznicę jego śmierci, która przypada na dzień 25. 05. 2017 roku!
Jednocześnie pragnę zauważyć, że:
• adres zamieszkania Leszka Krajewskiego jest już nieaktualny,
• numery telefonów (domowy i komórkowy) też są nieaktualne,
• straciło też na ważności stwierdzenie: „ (…) Aktualnie na ukończeniu studia
magisterskie na Politechnice Wrocławskiej”,
• od daty napisania tego Curriculum Vitae mija w tym roku 18 lat!
• zamieściłam w całości treści tego CV, ponieważ jego autorem jest sam Leszek,
a ponadto jest to również ŚWIADECTWO JEGO ŻYCIOWYCH OSIĄGNIĘĆ.
Tych osiągnięć było o wiele więcej, ale w tym miejscu postawię już kropkę. Dużą
kropkę!
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Nabożeństwo jubileuszowe z okazji
500 lat Reformacji
W niedzielę 14 maja w kościele
Marii Magdaleny odbyło się nabożeństwo jubileuszowe. Kościół ten
wybrano nieprzypadkowo - to tutaj
w 1523 roku ks. Johann Hess wygłosił pierwsze ewangelickie kazanie.
W nabożeństwie
udział wzięli m.in.:
Konsul
Generalna
Niemiec
Elizabeth
Wolbers, Wojewoda
Dolnośląski
Paweł
Hreniak, prezydent
Wrocławia
Rafał
Dutkiewicz, kardynał Henryk Gulbinowicz, Metropolita
Wrocławski abp Józef
Kupny, bp Włodzimierz Juszczak z
Kościoła Greckokatolickiego, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich stowarzyszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz Przewodniczący Wrocławskiej Gminy Żydowskiej Aleksander Gleichgewicht.
Powitanie i słowo wstępne wygłosił zwierzchnik Diecezji
Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, biskup Waldemar Pytel.
Mówił o tym, że luteranie obchodzą
w tym roku nie „500-lecie” Refor-

macji (wystąpienie Marcina Lutra w
1517 roku), ale „500 lat” Reformacji, a więc procesu, który od 500 lat
nieprzerwanie trwa. Reformacja to
nieustanna odnowa życia i kościoła
w oparciu o Słowo Boże.

Kazanie wygłosił bp Ragnar Persenius z Uppsali. Podstawą kazania
były pierwsze wersety Psalmu 98:
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo
cuda uczynił Prawica i jego święte
ramię przyniosły mu zwycięstwo.
(…) Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się,
cieszcie się i grajcie!”
W kazaniu, bp Persenius, nawiązywał do słów psalmu. Mówił o radości ze zbawienia, o radości z bycia chrześcijaninem, którą możemy
wyrazić wspólnym śpiewem. Ludzie
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na przestrzeni wieków grzeszyli i poszukiwali dróg do zbawienia, ale nie
zawsze robili to we właściwy sposób.
Takim człowiekiem był sam Marcin
Luter, dopóki nie doświadczył łaski
płynącej z Ewangelii. To właśnie z lektury Nowego Testamentu dowiedział
się, że jedynym źródłem zbawienia
jest wiara w Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, a nie
przez uczynki - kwestia, która podzieliła niegdyś katolików i ewangelików
– zostało potwierdzone we wspólnej
deklaracji o usprawiedliwieniu. Pięćdziesiąt lat dialogu katolicko-luterańskiego przyniosły pozytywne zmiany
w relacjach pomiędzy kościołami.
Mamy więc wiele powodów, by dziękować Bogu, by chwalić Go śpiewem
i muzyką, by mieć nadzieję i nieść
światu nadzieję.
W imieniu gości ekumenicznych
słowa pozdrowienia przekazał abp dr
Józef Kupny.Przypomniał dokument
Od konfliktu do komunii, opracowany przez teologów luterańskich
i katolickich. Nie przezwycięża on
sporów doktrynalnych między tymi
dwoma wyznaniami, ale jest próbą poszukiwania jedności. Słowami
„od konfliktu do komunii” można
też określić wzajemne stosunki tych
dwóch wyznań przez ostatnich 500
lat. Od wzajemnej wrogości przeszliśmy do dialogu. Do pełnej jedności
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między nami wciąż jeszcze nie doszło, ale dziś czynimy kolejny krok w
tę stronę. Poprzednie jubileusze Reformacji miały wciąż charakter polemiczny, natomiast obecny ma zupełnie inny wymiar. Jest to pierwszy
Jubileusz Reformacji w dobie ekumenizmu – wyraźnie potwierdziła to
obecność papieża Franciszka na obchodach w szwedzkim Lund. Mamy
świadomość trudnej przeszłości, ale
skupiamy się na wspólnym poszukiwaniu Chrystusa. Obecny zsekularyzowany świat stawia przed nami
wyzwanie – mamy przekazać mu
Ewangelię. Jako ewangelicy i katolicy, jako chrześcijanie, mamy być
dla świata nie tyle nauczycielami, co
świadkami nadziei, jaką jest Jezus
Chrystus.
Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie i odsłonięcie odrestaurowanego epitafium Jana Hessa-pierwszego ewangelickiego pastora we
Wrocławiu i jego przyjaciela, Ambrosiusa Moibana, proboszcza kościoła św. Elżbiety. Zaraz po wojnie,
na fali niechęci do wszystkiego, co
niemieckie, tablicę zniszczono. Dzięki renowacji tablica zyskała dawną
świetność.
Jawor reprezentował proboszcz
Parafii przy Kościele Pokoju ks. Tomasz Stawiak, wierni oraz Burmistrz
miasta p. Emilian Bera.
(red.)

Z ŻYCIA DIECEZJI

Wprowadzenie ks. Marcina Orawskiego
W niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r. biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel wprowadził księdza Marcina Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
Asystentami ceremonii byli: biskup
Ryszard Bogusz oraz biskup wojskowy płk Mirosław Wola.
Nowy proboszcz został wybrany
przez zgromadzenie parafialne 26
lutego 2017 r., Ks. Marcin przejął
administrowanie parafią od biskupa Ryszarda Bogusza, który z dniem
1 lipca br. odszedł na emeryturę.
Ksiądz Marcin Orawski ma 47 lat,
pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku, broniąc
pracę magisterską: Fenomenologia Świętości w ujęciu Rudolfa Otto.
Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Do 2003 roku był wikariuszem, następnie wybrano go na stanowisko proboszcza pomocniczego.
Oprócz służby w parafii, wrocławskiej, ksiądz Marcin pełni funkcję duszpasterza więziennego, jest Diecezjalnym Wizytatorem Lekcji Religii, od 2011
roku redaktorem naczelnym magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego „Wiara i Mundur”, a od 2014 roku jest delegatem do Synodu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W marcu 2017 roku synod diecezji wrocławskiej wybrał go radcą diecezjalnym, czyli zastępcą biskupa diecezjalnego.
11 czerwca delegacja z Jawora miała przyjemność uczestniczyć w uroczystości wprowadzenia ks. Marcina Orawskiego w urząd proboszcza oraz życzyć wielu błogosławieństw Bożych w pełnieniu dalszej służby.
źródło: luteranie.org
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ZZA SZACHULCOWEGO MURU

Caryca w roli detektywa
Historia, którą dziś opisuję, miała miejsce w
piątek 21.04.2017 w naszym jaworskim Kościele
Pokoju. Był wtedy chłodny, wietrzny i pochmurny dzień. W świątyni też odczuwało się duży chłód
i było niewielu turystów. Dominowali Niemcy,
Francuzi, Hiszpanie oraz Polacy. Niektórzy z nich
zadawali mi mnóstwo pytań na temat naszej „perełki”, inni prosili o zrobienie im pamiątkowego
zdjęcia, najczęściej na tle ołtarza, lub, oczarowaMaria Krajewska
ni świątynią, słownie lub gestami, okazywali swój
prawdziwy zachwyt.
Około godziny 14.00 przyszło troje Polaków w różnym przedziale wiekowym. Widać było, że oni są rodziną. Dodam tylko, że tą osobliwą grupkę
stanowili: pani i pan w średnim wieku (wyglądali na emerytów) oraz – jak
się później okazało - jedenastoletni chłopiec. Pani turystka na chwilę zatrzymała się przy naszym kantorku i zupełnie nieoczekiwanie powiedziała mi,
iż wie że w tym kościele pracował pan Leszek Krajewski. Prawdę mówiąc,
bardzo się zdziwiłam, że nieznana mi osoba wymienia z imienia i nazwiska
mojego, już świętej pamięci, męża. ( Leszek zmarł 7 lat temu, 25.05. 2010
roku). Zaintrygowana tym faktem, postanowiłam zabawić się w detektywa,
tym bardziej, że pani turystka sprawiała wrażenie osoby bardzo gadatliwej.
Nasz dialog okazał się naprawdę niezwykły. Po prostu niesamowity! Oto
jego treść:
- A pani osobiście znała pana Leszka Krajewskiego?- zapytałam.
- Nie, ale o nim opowiadała mi moja koleżanka ze Snowidzy. Nie wiem
tylko jaką pan Leszek piastował funkcję w tym kościele. Ale jestem pewna,
że on był mężem Marysi K., którą znam od dawien dawna. Czyli od zawsze.
- Pan Leszek Krajewski był kuratorem tutejszego Kościoła Pokoju. Poza
tym był prawą ręką pastora Tomasza Stawiaka i dużo dobrego uczynił dla
ewangelików – podpowiedziałam jej.
- Widzę, że pani dużo wie o mężu mojej koleżanki Marysi. Marysię znam osobiście ze szkoły podstawowej. Chodziłyśmy do tej samej klasy. Ona dobrze się
uczyła, a później studiowała we Wrocławiu. A jej rodzice pochodzili ze Wschodu.
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- Nie. O ile wiem, jej ojciec pochodził z kielecczyzny, a mama była Rosjanką.
- Tak, tak. Przypominam sobie, że tak właśnie było jak pani mówi. Marysia miała jeszcze brata, który został księdzem.
- Nie. Brat Marysi nie był księdzem. Księdzem był syn ich sąsiadów - dodałam.
- Widzę, że pani jest nieźle zorientowana i dużo wie o rodzinie mojej koleżanki Marysi.
- Owszem. Ja tam również kiedyś mieszkałam. Dziś też chętnie odwiedzam swoje rodzinne strony. A pani także mieszka w Snowidzy?
- Nie mieszkam już tam, tylko tam bywam od czasu do czasu. Wtedy odwiedzam swoich przyjaciół: Jolę i Staszka F. Jola to moja koleżanka ze szkolnej ławki.
- A jak się pani nazywa?
- Środa.
- Natalia?
- Tak, Natalia.
- A ja jestem tą Marysią K., o której przed chwilą tak ciepło i interesująco
się wypowiadałaś. Witaj Natalciu! Cóż za spotkanie i do tego po tylu latach!
Zapraszam do zwiedzania naszego pięknego kościoła.
PS. Po zwiedzeniu świątyni, kiedy moja koleżanka znalazła się w pobliżu ołtarza, podeszłam do niej i podpytałam ją o inne szczegóły, nie tylko z
„tamtych” lat. Dowiedziałam się przy okazji, że Natalia mieszka obecnie w
Legnicy. (To tylko 20 km od Snowidzy). Myślę, że to nieoczekiwane spotkanie z koleżanką Natalią na długo zapisze się w mojej pamięci. Dlaczego?
Dlatego, że ono przywołało u mnie dawno już uśpione wspomnienia i to zarówno te sprzed ponad 50 lat , jak i te sprzed 7 lat. Bo tyle akurat lat minęło
od śmierci Leszka, o czym już wspomniałam na początku tego opowiadania.
Dziś mój małżonek miałby 68 lat… A skoro się o Leszku nadal wspomina,
i to w najmniej oczekiwanym momencie, to z całą pewnością oznacza, że on
nadal żyje w naszych myślach i sercach. Prawda? Dodam jeszcze, że moja
zabawa w detektywa była naprawdę frapująca. Stąd taki a nie inny tytuł tego
opowiadania. Powtórzę go: „Caryca w roli detektywa”. ;-)) Miejsce dochodzenia: Kościół Pokoju w Jaworze p. w. Ducha świętego. Brzmi rewelacyjnie.
Nieprawdaż? Lubię takie wyzwania i takie niecodzienne spotkania. Do tego
trzeba jeszcze raz podkreślić, że to wszystko zdarzyło się w miejscu wyjątkowym, czyli w naszej ewangelickiej świątyni Pokoju. I to podczas mojego
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PLAN NABOŻEŃSTW

SIERPIEŃ ‘2017

JAWOR

NOWY KOŚCIÓŁ

13. 08



11:00

20. 08

 

11:00

27. 08





dyżuru! Kto wie, czy to właśnie spotkanie, a co za tym idzie również niecodzienna treść rozmowy, to tylko zrządzenie losu ? Przypadek? Bo dociekliwy detektyw zawsze szuka drugiego dna. A Caryca tym bardziej … I ona
powie jeszcze więcej, do tego rzecz ujmie nieco mistycznie, a mianowicie:
To musi być jakiś znak Boży! I tyle! A swoją drogą, bardzo jestem ciekawa,
co Wy (moi drodzy czytelnicy) teraz sobie o mnie pomyśleliście. Mam tylko
jedną prośbę: Nie utożsamiajcie mnie z osobą, która przeżywa jakieś stany
mistyczne i jest mistyczką z krwi i kości! Myślę też, tak na marginesie, że
o mistycyzmie najlepiej będzie porozmawiać z naszym pastorem Tomaszem.
Ja się na tym nie znam, w tejże wypowiedzi tylko nieco zboczyłam z tematu
przewodniego i przy tej okazji trochę sobie pofilozofowałam… ;-)) Jakby
moja córka Ewelina powiedziała, ujęłam sprawę wielowątkowo… ;-)) I uczyniłam to trochę poważnie, a trochę na luzie. Bo tak mi podpowiadała moja
intuicja. A scenariusz tego opowiadania sam się napisał… Naprawdę. Oby
jak najwięcej było takich niecodziennych sytuacji z życia wziętych i wyjątkowych turystów! ;-))

Ekumeniczne Nabożeństwo
Dziękczynne za Dar Chleba

11:00



9:00



9:00



9:00

 

9:00

tekst: Maria Krajewska

03. 09

WRZESIEŃ ‘2017

64 lata
42 lat
89 lat
39 lat
65 lat
7 lat
66 lat
45 lat
2 lata
25 lat

10. 09



11:00

Kazanie: Bp Ryszard Bogusz



11:00

24. 09

 

11:00

 

 - Komunia święta i Spowiedź



- Nabożeństwo,



17. 09

Legenda:
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16:00

Kazanie: Bp Markus Dröge



Janusz Winkler
Sebastian Złocki
Susfał Alicja
Oksana Fursa
Joanna Stawiak
Waldemar Mroczkowski
Antoni Niedoba
Elżbieta Krawczyk
Katarzyna Czapla
Margot Czupka
Zdzisław Niedoba
Reinhard Blaschke
Edward Grudke

XX-lecie partnerstwa
Diecezji Wrocławskiej
z Ewangelickim Kościołem
Górnych Łużyc



SOLENIZANCI
7.07
16.07
22.07
22.07
22.08
23.08
24.08
29.08
06.09
07.09
08.09
15.09
25.09

 

- Szkółka niedzielna,

- Kawa parafialna
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Nabożeństwo jubileuszowe z okazji
500 lat Reformacji,
Wrocław

PARAFIA EWANGELICKA PRZY KOŚCIELE POKOJU W JAWORZE
Proboszcz - ks. Tomasz Stawiak
Prezes Rady Parafialnej - Remigiusz Tarasiewicz
Biuro Parafialne - Aniela Prokopiak - tel. 76-870-51-45
Kantor - Małgorzata Zuchowicz
Nauczanie kościelne (lekcje religii, nabożeństwo dla dzieci) - Marzena Stawiak
Manager Kościoła Pokoju - Aniela Pietruszczak - tel. 516 - 493 - 990
OBSŁUGA RUCHU
TURYSTYCZNEGO

- Ginter Frautschi - tel: 511 - 735 - 868
- Maria Krajewska

