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TYDZIEÑ MODLITW
O JEDNOŒÆ CHRZEŒCIJAN

nauguracyjnym nabo¿eñstwem w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej rozpocz¹³ siê we Wroc³awiu Ekumeniczny
Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
W niedzielê, 20 stycznia zebrali siê przedstawiciele wszystkich koœcio³ów nale¿¹cych
do Polskiej Rady Ekumenicznej oraz hierarchowie koœcio³a rzymskokatolickiego. Rolê
gospodarza nabo¿eñstwa pe³ni³ bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego, zaœ homiliê goœcinnie wyg³osi³ abp
Jeremiasz - biskup diecezji Wroc³awskoSzczeciñskiej Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego. Tydzieñ Ekumeniczny w tym roku obchodzi³ swoje 100lecie.
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Kazanie wyg³asza abp Jeremiasz.
U góry, w pierwszym rzêdzie, od lewej: o. Emanuel Matusiak, abp Jeremiasz, bp Ryszard
Bogusz, bp Andrzej Siemieniewski
oraz ks. Eugeniusz Cebulski.
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Pozostali duchowni bior¹cy udzia³ w nabo¿eñstwie inauguracyjnym.

ckim, który aktywnie wspó³tworzy program
Tygodnia Modlitw. Przyk³adem jest list Rady
ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Polski, który z okazji 100 lecia Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan by³ odczytany we wszystkich koœcio³ach rzymskokatolickich w Polsce. Jego
za³o¿enia zreferowa³ bp
Andrzej Siemieniewski - biskup pomocniczy Wroc³awskiej Kurii
Metropolitalnej, który
cytowa³ m.in.: Brak jednoœci chrzeœcijan jawnie
sprzeciwia siê woli Chrystusa, jest zgorszeniem
dla œwiata i szkodzi g³oszeniu Ewangelii (por.
Unitatis redintegratio,
1 [DE]). (…) Powodzenie
w d¹¿eniu do pe³nej
W nabo¿eñstwie wziêli udzia³ tak¿e klerycy Wy¿szego Seminarium
i widzialnej jednoœci
Duchownego we Wroc³awiu.

Wroc³awski oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej tworzy piêæ koœcio³ów: ewangelicko-luterañski, ewangelicko-metodystyczny, polsko-katolicki, prawos³awny oraz
koœció³ chrzeœcijan baptystów. Rada œciœle
wspó³pracuje z koœcio³em rzymskokatoli-
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B³ogos³awieñstwa udzielaj¹: abp Jeremiasz, bp Ryszard Bogusz, bp Andrzej Siemieniewski.

zale¿y od otwarcia siê na prawdê i od dialogu, który s³u¿y wspólnemu szukaniu
prawdy z poszanowaniem w³asnej to¿samoœci. Dlatego dzia³aniem na wskroœ ekumenicznym jest stawanie siê uczniem Chrystusa, karmienie siê s³owem Bo¿ym i poznawanie nauki w³asnego
Koœcio³a.
Nabo¿eñstwa Ekumeniczne odby³y siê we
wszystkich koœcio³ach,
które w³¹czy³y siê w organizacjê Tygodnia Modlitw.
Ponadto w siedzibie
Ewangelikalnej Wy¿szej
Szko³y Teologicznej we
Wroc³awiu mia³a miejsce
krótka sesja naukowa dotycz¹ca przebiegu najwa¿niejszego wydarzenia

ekumenicznego Europy w 2007 roku,
którym by³o III Europejskie Zgromadzenie
Chrzeœcijan w rumuñskim Sibiu.
Tekst: Marcin Orawski, zdjêcia: Andrzej Korus
Wiecej zdjêæ na: www.naszaparafia.pl

Spotkanie towarzyskie po zakoñczeniu nabo¿eñstwa.
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EKUMENICZNE
KOLÊDOWANIE
ta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e co roku w styczniu cz³onkowie parafii ewangelickiej
we Wroc³awiu, Klubu Inteligencji
Katolickiej oraz Towarzystwa Przyjació³
"Krzy¿owej" spotykaj¹ siê na ekumenicznym kolêdowaniu. Tegoroczne spotkanie
odby³o siê 17 stycznia w sali parafialnej
przy koœciele ewangelickim, a wziê³o w nim
udzia³ ponad szeœædziesi¹t osób.
Prowadz¹cy wieczór Janusz Witt, jak
zawsze dba³ o to by œpiewanie kolêd mia³o
charakter ekumeniczny. Oprócz wiêc pieœni
znanych wszystkim, jak Gdy siê Chry-

S

stus rodzi, Cicha noc, Bóg siê rodzi
itp., by³y œpiewane tak¿e kolêdy typowo
ewangelickie, mniej znane w naszym kraju.
Nale¿y do nich np. Cudowna ró¿d¿ka
wzros³a czy O b³ogos³awiony. Nie
zabrak³o te¿ kolêd wywodz¹cych siê z tradycji wschodnich koœcio³ów. Zaprezentowa³ je chórek, w którym ekumenicznie
œpiewali zarówno cz³onkowie koœcio³a
grecko-katolickiego, jak i prawos³awnego.
Do najwa¿niejszych czêœci spotkania
nale¿a³ wyk³ad ks. prof. Bogdana Ferdka - referenta ds. ekumenizmu Wroc³a-

Ekumeniczny chór, w który spiewaj¹ cz³onkowie koœcio³a grecko-katolickiego i prawos³awnego.
Z przodu przemawia Igor Salamon.
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wskiej Kurii Metropolitalnej dotycz¹cy
ustaleñ III Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego, które odby³o siê w 2007
roku w Sibiu (Rumunia).
Wœród zaproszonych goœci byli tak¿e:
ks. mitrat Eugeniusz Cebulski z koœcio³a prawos³awnego, ks. Andrzej Mi-

chaliszyn z koœcio³a grecko-katolickiego,
Igor Salamon reprezentuj¹cy Wroc³awski Zwi¹zek Ukraiñców, zaœ rolê gospodarzy pe³nili bp Ryszard Bogusz i ks.
Marcin Orawski.

Honorowi goœcie, od lewej: ks. prof. Bogdan Ferdek, ks. Eugeniusz Cebulski, bp Ryszard Bogusz, Janusz Witt, Igor
Salamon, ks. Andrzej Michaliszyn.
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Tekst i zdjêcia: Marcin Orawski

Ksi¹dz prof. Bogdan Ferdek
podczas wyk³adu o Zgromadzeniu
Ekumenicznym w Sibiu
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EKUMENICZNY
SPACER

czwartek 25 stycznia hierarchowie ordynariusz diecezji wroc³awsko-szczeciñkoœcio³ów nale¿¹cych do tzw. skiej koœcio³a prawos³awnego, bp RyWroc³awskiej Dzielnicy Wzaje- szard Bogusz - zwierzchnik diecezji wromnego Szacunku odbyli spacer turystyczn¹ c³awskiej koœcio³a ewangelicko-augsburœcie¿k¹ ³¹cz¹c¹ koœció³ ewangelicki,
rzymskokatolicki, prawos³awny oraz
synagogê ¿ydowsk¹. Projekt trasy
powsta³ w 2002 roku w Urzêdzie
Miasta Wroc³awia. Do dziœ jednak nie
rozpoczê³y siê ¿adne prace w celu
uporz¹dkowania terenu i wytyczenia
szlaku.
W wêdrówce, która mia³a charakter wizytacji projektu, wziêli udzia³:
abp Marian Go³êbiewski - met- Przed katedr¹ prawos³awn¹: abp Marian Go³êbiewski,
ropolita wroc³awski koœcio³a rzym- prezes Stanis³aw Rybarczyk, rabin Icchak Rapoport,
proboszcz katedry ks. Jerzy Szczur, abp Jeremiasz.
skokatolickiego, abp Jeremiasz -
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skiego oraz rabin Icchak Rapoport
z Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej. Inicjatorem spaceru by³a Fundacja Wzajemnego
Szacunku Czterech Wyznañ. Jak twierdzi
jej przewodnicz¹cy Stanis³aw Rybarczyk: - Zwierzchnicy, choæ dobrze znaj¹
koœcio³y nale¿¹ce do Dzielnicy i nieraz
w nich goœcili, to rzadko maj¹ okazjê
pokonaæ piechot¹ ³¹cz¹c¹ ich trasê i na
w³asne oczy zobaczyæ w jakim stanie znaj-

duje siê œcie¿ka, która zdaniem wielu
przedstawicieli miasta ma byæ jedn¹ z wizytówek Wroc³awia.
Rzeczywiœcie, dziœ trudno siê domyœliæ,
¿e œwi¹tynie ma ³¹czyæ trasa turystyczna.
Turysta napotka tam zalegaj¹ce œmieci, rozpadaj¹ce siê gara¿e, dyskoteki, sexshopy
itp. Dlatego te¿ efektem spaceru by³ list do
w³adz miasta Wroc³awia, podpisany przez
hierarchów, z proœb¹ o przyœpieszenie

Na trasie planowanego szlaku turystycznego, który dziœ bardziej straszy niz przyciaga.
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dzia³añ rewitalizacyjnych oraz
porz¹dkowych na tym terenie.
Dziœ wroc³awsk¹ Dzielnicê
Czterech Œwi¹tyñ, w której od
lat blisko wspó³pracuj¹ ewangelicy, katolicy, prawos³awni i ¯ydzi
odwiedza coraz wiêcej turystów,
a tak¿e mieszkañców Wroc³awia. Tzw. Œcie¿ka Kulturowa po
Dzielnicy sta³a siê bardzo popularna zw³aszcza wœród m³odzie¿y szkolnej, studiuj¹cej oraz
goœci zagranicznych.
Co roku planowan¹ tras¹
turystyczn¹ przechodzi kilka
tysiêcy osób, którym wci¹¿
jeszcze piêkna idea jest "umilana” niezapomnianymi widokami, które dalekie s¹ od kultury,
jak¹ w centrum Wroc³awia
chcielibyœmy promowaæ.
Tekst: Marcin Orawski.
Zdjêcia: Andrzej Korus.
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Biskup Bogusz prezentuje maj¹ce ju¿ ponad szeœæ lat plany
miejskie dotycz¹ce œcie¿ki ekumenicznej.

Spotkanie maj¹ce na celu wystosowanie wniosku do w³adz miasta z proœb¹ o przyœpieszenie prac nad
uporz¹dkowaniem ekumenicznej œcie¿ki turystycznej.
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ŒWIATOWY DZIEÑ
MODLITWY

czwartek, 6 marca 2008, w ramach Œwiatowego Dnia Modlitwy odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne w ca³oœci przygotowane i prowadzone przez kobiety. Nabo¿eñstwo pod
has³em Bo¿a m¹droœæ daje nowe ro-

zumienie mia³o miejsce w ewangelickim
koœciele Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu.
Prowadzi³y je przedstawicielki koœcio³ów:
ewangelicko-augsburskiego, rzymskokatolickiego, prawos³awnego oraz baptystycznego.

Prezentacji Gujany dokona³a Olga Knopiñska.

Œpiew prowadzi³a Hulieta Gonzales.
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Liturgiê co roku przygotowuj¹
kobiety z innego kraju. W tym roku
by³y to chrzeœcijanki z Gujany. Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê wiêc od przybli¿enia tego po³udniowoamerykañskiego kraju wraz z jego osi¹gniêciami, problemami, struktur¹ religijn¹
itp. W przebiegu nabo¿eñstwa tak¿e
przewija³y siê liczne akcenty i nawi¹zania do gujañskiej kultury. By³a nawet pieœñ specjalnie skomponowana
na ten dzieñ.
Ruch Œwiatowego Dnia Modlitwy
Kobiet ma 120 letni¹ ekumeniczn¹
tradycjê. Zosta³ zainicjowany w 1887 roku
przez Mary Elbê James z koœcio³a prezbiteriañskiego, która wzywa³a do modlitwy
kobiety w intencji bezrobotnych, porzuconych, biednych i pokrzywdzonych na wskutek wojny domowej w Ameryce Pó³nocnej
i nap³ywu licznych emigrantów z Azji oraz
z Europy. Potem, w 1890 roku, dwie
cz³onkinie koœcio³a baptystów – Barret
Montgomery i Lucy Peabody, wez-

Rozmyœlanie wyg³osi³a Krystyna Blumczyñska
z koœcio³a chrzeœcijan baptystów.

wa³y do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych.
Od 1968 ŒDMK jest obchodzony oficjalnie ju¿ w ponad 170 krajach, zawsze
w pierwszy pi¹tek miesi¹ca marca. Pierwsze nabo¿eñstwo ŒDMK w Polsce odby³o
siê 4 marca 1927 roku w koœciele baptystycznym w £odzi. Regularne nabo¿eñstwa
i spotkania ekumeniczne w tym duchu
w ca³ej Polsce trwaj¹ od 1962 roku.
Ofiary pieniê¿ne zebrane w czasie
nabo¿eñstwa s¹ co
roku przeznaczane
na wsparcie konkretnych projektów poprawiaj¹cych los kobiet w ró¿nych krajach. W tym roku
kolektê przekazano
wroc³awskiemu oddzia³owi
Centrum
Praw Kobiet.

Nabo¿eñstwo prowadzi³y przedstawicielki koœcio³ów: ewangelicko-augsburskiego, rzymskokatolickiego, prawos³awnego oraz baptystycznego.
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Tekst i zdjêcia:
Marcin Orawski.
Wiêcej zdjêæ:
www.naszaparafia.pl
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JAK PRZYWITALIŒMY
NOWY ROK

a balu zorganizowanym przez Klub
Rodzica oraz Bractwo Turystyczne
Nowy 2008 Rok przywita³o ponad
szeœædziesi¹t osób. Impreza
by³a wielopokoleniowa. Najm³odszy uczestnik mia³ cztery miesi¹ce, a najstarszy blisko osiemdziesi¹t lat.
Od lat ide¹ parafialnych
zabaw jest by, przy zapewnieniu opieki i zajêæ dzieciom, mogli siê dobrze bawiæ
doroœli. Tak by³o i tym razem.
Dzieci w osobnym pomieszczeniu mog³y ogl¹daæ ulu-

N
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bione filmy, a te, które potrzebowa³y snu,
mia³y zapewnion¹ tak¹ mo¿liwoœæ. W tym
czasie doroœli, maj¹c spokojn¹ g³owê,
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mogli siê poddaæ sylwestrowym szaleñstwom. Zró¿nicowanie wieku uczestników
okaza³o siê wielkim atutem. M³odsi
doskonale siê bawili przy muzyce starszej,
zaœ seniorom w niczym nie przeszkadza³a
muzyka wspó³czesna. Gdy o pó³nocy wystrzeli³y korki szampanów wszyscy sk³adali
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sobie ¿yczenia, by za rok spotkaæ siê znów
w zdrowiu i takiej radoœci, jaka towarzyszy³a sylwestrowej nocy.
Tekst: Marcin Orawski.
Zdjêcia: Krzysztof Bens.
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl
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RÓ¯NE ODCIENIE FOLK I REGGAE CZYLI

BAL KARNAWA£OWY

arnawa³ by³ w tym roku wyj¹tkowo
krótki. W ostatni weekend uda³o siê
jednak zaplanowaæ coroczny bal
przebierañców dla dzieci i rodziców.
W pi¹tek, 1 lutego, obowi¹zywa³y stroje w stylu folk. Jak zawsze pomys³ów nie

K
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brakowa³o. Byli rastafarianie, kowboje,
przedstawiciele rodzimego folku Podhalanie z nowos¹decczyzny oraz
Cieszyniacy z Beskidu Œl¹skiego. Najliczniej
reprezentowan¹ nacj¹ byli jednak Szkoci
w spódnicach w tradycyjn¹ kratê.
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Bal by³ podzielony na dwie czêœci.
Najpierw bawi³y siê dzieci przy w³asnej
muzyce oraz konkursach przygotowanych
przez Karinê Hübsch i Annê Fober,
a nastêpnie doroœli. Jednym z ciekawych
elementów zabawy by³y tañce integracyjne, które przygotowa³a i prowadzi³a
Ma³gorzata Æwikowska. Nad muzyk¹
natomiast czuwa³, jak zawsze, DJ Jacek
Baranowski. Dzieci w tym czasie ogl¹da³y bajki na DVD. W zabawie uczestniczy³o ponad czterdzieœci osób.
Tekst i zdjêcia: Marcin Orawski
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