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WIGILIJNE DZIE£O
POMOCY DZIECIOM 2008
wangelicka Diakonia, katolicki Caritas
oraz prawos³awny Eleos ju¿ po raz ósmy wspólnie organizuj¹ Wigilijne
Dzie³o Pomocy Dzieciom. W tym roku akcja
zosta³a zainaugurowana w 1 Niedzielê
Adwentu, 30 listopada i przebiega pod has³em: Ogrzejmy dzieciñstwo mi³oœci¹.
Has³o tegorocznej akcji wigilijnej pragnie zwróciæ szczególn¹ uwagê na trudne
sytuacje w ¿yciu dziecka, dzieciñstwo naznaczone niedo¿ywieniem, bezrobociem
rodziców, brakiem ciep³a rodzinnego.
Grup¹ dzieci szczególnie wymagaj¹c¹
naszej uwagi, s¹ tzw. eurosieroty - dzieci,
których rodzice emigrowali za granicê
w poszukiwaniu pracy. Szacuje siê, ¿e liczba eurosierot wynosi obecnie ok. 400 tysiêcy. Emigracja zarobkowa ich rodziców,
choæ mo¿e przynieœæ korzyœci w podreperowaniu bud¿etu domowego, czêsto
niestety odbija siê negatywnie na ¿yciu
rodziny, os³abia wiêzi ma³¿eñskie i rodzicielskie. Mniejsze dzieci, a tak¿e m³odzie¿ w
okresie dojrzewania, prze¿ywaj¹ czêsto z
powodu roz³¹ki wielk¹ traumê.
Nie tylko oddalenie od rodziców mo¿e
pozbawiæ dzieciñstwo radoœci. Wed³ug
raportu Komisji Europejskiej a¿ 29 procent
polskich dzieci ¿yje w biedzie, jest stale
niedo¿ywionych. Ofiarami przemocy b¹dŸ
skrajnego zaniedbania jest prawie 40 tysiêcy dzieci w Polsce.
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Wszystkie te trudne sytuacje w ¿yciu
dziecka odbieraj¹ mu radoœæ i beztroskie
dzieciñstwo. Dzieci z najs³abszych grup
spo³ecznych maj¹ utrudniony start ¿yciowy,
a bieda naznacza je wœród rówieœników. To
ubóstwo materialne i duchowe staje siê
w wielu przypadkach dziedziczne.
Jak podkreœla prezes Diakonii Polskiej
bp Ryszard Bogusz - Nabywaj¹c œwiece
wigilijn¹, nie tylko myœlimy o tych dzieciach, lecz tak¿e wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebuj¹cych: do¿ywianie w szkole, zakup podrêczników, materia³ów szkolnych, pomoc
rodzinom w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
mo.
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PI¥TY KIERMASZ
ADWENTOWY
egoroczny Kiermasz Adwentowy odby³ siê w 2 Niedzielê Adwentu, tj.
7 grudnia 2008 r. Tak jak w minionych
latach, œrodki zebrane podczas kiermaszu
zosta³y przekazane na cel charytatywny.
Tym razem rekordow¹ sumê 2165 z³ przekazano na konto fundacji Na ratunek
dzieciom z chorob¹ nowotworow¹.
Fundacja bezpoœrednio wspiera Klinikê
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciêcej Akademii Medycznej we
Wroc³awiu.
Wszystkich, którzy po nabo¿eñstwie
zechcieli przyjœæ na kiermasz przywita³a

T

Kiermasz zosta³ oficjalnie otwarty przez bp. Ryszarda Bogusza.
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Jednym z hitów tegorocznego kiermaszu by³a jemio³a.

ciep³a, œwi¹teczna atmosfera, aromatyczny woreczki na drobne prezenty haftowane
zapach grzanego wina, zapraszaj¹ce œciegiem krzy¿ykowym, grafiki naszego
koœcio³a oraz na miejscu
uœmiechy sprzedaj¹cych oraz
mi³e s³owa bp. Bogusza, który Zebrano rekordow¹ sumê przygotowywane wycinanki w kszta³cie reniferów
przywita³ obecnych. Wkrótce
i anio³ów z dowoln¹ dedykupuj¹cy zaczêli szturmowaæ
,
kacj¹. Zadbano tak¿e
stoiska. A by³o w czym wyktór¹ przekazano na konto
o podniebienia uczestnibieraæ. Dzieci przygotowa³y
fundacji Na ratunek
ków kiermaszu: mo¿na
rekordow¹ iloœæ kart œwi¹tedzieciom z chorob¹
by³o poczêstowaæ siê pyszcznych. Piêknie prezentowa³y
nowotworow¹
nym ciastem i rozgrzaæ
siê kalendarze, koronkowe
gor¹c¹ kaw¹ lub, jeœli ktoœ
anio³ki i gwiazdki, przepiêknie
malowane choinkowe ozdoby z gipsu. Jak wola³, grzanym winem.
Nasz Kiermasz Adwentowy wpisa³ siê
zwykle du¿ym wziêciem cieszy³a siê jemio³a. By³y te¿ nowoœci: karty œwi¹teczne i ju¿ w pewien sposób w tradycjê naszej

2165 z³

Dzieci patrzy³y jak sprzedaj¹ siê ich prace.
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Mistrzem sprzeda¿y wina by³ Andrzej Korus.
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W tym roku uczestnicy kiermaszu mieli ogromny wybór kart œwi¹tecznych.

parafii. Dzieci ju¿ w po³owie paŸdziernika
rozpoczê³y przygotowania. Co drugi tydzieñ na zajêciach szkó³ki niedzielnej projektowa³y i wykonywa³y karty na ¿yczenia
œwi¹teczne, malowa³y gipsowe ozdoby
choinkowe, stroi³y wieñce adwentowe. Te
ostatnie sprzedano jeszcze przed kiermaszem w 1 Niedzielê Adwentu, tak by ka¿dy
móg³ zapaliæ pierwsz¹ œwiecê na wieñcu.
Okaza³o siê, ¿e popyt przerós³ poda¿, co
dla organizatorów jest kolejn¹ lekcj¹,
z której na pewno wyci¹gn¹ wnioski.

Ktoœ mo¿e zapyta, po co tyle trudu
i zamieszania wokó³ sprawy, skoro ca³y dochód przekazywany jest na rzecz instytucji
niezwi¹zanych z nasz¹ parafi¹? Zaœ dzieci,
które tak wiele swojego wysi³ku w³o¿y³y
w przygotowania tak naprawdê nic z tego
nie maj¹? OdpowiedŸ jest jedna: bo takie
by³o od samego pocz¹tku za³o¿enie tego
kiermaszu. Czas œwi¹t to czas dawania,
a nasze dzieci s¹ zwykle przyzwyczajone
tylko do brania. Pracuj¹c i trudz¹c siê dla
innych ucz¹ siê, ¿e dawanie mo¿e przynosiæ radoœæ i satysfakcjê. Tê satysfakcjê na
pewno odczuwaj¹ widz¹c, ¿e ich prace
znajduj¹ nabywców i przynosz¹ korzyœæ.
Ka¿dy z nas otrzyma³ ju¿ najwiêkszy
Dar, jakim jest Jezus Chrystus. Sw¹ wdziêcznoœæ mo¿emy wyraziæ tylko okazuj¹c
mi³oœæ drugiemu cz³owiekowi. Dziêkujemy
wszystkim, którzy to rozumiej¹ i nas
wspieraj¹.
Teskt i zdjêcia: Iwona Orawska

Papierowe anio³ki by³y wykonywane na bie¿¹co.
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MIKO£AJ DLA DZIECI
ak co roku w naszej parafii odbywa siê Miko³aj dla dzieci. Tym razem spotkanie z Miko³ajem zaplanowano na niedzielê 21 grudnia. Poniewa¿ odbêdzie siê ono po zakoñczeniu cyklu wydawniczego S³owa Parafialnego,
pe³na relacja zostanie zamieszczona na stronie
internetowej parafii: www.naszaparafia.pl
Czytelników SP informujemy, ¿e mimo
przejœcia na emeryturê, obowi¹zki Miko³aja nadal pe³niæ bêdzie ks. Axel Luther z BerlinaLübars. Towarzyszyæ mu bêdzie Miko³aj z Wroc³awia, ale jego personalia, jak co roku, pozostaj¹ tajemnic¹. A naszym Czytelnikom
prezentujemy zdjêcie z ubieg³orocznej Gwiazdki dla Dzieci.

J

mo.

KOŒCIÓ£ EWANGELICKI
I HARCERZE
BETLEJEMSKIE ŒWIAT£O POKOJU
o raz kolejny harcerze Dolnoœl¹skiej Chor¹gwi ZHP przekazali naszej parafii Betlejemskie Œwiat³o Pokoju. Przes³anie
tegorocznej akcji brzmi Nieœmy p³omieñ braterstwa.
Œwiat³o bêd¹ce symbolem symbolem ciep³a, mi³oœci, pokoju
i nadziei co roku jest zapalane w Grocie Narodzenia Chrystusa
w Betlejem.
Œwiat³o co roku przywo¿one jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z s¹siednich krajów. Nastêpnie sztafet¹ trafia do najdalszych zak¹tków
kontynentu. W Polsce akcjê od 1991 roku prowadz¹ harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego, którzy odbieraj¹ Betlejemskie Œwiat³o Pokoju od skautów s³owackich na przejœciu granicznym £ysa Polana w Tatrach.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju zostanie oficjalnie wniesione do naszego koœcio³a podczas nabo¿eñstwa wigilijnego, transmitowanego przez TVP Info.

P

mo.
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ZLOT SKAUTÓW EUROPY WSCHODNIEJ
dniach 1-10 sierpnia 2008 roku
w Chorzowskim Parku Sportu
i Rekreacji odby³ siê Zlot Skautów
Europy Œrodkowo-Wschodniej Silesia 2008.
Przez okres 10 dni dzia³a³o namiotowe miasteczko na 1,6 tys. osób. Zlot w³aœciwie
z nazwy by³ europejski, poniewa¿ do
Chorzowa przyby³y reprezentacje 25
pañstw z ca³ego œwiata w tym z takich
pañstw jak Liban, Pakistan, Oman, Egipt.
Najwiêkszy kontyngent - ok. 80 osób przys³ali Wêgrzy.
W ramach zlotu prezentowano najró¿niejsze propozycje programowe, tak aby
ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie, ucz¹c siê przez
zabawê. Podobnie jak w roku ubieg³ym
w Kielcach (zlot z okazji 100-lecia œwiatowego skautingu) tak i teraz, powsta³o
Centrum Wychowania Religijnego i Duchowego. W ramach oferty Centrum skauci
uczestniczyli w zajêciach warsztatowych
proponowanych przez instruktorów katolików, ewangelika, muzu³manów i ¿ydów.
Warsztaty dotycz¹ce ekumenii oraz wiedzy
na temat ewangelicyzmu prowadzi³ nasz
parafianin druh podharcmistrz Rafa³
Æwikowski. W namiotach warsztatowych pojawili siê min. ewangelicy z Polski,
Wêgier i S³owacji oraz katoliccy i prawos³awni uczestnicy zlotu. Ka¿dy uczestnik
warsztatów
ewangelickich
otrzyma³
w prezencie egzemplarz Nowego Testamentu w t³umaczeniu ekumenicznym. Rozdano ok. 160 egzemplarzy.
Praca z Pismem Œwiêtym dla wielu by³a
pierwszym samodzielnym kontaktem z t¹
niezwyk³¹ Ksiêg¹. M³odzie¿ chêtnie zada-

W
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Podharcmistrz Rafa³ Æwikowski prezentuje ekumeniczne wydanie Nowego Testamentu.

wa³a pytania, prowadzi³a panelowe spory
i ubogaca³a siê modlitw¹.
Zespó³ Wychowania Duchowego i Religijnego G³ównej Kwatery ZHP, wzbogacony o doœwiadczenia z Kielc i Chorzowa,
planuje kontynuowanie swej dzia³alnoœci
w kolejnej edycji zlotu, tym razem na Wêgrzech w 2010 r. Rok 2010 to równie¿
100-lecie polskiego harcerstwa, a w zwi¹zku z tym du¿y zlot harcerzy polskich z ca³ego œwiata w Krakowie. Bêdzie to kolejna
okazja do zaprezentowania koœcio³a ewangelickiego, zdobyczy Reformacji i propagowania idei ekumenizmu wœród harcerzy.
Rafa³ Æwikowski
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DALAJLAMA W DZIELNICY
WZAJEMNEGO SZACUNKU

Uczestnicy spotkania w Synagodze pod Bia³ym Bocianem (od lewej): ks. Jerzy Szczur (prawos³.),
ks. Marcin Orawski (e-a), bp Ryszard Bogusz (e-a), rabin Izaak Rapoport, Dalajlama XIV,
bp Edward Janiak (r-k), prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz.

odczas dwudniowej wizyty we Wroc³awiu duchowy przywódca Tybetañczyków Dalajlama XIV odwiedzi³
Dzielnicê Wzajemnego Szacunku, gdzie od

P

Podczas zwiedzania tzw. Ma³ej Synagogi.
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lat wspó³pracuj¹ ze sob¹ ewangelicy, katolicy, prawos³awni i ¿ydzi. Punkt ten nie by³
przewidziany w oficjalnym programie wizyty. Decyzjê spontanicznie podj¹³ sam goœæ,
gdy us³ysza³, ¿e we Wroc³awiu istnieje takie szczególne miejsce.
Dalajlama przejecha³ ulicami
Dzielnicy, ogl¹daj¹c cerkiew katedraln¹ Narodzenia Przenajœwiêtszej Bogarodzicy, koœció³ rzymskokatolicki œw. Antoniego i ewangelicko-augsburski koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej. Natomiast ponadtrzydziestominutowe spotkanie
z przedstawicielami czterech wyznañ odby³o siê w Synagodze pod
Bia³ym Bocianem. Mia³o kameralny charakter. Do wnêtrza synago-
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Z bp. Ryszardem Boguszem
i rabinem Izaakiem Rapoportem.

gi nie byli wpuszczani dziennikarze ani
ludzie postronni. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. biskup pomocniczy archidiecezji
wroc³awskiej Edward Janiak, biskup diecezji wroc³awskiej koœcio³a ewangelickoaugsburskiego Ryszard Bogusz wraz
z proboszczem ks. Marcinem Orawskim, ks. Jerzy Szczur z koœcio³a prawos³awnego oraz naczelny rabin Wroc³awia Izaak Rapaport, który pe³ni³ rolê
gospodarza.

Rabin w imieniu przedstawicieli Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku wrêczy³ goœciowi prezent.

S³owo Parafialne
4/2008

Rabin Izaak Rapoport i Dalajlama s³uchali
œpiewu synagogalnego trzymaj¹c siê za rêce.

Dalajlama zwiedzi³ tzw. Ma³¹ Synagogê, gdzie na co dzieñ odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa i przechowywane s¹ zwoje Tory.
Nastêpnie uda³ siê do Synagogi pod Bia³ym
Bocianem, gdzie wys³ucha³ krótkiego wystêpu chóru synagogalnego. Zapoznaj¹c siê
z ide¹ Dzielnicy powiedzia³: - Religia, pokój
wewnêtrzny, harmonia s¹ nie do przecenienia w czasach tak bardzo rozwiniêtych
technologicznie. Potrzebn¹ œwiatu duchowoœæ nios¹ ludzie ró¿nych wyznañ i kultur,
gdy spotykaj¹ siê w mi³oœci.
Pytany o to, co s¹dzi o mieszkañcach
Wroc³awia, odpowiedzia³, ¿e s¹ bardzo
przyjaŸni i spontaniczni. - Gdy widzê uœmiech na ich twarzach, to wiem, ¿e nie jest
sztuczny czy obowi¹zkowy, ale prawdziwie
szczery i naturalny - doda³.
Tekst i zdjêcia: mo.
Zdjêcie nr 1: Józef Ko¿uch
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POMNIK
WSPÓLNEJ PAMIÊCI
CMENTARZE MO¯NA ZBURZYÆ, PAMIÊCI ZNISZCZYÆ NIE SPOSÓB

¯yj¹cy Mur Cmentarny - Pamiêci Dawnych Wroc³awian.

czwartek 30 paŸdziernika, w parku Grabiszyñskim, zosta³ ods³oniêty Pomnik Wspólnej Pamiêci
upamiêtniaj¹cy dawnych mieszkañców
Wroc³awia pochowanych na nieistniej¹cych dziœ cmentarzach. Ponad siedemdziesiêciometrowy "¯yj¹cy Mur
Cmentarny" ma byæ miejscem zadumy,
a jednoczeœnie form¹ zadoœæuczynienia
dla pamiêci tych, o których w latach
powojennych chciano zapomnieæ. Przed
wejœciem umieszczono napis w jêzyku
polskim i niemieckim: Cmentarze
mo¿na zburzyæ, pamiêci zniszczyæ nie sposób.
Granitowy monument z oryginalnymi p³ytami nagrobnymi mieszkañców

W
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Breslau stan¹³ w miejscu, gdzie jeszcze
w latach 60. by³y mogi³y i sta³y ruiny krematorium, zniszczonego podczas Festung
Breslau. Jeden z elementów wysokiego na

Prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz.
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5 metrów muru jest symbolicznie przewrócony. Znajduje siê pod nim ziemia z nieistniej¹cych obecnie cmentarzy, a na jego
wierzchu wypisane s¹ nazwy wszystkich
zniszczonych po wojnie nekropolii: ewangelickich, katolickich i ¿ydowskich.
Pomys³ uczczenia pamiêci dawnych
Wroc³awian pojawi³ siê osiem lat temu za
spraw¹ parafii ewangelickiej we Wroc³awiu. 11 grudnia 2000 r. parafia wystosowa³a pismo do prezydenta Wroc³awia,
wojewody i marsza³ka, konsula generalnego Niemiec, koœcio³ów chrzeœcijañskich
oraz do Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej,
w którym zaproponowano rozwa¿enie
inicjatywy stworzenia wspólnego miejsca
pamiêci. - Uwa¿amy, ¿e do naszego moralnego i chrzeœcijañskiego obowi¹zku nale¿y
podjêcie starañ, by uczyniæ coœ z tym problemem, tym bardziej, ¿e jako Polacy dopo-

Wieniec z³o¿ony przez naszych parafian.

minamy siê o uszanowanie miejsc pochówku naszych Rodaków na Wschodzie - napisano.

W oficjalnej uroczystoœci ods³oniêcia Pomnika udzia³ wziêli (od lewej): ks. Aleksander Konachowicz (koœció³ prawos³awny), bp Ryszard Bogusz (koœció³ ewangelicki), abp Marian Go³êbiewski (koœció³ rzymskokatolicki), bp W³odzimierz Juszczak (koœció³ grecko-katolicki), prezydent Wroc³awia Rafa³
Dutkiewicz, rabin Izaak Rapoport.
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Kolejn¹ przyczyn¹ powstania
inicjatywy by³ problem sk³adowania du¿ej iloœci poniemieckich p³yt
nagrobnych, niszczej¹cych w Mirkowie, niedaleko zak³adu kamieniarskiego. W przesz³oœci p³yty
by³y wykorzystywane do budowy
ulicznych chodników, schodów
w urzêdach, a nawet wybiegów
dla zwierz¹t we wroc³awskim
zoo.
Inicjatywa parafii spotka³a siê
z pozytywnym odzewem ze stroUroczystoœæ uœwietni³ chór Filharmonii Wroc³awskiej.
ny w³adz miasta Wroc³awia. Po
Uroczystoœæ prowadzi³ prezydent Wrowielu konsultacjach wybór miejsca pamiêci
pad³ na park grabiszyñski, który kiedyœ by³ c³awia Rafa³ Dutkiewicz, zaœ ekumenicmentarzem ewangelickim. W 2005 roku cznego ods³oniêcia monumentu dokonali:
zosta³ og³oszony konkurs architektoniczny abp Marian Go³êbiewski - koœció³
na projekt pomnika. Wziê³o w nim udzia³ rzymskokatolicki, bp Ryszard Bogusz 25 zespo³ów.
koœció³ ewangelicko-augsburski, bp W³oPierwsz¹ nagrodê zdoby³ projekt dzimierz Juszczak - koœció³ greckoautorstwa Alojzego Gryta, Tomasza katolicki, ks. Aleksander KonachoTomaszewskiego i Czes³awa Weso- wicz - koœció³ prawos³awny oraz rabin
³owskiego pt. "¯yj¹cy Mur Cmentarny". Izaak Rapoport - gmina ¿ydowska.
On te¿ zosta³ zrealizowany.
Tekst i zdjêcia: mo.

Rabin Izaak Rapoport.
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Biskup Ryszard Bogusz i prezydent Rafa³ Dutkiewicz.
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WROC£AW ŒWIÊTOWA£
ROCZNICÊ URODZIN TEOLOGA
EWANGELICKIEGO
czwartek, 20 listopada, Diecezja
Wroc³awska Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego wraz Uniwersytetem Wroc³awskim oraz Konsulatem
Generalnym Niemiec obchodzi³y jubileusz
240. rocznicy urodzin Friedricha
Schleiermachera - wybitnego teologia
ewangelickiego, filozofa i filologa klasycznego. Schleiermacher zwi¹zany by³
z obecnym koœcio³em ewangelickim Opatrznoœci Bo¿ej, gdzie jako syn pastora
kalwiñskiego zosta³ ochrzczony.

W

Marsza³ek Marek £apiñski ods³ania tablicê poœwiêcon¹ Friedrichowi Schleiermacherowi.
Jedna ze œrub tablicy ma formê Ró¿y Lutra.
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Uroczystoœci rozpoczê³a krótka ceremonia ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy poœwiêconej teologowi. Tablica ufundowana
przez Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego zosta³a umiejscowiona w gmachu g³ównym
Uniwersytetu Wroc³awskiego,
przy zabytkowej sali Oratorium
Marianum. Ceremonii przewodniczy³ marsza³ek Marek £apiñski. Nastêpnie zgromadzeni
udali siê do Auli Leopoldyñskiej,
Czêœæ konferencyjna uroczystosci odbywa³a siê w Auli
gdzie po krótkich pozdrowieLeopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego.
niach przedstawicieli urzêdu
marsza³kowskiego i konsulatu Niemiec, prorektor. Zwracaj¹c siê do rektora Unig³os zabra³ gospodarz uniwersyteckiej sesji wersytetu Humboldtów prof. Christoprof. Adam Jezierski. - Schleiermacher pha Markschiesa stwierdzi³ - Mam nasta³ siê pomostem miêdzy polskim Wroc³a- dziejê, ¿e obecnoœæ pana rektora mogê
wiem a niemieckim Breslau - powiedzia³ odczytaæ jako zapowiedŸ intensywnej

Ksi¹dz prof. Marcin Hintz z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologiczej w Warszawie oraz bp Ryszard
Bogusz podczas konferencji. Z ty³u dziekan Ewangelikalnej Wy¿szej Szko³y Teologicznej dr Piotr Lorek.
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wspó³pracy miêdzy naszymi
uczelniami.
- Dzisiejsza uroczystoœæ
pokazuje, jak silne s¹ nasze
zwi¹zki - odpowiedzia³ prof.
Markschies. Z kolei konsul
Helmut Schöps okreœli³
Schleiermachera jako "jednego z najwiêkszych Wroc³awian" - By³ cz³owiekiem, który kszta³towa³ i nadal kszta³tuje nasze myœlenie - doda³.
Jednym z zaproszonych
referentów reprezentuj¹cych
koœció³ ewangelicki by³ ks.
prof. Marcin Hintz z Czêstochowy. Niestety sesja naukowa odbywa³a siê wy³¹cznie
w jêzyku niemieckim bez
t³umaczenia, co znacznie
ograniczy³o liczbê s³uchaczy.
Modlitwa ekumeniczna w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
Wieczorn¹ czêœæ uroczystoœci zainaugurowa³o nabo¿eñstwo eku- modlitwy ekumenicznej odby³ siê krótki
meniczne w ewangelickim koœciele Opa- koncert muzyków tej uczelni. Muzycy
trznoœci Bo¿ej, tym samym, w którym 240 wykonali kantatê Dietricha Buxtehude
lat temu chrzest przyj¹³ Schleiermacher. Nichts soll uns scheiden von der
Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele czte- Liebe Gottes oraz motet Franza
rech wyznañ: gospodarz - bp Ryszard Josepha Haydna Salve Regina.
Bogusz, abp Marian Go³êbiewski Zwieñczeniem
uroczystoœci
by³
katolicki metropolita wroc³awski, biskup okolicznoœciowy bankiet w sali parafialnej
ordynariusz eparchii wroc³awsko-gdañskiej przy koœciele ewangelickim. Otworzy³ go
koœcio³a greckokatolickiego W³odzimierz konsul generalny Niemiec Helmut Schöps Juszczak oraz reprezentuj¹cy arcybiskupa We Wroc³awiu funkcjonuje pewne has³o:
prawos³awnego Jeremiasza ks. Euge- "Wroc³aw - miasto spotkañ". Od kiedy tu
niusz Cebulski. Wyg³osili oni krótkie jestem, ju¿ wiele razy, tak jak w dzisiejszym
rozwa¿ania na temat ¿ycia Friedricha dniu, przekona³em siê, ¿e to prawda.
Schleiermachera, przerywane pieœniami
w wykonaniu chóru z wroc³awskiej
Akademii Muzycznej. Na zakoñczenie
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Tekst i zdjêcia: mo.
Zdjêcia w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej:
Józef Lasota
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CZY MODLITWA MO¯E
ZMIENIÆ BO¯¥ WOLÊ?

Od lewej: ks. Marcin Orawski, o. Mariusz Tabulski,
bp Ryszard Bogusz, rabin Izaak Rapoport,
ks. Aleksander Konachowicz.

odlitwa z perspektywy ró¿nych
wyznañ by³a tematem pierwszego,
tematycznego spotkania, które
w ramach Dzielnicy Wzajemnego szacunku
odby³o siê w czwartek 11 grudnia.

M

Przemawia Janusz Witt - ambasador
Europejskiego Roku Dialogu
Miêdzykulturowego.

W spotkaniu w ewangelickiej sali parafialnej udzia³ wziêli: rabin Izaak Rapaport, ks. Aleksander Konachowicz
z parafii prawos³awnej, o. Mariusz Tabulski z parafii katolickiej oraz, w roli

Uczestnicy spotkania (z lewej) i prowadz¹cy (z prawej).
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Uczestnicy spotkania.

gospodarzy, bp Ryszard Bogusz i ks.
Marcin Orawski.
Ka¿dy z przedstawicieli ró¿nych konfesji
dokona³ ok. dziesiêciominutowego wprowadzenia do tematu, a nastêpnie uczestnicy mogli zadawaæ pytania lub podzieliæ siê
w³asnymi refleksjami na temat modlitwy.
Ciekawym aspektem tematu by³o pytanie
czy modlitwa cz³owieka mo¿e zmieniaæ
Bo¿¹ wolê? Podjêta dyskusja prowadzi³a do
wniosku, ¿e g³ównym celem modlitwy jest
poznawanie Bo¿ej woli i zmiana cz³owieka,
a nie zmiana Bo¿ych decyzji. Bóg bowiem

zawsze pozostaje Absolutem, a celem jego
dzia³ania jest dobro cz³owieka.
Celem spotkania nie by³o rozwi¹zywanie problemów ekumenicznych, ale raczej
wskazywanie tego, co wszystkich ³¹czy,
a tak¿e uœwiadamianie tego, co ró¿ni. Tak,
aby w ró¿nicach uczyæ siê dostrzegaæ bogactwo, a nie bariery.
W spotkaniu uczestniczy³o ponad piêædziesi¹t osób.
Tekst: mo
Zdjêcia: Katarzyna P³ochocka

EKUMENICZNY WYMIAR REFORMACJI
olska Sekcja Miêdzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera w dniu
9 listopada br. zaprosi³a przyjació³ z ró¿nych koœcio³ów na spotkanie poœwiêcone
ekumenicznemu wymiarowi Reformacji.
Na spotkanie do sali parafialnej przyby³o ok.
70 osób, g³ównie ewangelików, katolików
i baptystów. Miêdzy innymi wielu kleryków
z Papieskiego Fakultetu Teologicznego.

P

Janusz Witt - gospodarz spotkania.
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Biskup Ryszard Bogusz (z lewej), dr Wojciech Szczerba (z prawej) rektor Ewangelikalnej Wy¿szej Szko³y Teologicznej

Refleksjami na temat reformacji oraz ba mówi³ z kolei o tym, co koœcio³y ewanMarcina Lutra z zebranymi podzielili siê: gelikalne wziê³y z nauk Reformacji.
Uczestnicy spotkania poinformowani
bp Ryszard Bogusz, ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydzia³u Teo- zostali o dalszych planach Towarzystwa im.
logicznego oraz dr Wojciech Szczerba, Bonhoeffera oraz wys³uchali krótkiego
rektor Ewangelikalnej Wy¿szej Szko³y Teo- koncertu chóru Capella Ecumenica pod
dyrekcj¹ Adama Rajczyby. Po spotkaniu
logicznej.
Dla s³uchaczy ewangelickich niezwykle mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿kê z referatami
ciekawe by³o wyst¹pienie ks. prof. Fer- Miêdzynarodowego Kongresu Bonhoefdka, który mówi³ o zmianie spojrzenia na ferowskiego, który odby³ siê w 2006 roku
Marcina Lutra przez koœció³ rzymsko- we Wroc³awiu.
katolicki. Podczas gdy bp Ryszard BoTekst: Janusz Witt
Zdjêcia: mo.
gusz bardzo mocno podkreœli³ fakt, ¿e
Marcin Luter nie
zamierza³ zrywaæ z
koœcio³em katolickim,
ks. prof. Bogdan
Ferdek mówi³ o nowym spojrzeniu koœcio³a rzymskokatolickiego na dzia³alnoœæ
Lutra, zapocz¹tkowanym zmianami na
II Soborze WatykañKsi¹dz prof. Bogdan Ferdek - referent ds. ekumenizmu
skim. Rektor SzczerWroc³awskiej Kurii Metropolitalnej.
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SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM
CZY¯EWSKIM
a³o¿yciel wyj¹tkowego w skali
kraju Oœrodka Pogranicze w Sejnach Krzysztof Czy¿ewski
by³ goœciem naszej parafii w czwartek
4 grudnia. Jednym z powodów zaproszenia jest trwaj¹cy Rok Dialogu
Miêdzykulturowego, którego Czy¿ewski jest ambasadorem, podobnie
jak Janusz Witt z naszej parafii,
pe³ni¹cy rolê gospodarza spotkania.
Krzysztof Czy¿ewski przedstawi³ ideê i dzia³alnoœæ Fundacji Pogranicze oraz Oœrodka "Pogranicze sztuk, kultur, narodów" w Sejnach na
Mazurach. Mocno podkreœli³ swoj¹ sympatiê dla Wroc³awia i jego atmosfery tolerancji i otwartoœci. Nie ukrywa³, ¿e inspiracje swojej dzia³alnoœci czerpa³ m.in. z dzia³añ Fundacji Krzy¿owa dla Porozumienia
Europejskiego, która prowadzi Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y.

Z

Prowadz¹cy spotkanie - Janusz Witt.
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Krzysztof Czy¿ewski

Krzysztof Czy¿ewski od lat by³ zwi¹zany z ruchem recytatorskim i teatrem
amatorskim. W latach 1978-1983 pracowa³ jako aktor w Stowarzyszeniu Teatralnym Gardzienice. Podczas stanu wojennego w Poznaniu zosta³ wspó³za³o¿ycielem
i redaktorem podziemnego pisma "Czas
Kultury", z którym wspó³pracowa³ do
koñca lat 80.
W 1990 r. Czy¿ewski by³ jednym z inicjatorów powo³ania Fundacji Pogranicze,
której zosta³ prezesem. W 1991 r. zamieszka³ ze wspó³pracownikami w Sejnach,
gdzie zainicjowa³ powstanie Oœrodka
"Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
i zosta³ jego dyrektorem. W ramach dzia³alnoœci Fundacji i Oœrodka realizowa³ m.in.
takie projekty jak Œrodkowoeuropejskie
Forum Kultury, Otwarte Regiony Europy
Œrodkowo-Wschodniej, Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Szko³a Po-
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granicza, Pamiêæ Starowieku, Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Camera Pro Minoritate, Cafe Europa, Cz³owiek Pogranicza.
Krzysztof Czy¿ewski by³ koordynatorem
wielu europejskich projektów dotycz¹cych
wielokulturowych regionów, m.in. "Ma³e

ojczyzny Europy Œrodkowo-Wschodniej"
(Bruksela 1993-1994) i "Landscape X"
(Sztokholm 1998).
Tekst i zdjêcia: mo

KONCERT TOMASZA ¯Ó£TKO
omasz ¯ó³tko - muzyk, kompozytor, poeta by³ goœciem naszej parafii
w czwartek 27 listopada. Jego koncert
kameralny w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej
wys³ucha³o oko³o szeœædziesi¹t osób.
Tomasza ¯ó³tko mo¿na zaliczyæ do
nurtu muzyki autorskiej. To wspó³czesny
bard, który akompaniuj¹c sobie na gitarze
œpiewa teksty zmuszaj¹ce do refleksji nad
¿yciem, otaczaj¹cym œwiatem, relacj¹
z Bogiem. W czasie koncertu, oprócz piosenek dzieli³ siê w³asnymi wierszami oraz

T
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refleksjami. W swoim dorobku zgromadzi³
dotychczas piêtnaœcie pozycji (tomiki
poezji, kasety i p³yty CD), z których
najwiêkszy rozg³os przyniós³ mu album
Klatka skandalu. Pochodz¹ca z tego
albumu piosenka Kochaj mnie i dotykaj przez blisko 30 tygodni goœci³a w gor¹cej dziesi¹tce Muzycznej Jedynki staj¹c
siê ogólnopolskim przebojem emitowanym
na antenie wiêkszoœci polskich stacji radiowych.
Tekst i zdjêcie: mo.
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NA FOLKOWO
W KOŒCIELE

ielokulturowych brzmieñ i melodii
mo¿na by³o wys³uchaæ podczas
koncertu, który odby³ siê w niedzielê 30 listopada w koœciele ewangelickim Opatrznoœci Bo¿ej. W ramach projektu Dzieci Jednego Boga w Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku zagra³y Wroc³awskie Bandurzystki i wielokrotnie nagradzany zespól folkowy Chudoba.
W wykonaniu zespo³u Chudoba mogliœmy us³yszeæ tradycyjne pieœni Europy
Œrodkowej, Wschodniej i Po³udniowoWschodniej. Europejskiej s³awy artyœci
wykonali w³asne aran¿acje melodii polskich, s³owackich, morawskich, ukraiñskich,
³emkowskich, huculskich, cygañskich, bu³garskich, macedoñskich, serbskich, rumuñskich, ¿ydowskich i wêgierskich.

W
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Wroc³awskie bandurzystki

Zespó³ Chudoba za³o¿yli w 1993 roku
studenci Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od
pocz¹tku istnienia zespó³ odnosi³ sukcesy
na w wielu festiwalach i wydarzeniach kulturalnych. Muzycy graj¹ wy³¹cznie na
instrumentach akustycznych. Przez 15 lat
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Zespó³ Chudoba

istnienia Chudoba "wygra³a sobie"
w³asne, rozpoznawalne brzmienie.
Bezpoœrednio przed koncertem zespo³u
Chudoba wyst¹pi³y Wroc³awskie Bandurzystki, które zaprezentowa³y grê na
oryginalnych ukraiñskich instrumentach bandurach. Pod kierownictwem artystycznym Olgi Marko zespó³ wykona³ piêæ
wschodnich utworów. Zespó³ Wroc³awskie Bandurzystki powsta³ w 2007 roku
dziêki wsparciu Urzêdu Miejskiego, Fundacji Krzy¿owa dla Porozumienia Euro-pejskiego oraz zaanga¿owaniu Olgi Marko.

26

Z kolei projekt Dzieci Jednego Boga
prowadzony przez Fundacjê Wzajemnego
Szacunku Dzielnicy Czterech Wyznañ,
w ramach którego odby³ siê koncert, to
jeden z 13 projektów realizowanych
w Polsce w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego
2008. Jest to najwiêkszy obecnie realizowany projekt miêdzykulturowy na Dolnym Œl¹sku.
Tekst i zdjêcia: mo.
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NABO¯EÑSTWO M£ODZIE¯OWE
czwartek, 4 grudnia, odby³o siê pierwsze w tym
roku akademickim nabo¿eñstwo m³odzie¿owe zorganizowane przez studentów naszej parafii. Zosta³o przygotowane przez
zespó³ w sk³adzie: Olga Pastucha, Jagoda Kurpios (œpiew),
Marcin Sikora (keyboard), Jakub Cieœlar, Jonasz Wojnar
(gitara klasyczna), Karol Œliwka
(gitara basowa), Piotr Brudny
(perkusja). Kazanie wyg³osi³ ks.
Marcin Orawski.
Nabo¿eñstwo m³odzie¿owe to
okazja prze¿ycia Bo¿ego S³owa
i modlitwy w nieco innej formie ni¿
zazwyczaj. Brzmienie gitar, perkusji, ¿ywy œpiew s¹ bliskie tradycjom muzycznym m³odszego pokolenia. Ale i osoby starsze uczestnicz¹ce w nabo¿eñstwie potrafi³y
siê w nim odnaleŸæ i aktywnie uczestniczyæ.
Tradycj¹ nabo¿eñstw m³odzie¿owych
sta³o siê ju¿, ¿e s¹ one po³¹czone ze
spowiedzi¹ i Komuni¹ Œwiêt¹, do której
z ka¿dym nabo¿eñstwem przystêpuje coraz
wiêcej osób. Zreszt¹ frekwencja wynosz¹ca
oko³o 80, g³ównie m³odych osób, na
dodatkowym nabo¿eñstwie tygodniowym
jest faktem bardzo buduj¹cym, œwiadcz¹cym o potrzebie organizacji m³odzie¿owych nabo¿eñstw. Du¿a w tym zas³uga
samej m³odzie¿y, która na uczelniach czy
w miejscach pracy rozdawa³a ulotki
i zaproszenia.

W
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W przygotowanie nabo¿eñstwa studenci w³o¿yli wiele pracy. Zespó³ od tygodni
æwiczy³ pieœni. Studenci przygotowali ulotki, plakaty, a tak¿e wersety, które otrzyma³
ka¿dy uczestnik. Niektórzy upiekli ciasta, by
póŸniej zaprosiæ wszystkich na poczêstunek do sali.
Podczas nabo¿eñstwa wszyscy mogli
dostrzec, ¿e ich praca jest innym potrzebna. Du¿y odzew ze strony m³odzie¿y
wskazuje tak¿e, ¿e poszukiwanie nowych
form komunikacji jest wspó³czesnemu koœcio³owi bardzo potrzebne.
mo.
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WYJAZD CHÓRU DO PRAGI
iemna noc tuli³a Wroc³aw, gdy niez³omne chórzystki pod wodz¹ dyrygenta, Dawida Œlusarczyka, zajmowa³y miejsca w busie do Pragi. Szczêœliwie i bez ¿adnych problemów ju¿ wczesnym, sobotnim rankiem (15 listopada)
dotarliœmy do stolicy Czech.
Po zakwaterowaniu w hotelu udaliœmy
siê do po³o¿onej po drugiej stronie ulicy
Kaplicy Betlejemskiej, gdzie zostaliœmy serdecznie przywitani i podjêci przez gospodarzy (¯i¿kowsk¹ parafiê Koœcio³a Czeskobraterskiego i jej proboszcza Christofa
Lange). Po obfitym œniadaniu udaliœmy siê
na wycieczkê szlakiem "Reformacyjnej
i kontrreformacyjnej Pragi". Spacer rozpoczêliœmy na miejscu, od najstarszej w Pradze Kaplicy Betlejemskiej, jedynego kubistycznego koœcio³a na œwiecie.
To by³o dopiero preludium. Wielogodzinny spacer œladem praskich protestantów odkry³ przed nami m. in.: romañski
koœció³ œw. Marcina w Murze (gdzie udzie-

C

lano komunii pod dwiema postaciami ju¿
w 1414 r.), pozosta³oœci piêtnastowiecznego schroniska dla kobiet "Nowe Jeruzalem", za³o¿onego przez Milicza z Kromierzy¿a, "oryginaln¹" Kaplicê Betlejemsk¹, w której g³osi³ kazania Jan Hus, a któr¹ zrekonstruowano od podstaw pod
koniec lat 40. ubieg³ego wieku. Widzieliœmy te¿ miejsca przywodz¹ce wspomnienia
smutnych chwil. Na Rynku Staromiejskim,
w pobli¿u pomnika Jana Husa i pod
oknami ratusza, przez które lecia³y ofiary
I defenestracji znajduje siê 21 krzy¿y
umieszczonych w p³ycie chodnika pami¹tka po protestantach straconych
w tym miejscu po klêsce bia³ogórskiej.
Spacer skoñczyliœmy na krótkiej wizycie
w s³owackiej parafii luterañskiej, gdzie
podj¹³ nas superintendent Duszan Tillinger.
Zmêczeni wielogodzinn¹ wêdrówk¹
i nocn¹ podró¿¹ z radoœci¹ zasiedliœmy
w pobliskiej pizzerii, a po ma³ym co nieco

Chór parafialny z ks. Christophem Lange.
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ju¿ samodzielnie, w mniejszych
grupkach zapuœciliœmy siê w praskie
zau³ki. Kiedy wróciliœmy na ¯i¿ków,
czeka³a ju¿ na nas kolacja - dzie³o
gospodarzy. Wieczór up³yn¹³ na mi³ych pogawêdkach z pastorem oraz
cz³onkami chóru Jeronym, którzy
w maju goœcili w naszej parafii.
W niedzielny ranek udaliœmy siê
na nabo¿eñstwo do po³o¿onego na
Vinohradach koœcio³a czeskobraterskiego.
Tam wykonaliœmy, ciep³o przyjête: "Psalm
117" z melodi¹ Wac³awa z Szamotu³
i s³owami Andrzeja Trzycieskiego oraz
Ch. Gounoda "Laudate Dominum".
Nasza solistka - Dorota Kurowska oraz
kantor, Dawid Œlusarczyk wykonali
równie¿ ariê z "Magnificat" J. S. Bacha
oraz przepiêkn¹ pieœñ Jana Gawlasa
"Toruj Jezu sam" (obecn¹ równie¿ w czeskich kancjona³ach). Po nabo¿eñstwie i poczêstunku wyruszyliœmy na kolejny wielo-

S³owo Parafialne
4/2008

godzinny, fascynuj¹cy spacer, tym razem
po Józefowie i pozosta³oœciach dawnej
dzielnicy ¿ydowskiej. Nasz¹ przewodniczk¹
by³a cz³onkini liberalnej gminy ¿ydowskiej,
Sylvie Wittmannowa, która ze swad¹
przedstawia³a nam dzieje tego miejsca,
przeplataj¹c je elementami obyczajowoœci
¿ydowskiej i teologii judaistycznej.
Opuszczaliœmy Pragê niezmiernie zmêczeni, ale w œwietnych nastrojach i pe³ni
niezapomnianych wra¿eñ.
Tekst i zdjêcia: Rados³aw £azarz
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LEGENDA O ABRAHAMIE
W DZIELNICY WZAJEMNEGO SZACUNKU
pi¹tek, 12 grudnia,
w ewangelickim koœciele Opatrznoœci
Bo¿ej mia³o miejsce przedstawienie o losach starotestamentowego patriarchy Abrahama. Spektakl, który
odby³ siê w ramach Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego, przygotowa³a
Akademia
WyobraŸni
z Wroc³awia.
Dzieci trzech najwiêkszych
monoteistycznych wyznañ przedstawi³y
trzy etiudy o ¿yciu Abrahama. Wystêpy
poprzedzi³ ilustrowany wyk³ad Paw³a
Pawlika, kulturoznawcy, re¿ysera teatru
dzieci i m³odzie¿y i animatora, o postaci
Abrahama w kontekœcie trzech konfesji.
Legenda o Abrahamie to nazwa
realizowanego przez Akademiê WyobraŸni projektu interdyscyplinarnych warsztatów oraz widowisk dla dzieci z zakresu

W
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edukacji miêdzykulturowej. Dziêki wspó³pracy Muzu³mañskiego Centrum Kulturalno-Oœwiatowego, Szko³y Lauder Etz
Chaim, Szko³y Podstawowej nr 45 i parafii
œw. Antoniego dzieci pod opiek¹ animatorów poznawa³y historiê Abrahama i jej
znaczenie dla poszczególnych wyznañ. Tak
powsta³y etiudy, zaprezentowane podczas
pi¹tkowego spektaklu.
Tekst i zdjêcia: mo.
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SPOTKANIA KOBIET
radoœci¹ informujemy, ¿e dnia 17
listopada odby³o siê pierwsze
spotkanie Grupy Kobiet, dzia³aj¹cej
przy naszej Parafii. Celem Grupy jest
stworzenie miejsca przyjaznego kobietom,
gdzie znajd¹ wsparcie, zrozumienie i
pomoc w razie potrzeby. Chcemy równie¿
poszerzaæ nasz¹ wiedzê w wybranych
dziedzinach. A tak¿e obj¹æ trosk¹ i
staraniem starszych, samotnych cz³onków
naszej Parafii.
To nasze pierwsze - inicjuj¹ce
dzia³alnoœæ spotkanie poœwiêci³yœmy wzajemnemu poznaniu, okreœleniu kszta³tu
Grupy i zakresu jej dzia³alnoœci. Pomys³
powstania i zakres aktywnoœci/dzia³alnoœci
Grupy spotka³ siê z du¿ym entuzjazmem.
W ciep³ej, rodzinnej atmosferze przy herbacie i domowym cieœcie, zebrane panie
wymienia³y siê pomys³ami tematów na
nastêpne spotkania. O¿ywiona dyskusja
pozwoli³a nam ustaliæ zainteresowania i
potrzeby i nakreœliæ charakter nastêpnych
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spotkañ. Zamierzamy organizowaæ prelekcje i dyskusje; warsztaty psychologiczne
oraz plastyczne; pokazy filmów czy
doskonaliæ jêzyki obce.
Kolejne spotkanie grupy kobiet odby³o
siê 4 grudnia, a jego tematem by³o:
Zdrowe od¿ywianie. Trzecie spotkanie
zosta³o zaplanowane na wtorek, 16 grudnia. Tym razem w planie jest obejrzenie
dokumentalnego filmu Sekret, który
porusza problematykê si³y ludzkiego umys³u. Mamy nadziejê dowiedzieæ siê, jak
wielk¹ si³ê maj¹ nasze myœli i jak skutecznie
mo¿emy zrealizowaæ nasze zamierzenia
i plany. Poniewa¿ spotkanie odbêdzie siê
po zakoñczeniu cyklu wydawniczego
bie¿¹cego numeru SP, relacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej
parafii: www.naszaparafia.pl
Anna Ilnicka

BAL NIEPODLEG£OŒCIOWY
u¿ po raz drugi dzia³aj¹cy przy parafii
Klub Rodzica, z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci 11 listopada, zorganizowa³ uroczysty bal. Oby³ siê on w sobotê,
22 listopada, w sali parafialnej.
Bal jest okazj¹ nie tylko do spotkania
i zabawy. A w³aœciwie spotkanie i zabawa
stanowi¹ pretekst do przypomnienia
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najwa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych
z odzyskiwaniem niepodleg³oœci przez nasz
kraj. Temu celowi s³u¿y³a m.in. prezentacja
multimedialna przygotowana i prowa-dzona przez Andrzeja Korusa. Uczestnicy
mieli okazjê wys³uchaæ nie tylko bogato
ilustrowanej historii zatytu³owanej "Sen
Bajoñczyków", ale mieli okazjê aktywnie

uczestniczyæ w konkursie karaoke opracowanym tak¿e przez Andrzeja Korusa
oraz Tomirê Ogiñsk¹. Przygotowany by³
równie¿ konkurs wiedzy historycznej, ale
k³opoty techniczne sprawi³y, ¿e jego przeprowadzenie zosta³o prze³o¿one na inn¹
okazjê.
Tekst: mo. Zdjêcia: Iwona Orawska

KONCERT ADWENTOWY
VENI REDEMPTOR GENTIUM
radycja koncertów adwentowych
w koœciele luterañskim siêga pocz¹tków XVII stulecia. Ten wyj¹tkowy
okres w ¿yciu Koœcio³a zainspirowa³ wiernych do gorliwszej aktywnoœci religijnej,
która wyra¿a³a siê tak¿e w uczestnictwie
w specjalnych koncertach o nazwie
Abendmusik. Wieczory muzyczne organizowane by³y pierwotnie w miastach niemieckich – by wymieniæ tutaj s³ynne koncerty w Marienkirche w Lübece, przygotowywane przez tamtejszych kantorów:
Franza Tundera, a zw³aszcza Dietricha

T
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Cz³onkowie chóru Angelus rozpoczêli koncert
od zapalenia œwiec na wieñcu adwentowym.
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WYDARZENIA
Buxtehude. Z czasem zwyczaj ten praktykowano we
wszystkich licz¹cych siê
œwi¹tyniach luterañskich na
zachodzie Europy i tak jest
do dnia dzisiejszego. Tak¿e w
koœciele Opatrznoœci Bo¿ej
organizowano jeszcze w XIX
wieku adwentowe koncerty,
o czym wspomina U. Hunter–Wolandt (Die Hofkirche zu Breslau, 1999).
W nawi¹zaniu do muzycznej tradycji naszego koœcio³a zorganizowaliœmy koncert Veni Redemptor Gentium (pierwsze s³owa
pieœni Marcina Lutra: Nun komm der
Heiden Hailand – Zbawca ludów,
Zbawca dusz, ŒE 30). W trzeci¹ Niedzielê
Adwentu, 15 grudnia, – zwan¹ tak¿e Gaudete, tzn. Radujcie siê! – w koœciele
Opatrznoœci wyst¹pi³ chór kameralny
Angelus, który prowadzi³a Barbara
Szarejko oraz organista Bogus³aw Raba. Na program koncertu z³o¿y³y siê zarówno utwory dawnych kompozytorów
(M. Gomó³ka, F. Mendelssohn), jak
i dzie³a innych obrz¹dków chrzeœcijañskich
(chora³ wykonywany w liturgii bizantyjskiej).
Wieczór zakoñczy³ siê radosnym œpiewem: Otwarte niebios bramy zstêpuje do nas Bóg (ŒE 16) - zebrani w naszym koœciele wierni wo³ali: PrzyjdŸ Panie, wo³amy, otwarte ju¿ serc
bramy!
Tekst: Dawid Œlusarczyk.
Zdjecia: mo.
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Chór Angelus pod dyr.

Barbary Szarejko.

Bogus³aw Raba
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