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KIERMASZ
ADWENTOWY

dniu 9 grudnia 2007 r. - w drug¹
niedzielê Adwentu - w naszej parafii odby³ siê tradycyjny kiermasz
adwentowy. Oficjalnego otwarcia dokona³
ks. Marcin Orawski, zapraszaj¹c wszystkich do jak¿e sympatycznych, mi³ych
sercu i oku zakupów.
Dzieci ze szkó³ki niedzielnej po raz kolejny przygotowa³y, przy wsparciu rodziców
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i parafian, wiele œwi¹tecznych ozdób oraz
pysznych wypieków. Przygotowania do
kiermaszu rozpoczê³y siê ju¿ w po³owie
paŸdziernika, nale¿a³o bowiem przygotowaæ gipsowe, sznurkowe i szyde³kowe
ozdoby choinkowe, witra¿yki oraz
olbrzymie iloœci kartek i bilecików.
W ustrojonej œwie¿o œciêt¹ jemio³¹ i dostojn¹ choink¹ salce parafialnej roztacza³

S³owo Parafialne
4/2007

WYDARZENIA
siê smakowity zapach grzanego wina i aromat kruchych ciasteczek, starannie upakowanych w rozkoszne pakieciki. Kusi³ te¿
piernikowy domek Baby-Jagi z uwiêzionym
w nim rodzeñstwem ³akomczuszków.
W tym roku po raz pierwszy pojawi³y siê
piêknie pomalowane, odlane z gipsu
œwieczniki. Jak zwykle du¿ym powodzeniem cieszy³y siê wykonane przez dzieci
kalendarze.
Od pocz¹tku dzia³ania kiermaszu
adwentowego dochód z niego jest przeznaczany na cel charytatywny. W tym roku
wspieramy Grupê Karkonosk¹ Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jednym z za³o¿eñ kiermaszu i towarzysz¹cych mu przygotowañ jest nauczenie
dzieci, ¿e Bo¿e Narodzenie to nie tylko
okres, w którym dostaj¹ prezenty, ale te¿ je
daj¹. Ucz¹ siê wiêc umiejêtnoœci ofiarowywania darów ze szczerego serca i myœlenia o potrzebach innych, tak¿e przez w³o¿enie w to w³asnej pracy.
Tekst: Rados³aw £azarz
Zdjêcia: Iwona Orawska

Wszytskie stoiska w czasie Kiermaszu Adwentowego
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, co wynika³o
nie tylko z atrakcyjnoœci licznych ozdób i smako³yków, ale tak¿e z zaanga¿owania sprzedawców
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“VENI REDEMPTOR GENTIUM” CZYLI

ADWENT U BO¯EJ
OPATRZNOŒCI
Veni redemptor gentium, Ostende partym virginis,
miretur omne saeculum, talis decet partus Deum.

W czasie pierwszego koncertu: solistka Anna Kuszaj oraz na organach prof. Magdalena Czajka

ocz¹tek nowego Roku Koœcielnego
otwiera cykl czterech niedziel, wyznaczaj¹cych kolejne tygodnie adwentu.
Teksty liturgiczne tego czasu mówi¹
o przyjœciu Zbawiciela, wyczekiwanego
przez starotestamentowych proroków.
Oto twój Król przychodzi do ciebie
zapowiada³ Zachariasz (Za 9,9), a Psalmista
doda³: Z Syjonu pe³nego piêknoœci
Bóg zajaœnia³ (Ps. 50,2). Radosny charakter adwentowego oczekiwania podkreœlaj¹ liczne eksklamacje: Wesel siê córko
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syjoñska, wykrzykuj córko jeruzalemska czy te¿ bramy podnieœcie
swe szczyty […], aby móg³ wkroczyæ Król chwa³y.
Podnios³y nastrój adwentu wyra¿ony
zosta³ tak¿e w pieœniach i utworach muzycznych przeznaczonych na ten czas.
Jednym z najstarszych chora³ów jest Veni
redemptor gentium, którego autorstwo przypisuje siê Ambro¿emu z Mediolanu (340-397). Pieœñ ta prze³o¿ona
przez Marcina Lutra na jêzyk niemiecki
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to Nun komm der Heiden Heiland,
natomiast w polskim œpiewniku figuruje
jako Zbawca ludów, Zbawca dusz (ŒE
30). Gregoriañska melodia cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem wœród kompozytorów protestanckich, czego przyk³adem s¹
liczne opracowania organowe tej pieœni
oraz utwory chóralne i kantaty z jej wykorzystaniem. Z tej przyczyny pierwszy wers
chora³u sta³ siê mottem tegorocznego
cyklu koncertowego Muzyka adwentowa
w koœciele Bo¿ej Opatrznoœci.
Cztery koncerty odbywaj¹ce siê w kolejne niedziele adwentu to cykl prezentuj¹cy
muzyczny repertuar, który przeznaczony
zosta³ dok³adnie na ten okres liturgiczny.
Program koncertów tworzy³y organowe
opracowania (preludia chora³owe) pieœni,
chora³y adwentowe oraz utwory chóralne,
a tak¿e muzyka instrumentalna. Istotnym
elementem wieczornych koncertów by³y
refleksje adwentowe wyg³oszone przez ks.
Marcina Orawskiego.
W pierwsz¹ niedzielê grudnia wyst¹pi³a
z recitalem organowym Magdalena
Czajka, profesor wroc³awskiej Akademii

Muzycznej oraz Anna Kuszaj - sopran.
Kolejny niedzielny wieczór wnêtrze koœcio³a Opatrznoœci Bo¿ej wype³ni³a muzyka
w przewa¿aj¹cej czêœci kompozytorów
w³oskich w wykonaniu: Magdaleny
Pilch (flauto traverso), Doroty Kurowskiej (sopran), Tomasza Kwieciñskiego (skrzypce), Tomasza Dobrzyñskiego (flet) oraz Marka Pilcha (organy).
Wykonawc¹ trzeciego koncertu by³ Marek Fronc (organy), który zaprezentowa³
oprócz dzie³ twórców protestanckich opracowania pieœni autorstwa kompozytorów
katolickich. W tym wieczorze udzia³ wzi¹³
tak¿e chór Capella Ecumenica, prowadzony przez Adama Rajczybê. Czas
adwentu w naszym koœciele zakoñczy³
koncert organowy Jana Tomasza Adamusa, cenionego wykonawcy muzyki
dawnej, wyk³adowcy Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu.
Adwent na zachodzie Europy ma nieco
inny charakter ni¿ w naszym kraju.
Wystarczy wybraæ siê do Wiednia, b¹dŸ do
któregoœ z miast Niemiec, aby zobaczyæ
bogate dekoracje i us³yszeæ radosn¹

Koncertuj¹: Tomasz Dobrzyñski (flet) Marek Pilch (organy), Magdalena Pilch (flauto traverso)
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muzykê, która trwa nieprzerwanie, a¿ do
Bo¿ego Narodzenia. Zw³aszcza nasz koœció³
kultywuje bogate tradycje muzyczne minionych wieków, w³¹czaj¹c siê aktywnie
w tworzenie odpowiedniego charakteru
œwi¹t.
W Polsce adwent przebiega ci¹gle
w cichym i przepe³nionym smutkiem nastroju czasu pasyjnego. Wierni uznaj¹ uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych za
ma³o w³aœciwe, b¹dŸ w ferworze przedœwi¹tecznych zakupów nie znajduj¹ na nie
Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique Gloria
cum Spiritu Paraclito
in sempiterna saecula. Amen

czasu. Cykl Muzyka adwentowa w koœciele
Bo¿ej Opatrznoœci pokaza³ naszym parafianom oraz mieszkañcom miasta, w jaki
sposób kompozytorzy minionych wieków
wyra¿ali adwentow¹ radoœæ w sztuce
dŸwiêków. Oby to uczucie towarzyszy³o
nam w œwi¹tecznym czasie oraz ka¿dym
dniu nadchodz¹cego roku!
Tekst: Dawid Œlusarczyk
Zdjêcia: Marcin Orawski, Dawid Œlusarczyk
wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Tobie, Chryste, Królu najdro¿szy
wieczna chwa³a z Ojcem,
z Duchem O¿ywicielem
Na wieki niechaj trwa. Amen

ŒWI¥TECZNA WYCIECZKA
DO BAUTZEN
tym roku poszukiwanie ducha Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
rozpoczê³o siê równoczeœnie
z grudniem. Tym razem parafialna wycieczka wyjecha³a do
po³o¿onego w po³owie drogi
miêdzy Görlitz a Dreznem
miasteczka Bautzen. A mo¿e
do Budziszyna? Obie nazwy
odnosz¹ siê do tego samego
miejsca - Budziszyn/Bautzen
jest przecie¿ stolic¹ zamieszkuj¹cych Saksoniê oraz
Brandenburgiê Serbo³u¿yczan.
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Czêœæ uczestników wycieczki przy jednym ze swi¹tecznych stoisk
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Dzieci wykazywa³y wielkie zadwolenie wzglêdem miejscowych atrakcji

Wymownie œwiadcz¹ o tym dwujêzyczne
nazwy ulic, a sam jêzyk zdaje siê brzmieæ
jak skrzy¿owanie czeskiego i polskiego.
Po wstêpnym zapoznaniu siê z miastem, dokonaniu pierwszych zakupów
artyku³ów niezbêdnych podczas œwi¹t
i szczêœliwym zaparkowaniu, podró¿nicy
wyruszyli na spacer, by podziwiaæ malownicz¹ panoramê wspinaj¹cego siê po
wzgórzu miasta.
Wprawdzie g³ówn¹ atrakcj¹ wyjazdu
by³ miejscowy kiermasz adwentowy, ale
w miasteczku znalaz³o siê kilka równie
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ciekawych miejsc. W ich zwiedzaniu nie
przeszkadza³ nawet si¹pi¹cy kapuœniaczek
i niska temperatura. Budziszyñska starówka potrafi urzec, czy to ruinami koœcio³a œw.
Miko³aja, w których znajduje siê cmentarz,
co tworzy sceneriê godn¹ komedii romantycznej lub filmu grozy; czy to osadzonym
na granitowej skale zamkiem Ortenburg
i gmachem teatru (po serbo³u¿ycku - "dziwad³a").
Mo¿e podobaæ siê miejska starówka,
z barokowymi kamieniczkami i ratuszem.
Wiele osób odwiedzi³o po³o¿on¹ w rynku
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katedrê œw. Piotra, która zaciekawia swoim
wnêtrzem. Od czasów reformacji bowiem
podzielona jest na dwie czêœci: nawa nale¿y do parafii ewangelickiej a prezbiterium
do rzymskokatolickiej.
Najwiêksz¹ atrakcjê dla nieco ju¿ przemarzniêtych wêdrowców stanowi³ jednak
kiermasz, na którym mo¿na by³o ogrzaæ siê

kubkiem kakao czy glogu, skosztowaæ
miejscowych knedli, kupiæ serwetkowe
ozdoby choinkowe, œwieczki i wiele innych
œwi¹tecznych dóbr.
Dzieci mog³y pog³askaæ kozy i osio³ka,
chodz¹ce wokó³ szopki lub sprawdziæ, co
jest w œrodku jajka-niespodzianki z "Wilkiem i zaj¹cem". Mo¿na te¿ by³o pos³uchaæ
ludowej muzyki, a przede wszystkim jêzyka, Serbo³u¿yczan.
Niestety,
wieczorem,
gdy
atmosfera jarmarku stawa³a siê
coraz cieplejsza i bardziej œwi¹teczna, trzeba by³o wracaæ do Wroc³awia. By³ to jednak powrót z poczuciem dobrze prze¿ytego dnia
i czasu spêdzonego w mi³ym gronie.
Tekst: Rados³aw £azarz
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WROC£AWSCY CHÓRZYŒCI
W CISOWNICY

dniach 16-17 listopada br. zosta³ chodz¹cego z po³owy XVIII w. Nastêpnie
zorganizowany wyjazd chóru pa- udaliœmy siê na zamek - siedzibê Ksi¹¿¹t
rafialnego pod dyr. Dawida Pszczyñskich. W budynku pochodz¹cym
Œlusarczyka do jednej z najstarszych z XIV w. mieœci siê Muzeum Zamkowe, któmiejscowoœci Œl¹ska Cieszyñskiego - re w zbiorach posiada autentyczne wyposa¿enie rezydencji magnackiej.
Cisownicy.
Po krótkim spacerze po malowniczym,
Wyruszyliœmy wczeœnie rano z Placu
Wolnoœci. Po kilku minutach podró¿y nagle pokrytym œnie¿n¹ pierzyn¹ Parku Pszczyñokaza³o siê, ¿e brakuje jednego z uczest- skim i przerwie na obiad udaliœmy siê
ników. Baga¿ jest, a gdzie w³aœciciel? Na w kierunku Cisownicy. Tam, wieczorem na
szczêœcie w dobie telefonów komórko- spotkaniu z miejscowym chórem, który
wych zaginiony pasa¿er Józef Lasota zosta³
szybko odnaleziony i mogliœmy ruszyæ w podró¿.
Pierwszym punktem
naszego programu by³a
Pszczyna nazywana "Per³¹ Górnego Œl¹ska". Odwiedziliœmy parafiê ewangelick¹, gdzie pastorowa Badura opowiedzia³a historiê neobarokowego koœcio³a poW koœciele ewangelickim w Pszczynie
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przygotowa³ pyszne sa³atki oraz wspania³e wypieki, ks. Jan Kozie³
wspomina³ swoj¹ s³u¿bê
we Wroc³awiu.
PóŸnym wieczorem,
aby poczuæ siê pewniej
postanowiliœmy zorganizowaæ próbê przed
niedzielnym koncertem.
W zwi¹zku z tym, ¿e
próba mia³a odbyæ siê w
jednym z pokoi zorganizowanie jej okaza³o
siê nie lada wyczynem. Niski stó³, brak
krzes³a, jednak po mozolnych poszukiwaniach siedziska i radoœci (przy okazji
æwiczyliœmy oddychanie przepon¹) uda³o
siê przeprowadziæ próbê.
Po niedzielnym nabo¿eñstwie podczas
którego staraliœmy siê zaprezentowaæ z jak
najlepszej strony, ks. Kozie³ zabra³ nas na
spacer po oœnie¿onej okolicy. Tak trafiliœmy
do "Izby Regionalnej" prowadzonej przez
rodzinê Brzezinów. Zosta³y tam zgromadzone liczne rodzinne pami¹tki oraz eksponaty pochodz¹ce z pocz¹tków ubieg³ego
stulecia. Mo¿na tam podziwiaæ takie przed-

Przed beskidzk¹ Izb¹ Regionaln¹

mioty jak: odzie¿, meble, formy na mas³o
(szczewierki), ró¿nego rodzaju garnki (gorki), ¿elazka, formy do ciast i wiele innych.
Po spo¿yciu prawdziwie domowego obiadu przygotowanego przez gospodarzy
udaliœmy siê "œlizgiem" (pokryta lodem
droga) do naszego pojazdu, który szczêœliwie dowióz³ nas do domu.
Jestem przekonana, ¿e uczestnicy s¹ zadowoleni z wyjazdu, z mo¿liwoœci poznania wielu ciekawych ludzi, piêknych miejsc,
oraz zaprezentowania wspólnych umiejêtnoœci wokalnych.
Tekst: Jolanta Salam¹dra
Zdjêcia: Dawid Œlusarczyk

Z ks. Janem Kozie³em po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
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RABIN Z M£ODZIE¯¥
O TOLERANCJI I SZACUNKU

czwartek 25 paŸdziernika, w ramach odbywaj¹cych siê co tydzieñ
zebrañ m³odzie¿y ucz¹cej siê i studiuj¹cej, odby³o spotkanie z rabinem
Icchakiem Rapoportem - z wroc³awskiej Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej oraz
z Stanis³awem Rybarczykiem - przewodnicz¹cym Fundacji Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznañ. Tematem spotkania by³o przybli¿enie studentom wroc³awskiej Dzielnicy Czterech Œwi¹tyñ, w której
od lat ekumenicznie wspó³pracuj¹ ze sob¹
¯ydzi, luteranie, katolicy oraz prawos³awni.
W spotkaniu wziê³o udzia³ blisko czterdzieœci osób.
Rabin Rapoport przybli¿y³ uczestnikom
spotkania historiê wroc³awskich ¯ydów
oraz obecn¹ dzia³alnoœæ, zw³aszcza wœród
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¿ydowskiej m³odzie¿y. Podkreœli³, ¿e wroc³awska Dzielnica Wzajemnego Szacunku
jest szczególnym miejscem w skali nie tylko
naszego miasta, ale tak¿e i Europy. Mimo
to, jak stwierdzi³ rabin, wci¹¿ jeszcze spotyka siê z przejawami nietolerancji, a nawet
agresji. Na potwierdzenie przytoczy³ wydarzenie, którego by³ uczestnikiem dzieñ
wczeœniej w nocnym poci¹gu relacji
Warszawa-Wroc³aw. W czasie podró¿y
zosta³ zaczepiony i zel¿ony przez ok.
dwudziestokilkuletniego mê¿czyznê, który
w ten sposób zareagowa³ na obecnoœæ
rabina podró¿uj¹cego w tradycyjnej kipie
na g³owie. Napastnik, oprócz agresji s³ownej, grozi³ rabinowi pobiciem. Jednak
najbardziej przykrym by³ fakt, ¿e choæ zajœcie trwa³o kilkanaœcie minut, ¿aden z po-
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dró¿nych nie próbowa³ na tê
sytuacjê w jakikolwiek sposób zareagowaæ.
Na koniec tej przykrej historii rabin podkreœli³ jednak
z nadziej¹, ¿e m.in. takie
spotkania, jak to z m³odzie¿¹, bêd¹ coraz bardziej owocowaæ, a w naszym wspólnym kraju, bez wzglêdu na
wyznanie czy religiê, wszyscy
bêdziemy mogli siê czuæ
Polakami.
Z kolei przewodnicz¹cy Przemawia przewdonicz¹cy Fundacji Wzajemnego Szacunku Czterech
Wyznañ Stanis³aw Rybarczyk. Obok siedzi rabin Icchak
Rybarczyk przedstawi³ dziaRapoport
³alnoœæ Fundacji WzajemSpotkanie zakoñczono wspólnym
nego Szacunku i zaprosi³ m³odzie¿ do
udzia³u w projektach kierowanych do zaœpiewaniem pieœni Niesiemy pokój
m³odych ludzi, a planowanych przez wam wszystkim (Hevenu shalom
Fundacjê na 2008 r. Jednym z nich jest re- aleichem), któr¹ zaœpiewano w jêzyku
gularne organizowanie spotkañ m³odzie¿y polskim i hebrajskim.
¿ydowskiej, ewangelickiej, katolickiej i praTekst i zdjêcia: Marcin Orawski
wos³awnej oraz powstanie ekumenicznego
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl
klubu m³odzie¿owego.

W spotkaniu wziê³o udzia³ blisko czterdzieœci osób
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NABO¯EÑSTWO
M£ODZIE¯OWE
iedziela, poranek, muzyka organowa
- oto najczêstsze skojarzenia wywo³ywane przez has³o “nabo¿eñstwo”.
Okazuje siê jednak, ¿e w pojêciu tym mog¹
siê tak¿e mieœciæ takie elementy jak:
“gitary”, “perkusja”, “energiczny œpiew”.
Dowodem na to by³o nabo¿eñstwo przygotowane przez m³odych wroc³awian i pó³wroc³awian, czyli studentów, które odby³o
siê w pi¹tkowy wieczór 16 listopada.
Zebranych tego wieczora w koœciele
zaskoczyæ móg³ nieco odmienny wygl¹d
œwi¹tyni - zamiast mocnego œwiat³a lamp,
delikatny blask œwiec i skupione pasma
reflektorów. Zamiast œpiewników - teksty
wyœwietlane na ekranie. W miejsce tradycyjnych pieœni koœcielnych - uwielbienie
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Cz³onkowie zespo³u m³odzie¿owego: Marcin
Sikora (na pierwszym planie) oraz Karol Œliwka

prowadzone przez zespó³. Fragmenty
Pisma czytane nie przez ksiêdza, a przez
uczestników, podobnie jak modlitwy...
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Jedynie kazanie i Wieczerza Pañska sprawowane by³y przez pastora. Wszystko na
opak? Tylko pozornie...
Nabo¿eñstwo pozosta³o nabo¿eñstwem - mia³a miejsce spo³ecznoœæ
wierz¹cych (w ró¿nym wieku!), którzy
spotkali siê, aby pos³uchaæ Bo¿ego S³owa,
przyst¹piæ do Sto³u Pañskiego i wspólnie
zwracaæ siê do Zbawiciela w modlitwie.
Treœæ pozosta³a ta sama - zmianie uleg³a
jedynie forma; wprowadzono porz¹dek,
w którym osobom m³odym znacznie ³atwiej
by³o siê odnaleŸæ. Program, w ca³oœci przygotowany przez uczestników spotkañ
m³odzie¿owych, pozwoli³ na zaanga¿owanie siê w ró¿ne czêœci nabo¿eñstwa.
Ka¿dy móg³ w³¹czyæ siê w organizacjê,
s³u¿¹c swoimi talentami, daj¹c œwiadectwo
w sposób najbli¿szy sercu. Okaza³o siê, ¿e
mimo zaledwie kilku tygodni prób muzycy
potrafi¹ przygotowaæ repertuar. Mo¿na
by³o siê przekonaæ, ¿e czytanie tekstów

biblijnych przed zborem to wyj¹tkowe
doœwiadczenie, a g³oœna modlitwa wcale
nie jest zarezerwowana dla duchownych.
W tym, ¿e ka¿de luterañskie nabo¿eñstwo powinno skoñczyæ siê w salce parafialnej przy kawie i ciastku, nie trzeba by³o
nikogo utwierdzaæ. Po ostatniej pieœni
wiêkszoœæ zebranych skierowa³a siê
w stronê parafii, gdzie czeka³y ju¿ s³odkoœci (tak¿e na tej p³aszczyŸnie ujawni³a siê
doskona³a wspó³praca miêdzypokoleniowa
- dziêkujemy wszystkim mamom...)
Pierwsze nabo¿eñstwo ju¿ za nami dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli
nasz¹ inicjatywê i pomogli w przygotowaniach. Wierzymy, ¿e nie by³o to ostatnie
tego typu przedsiêwziêcie, dlatego ju¿
teraz zapraszamy na kolejne, wszystkich
m³odych cia³em i duchem.
Tekst: Anna Fober
Wiêcej zdjêæ: www.naszparafia.pl

Zespó³ m³odzie¿owy w pe³nym sk³adzie: Marcin Sikora (instrumenty klawiszowe), Karol Œliwka (gitara
basowa), Jonasz Wojnar (gitara elektryczna), Jakub Cieœlar (gitara klasyczna), Dawid Pawlukanis
(perkusja). Wokaliœci (od lewej): Jagoda Kurpios, Olga Pastucha, Anna Fober, Marek Kurcjus
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M£ODZIE¯OWE
“LUTER PARTY”

sobotê 10 listopada, dok³adnie
w rocznicê urodzin Marcina
Lutra (10 listopada 1483) w salce parafialnej odby³o siê “Luter Party”.
Impreza by³a skierowana do wroc³awskich
studentów z naszego koœcio³a, a jej celem
by³o zintegrowanie siê i zapoznanie
z nowymi "osobnikami".
Jako, ¿e tego typu celom najlepiej s³u¿¹
wspólne posi³ki, to konsumowaliœmy
naleœniki, które z ro¿nymi dodatkami
smakowa³y wyœmienicie. Chêtnych do
pomocy w kuchni nie brakowa³o. Mo¿na
by³o dostrzec nawet osobniki p³ci mêskiej,

W
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które to albo przygotowywa³y ciasto na
naleœniki albo demonstrowa³y swoje
umiejêtnoœci podrzucania naleœników na
patelni w powietrzu. Ch³opaki - "szacunek!"
Dla chêtnych by³y gry planszowe oraz
ro¿nego rodzaju zabawy grupowe przygotowane przez Jonasza Wojnara. Jonasz
- "dziêki!".
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci technicznych
obejrzeliœmy film wêgierski "Kontrolerzy".
W szczegó³y nie bêdê siê wdawaæ. To po
prostu trzeba zobaczyæ. Osobiœcie gor¹co
polecam! Próbowaliœmy tak¿e swoich si³
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W prgramie “party” by³o m.in: wspólne gotowanie oraz gry planszowe i zrêcznoœciowe

w orgiami. No... ró¿nie z tym by³o, ale nie
poddawaliœmy siê i w koñcu powsta³o
stado przepiêknych, kolorowych s³oni. Tak
siê szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e nasza luterska
impreza wypad³a w przeddzieñ urodzin
naszej kole¿anki Kasi. Laurka z ¿yczeniami i
toast oczywiœcie by³. Kasiu, jeszcze raz
wszystkiego "naj!"
Jak wiadomo co dobre, szybko siê
koñczy, wiec w koñcu zorientowaliœmy siê,
¿e jest ju¿... daleko po pó³nocy! Sprz¹tanie
sali, ostatnie rozmowy i... czas do domu.

20

By³o "baaardzo" fajnie i przyjemnie. Oby
takich akcji jak najwiêcej. Chylê czo³a przed
Piotrkiem Brudnym - g³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem tego przedsiêwziêcia. Dziêki w imieniu wszystkich!
Chodz¹ s³uchy, ¿e niebawem bêdzie
i "Luter Party 2!" (Piszemy o tym na str. 26
- przyp. red.) Ju¿ teraz zapraszamy tych,
którzy poprzednim razem z ró¿nych przyczyn dotrzeæ nie zdo³ali. Do zobaczenia!
Tekst: Karina Hübsch
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl
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BAL PATRIOTYCZNY

CZYLI JAK OBCHODZILIŒMY
ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
wiêto Niepodleg³oœci, 11 listopada, to
dla Polaków jedno z najradoœniejszych
œwi¹t pañstwowych w roku. Z tego
powodu, unikaj¹c nadmiernego patosu,
dzia³aj¹cy przy parafii Klub Rodzica zorganizowa³ "Bal Patriotyczny", który odby³ siê
w pi¹tek, 9 listopada w sali parafialnej.
Jak na prawdziwy bal przysta³o,
rozpoczêto go tradycyjnym Polonezem
skomponowanym przez Wojciecha Kilara, a pochodz¹cym z filmu "Pan Tadeusz".
Polonez wprowadzi³ wszystkich w taneczny
nastrój, jednak nie tylko taniec mia³ byæ
atrakcj¹ balu.
Jedn¹ z niespodzianek by³ konkurs
wiedzy historycznej. Przygotowany zosta³
przez Jacka Sowê oraz Jaros³awa
Henkie. Uczestnicy podzieleni na trzy

Œ
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Pierwsza para do Poloneza: bp Ryszard Bogusz
oraz choreografka Agnieszka Tyrna
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Wa¿n¹ czêœci¹ balu by³y konkursy i prezentacje historyczne

grupy, musieli wykazaæ siê nie tylko wiedz¹
obejmuj¹ca historiê odzyskiwania niepodleg³oœci, ale tak¿e znajomoœci¹ ciekawych
szczegó³ów. Wszyscy na przyk³ad wiedzieli,
¿e ulubionym koniem marsza³ka Pi³sudskiego by³a Kasztanka, ale tylko nieliczni
znali Minkê - czyli imiê drugiego konia, na
którym tak¿e czêsto jeŸdzi³ marsza³ek.

Wiele miejsca w konkursie poœwiêcono
Polakom wyznania ewangelickiego, którzy
wnieœli ogromny wk³ad w odzyskanie przez
kraj niepodleg³oœci, a póŸniej za jej obronê
ponieœli najwy¿sz¹ ofiarê. Do takich postaci
nale¿a³ ewangelicki biskup Juliusz Bursche, który za patriotyczn¹ postawê zosta³
zamordowany w obozie koncentracyjnym

Uczestnicy balu w czasie jednego z konkursów
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w Mauthausen. Konkurs by³ doskona³¹
okazj¹ do przypomnienia sobie wiadomoœci bardzo wa¿nych dla ka¿dego Polaka,
które jednak s¹ dziœ czesto zapomniane
i niedoceniane.
Krótk¹ prezentacjê multimedialn¹ na
temat wydarzeñ niepodleg³oœciowych przygotowa³ równie¿ Andrzej Korus. By³a
ona wzbogacona o oryginalne dokumenty
i odznaczenia z tamtych czasów, które

ka¿dy móg³ zobaczyæ nie tylko na ekranie
ale i osobiœcie dotkn¹æ.
By³o wiêc i weso³o i powa¿nie. Byæ
mo¿e uda siê tê formê uczczenia Dnia
Niepodleg³oœci powtórzyæ w przysz³ym
roku, tak aby dzieñ 11 listopada kojarzy³ siê
nie tylko z podnios³oœci¹ i powag¹ ale
równie¿ z radosnym œwiêtowaniem.
Tekst i zdjêcia: mo
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Doskonale bawili siê doroœli i dzieci
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KARATE DLA DZIECI
d dwóch miesiêcy, w niedzielne popo³udnia nasze dzieciaki pilnie trenuj¹. Zamiast nudziæ siê, ogl¹daæ
telewizjê czy "peplaæ" o niczym
na gadu-gadu poznaj¹ tajniki
GOJU-RYU. Pod czujnym i cierpliwym okiem sempaia Piotra
Rorbacha (naszego parafianina z Wo³owa) æwicz¹ postawy,
bloki i ciosy. Tak naprawdê ucz¹
siê jak nie daæ siê zastraszyæ
g³upiej przemocy.
Julka (lat 7) mówi, ¿e chce
siê nauczyæ ró¿nych rzeczy, byæ
siln¹ i nie daæ siê ch³opakom.
Jest dumna, ¿e uda³o jej siê
przewróciæ 13-latka. Maciuœ
("prawie skoñczone 5 lat")
chodzi chêtnie, bo "s¹ takie
fajne æwiczenia". Miko³aja (9
lat) rozpiera duma, jego tatê
zreszt¹ te¿, bo w³aœnie zda³
egzamin na 10Kyu. Teraz jako
jedyny z naszej szkó³ki nosi bia³y
pas.
Tatusiowie
pozazdroœcili
swoim pociechom i zamiast
przerzucaæ pi³kê przez siatkê
œci¹gnêli buty i te¿ z boczku
próbuj¹ swoich si³. To co w wykonaniu filmowych gwiazd wygl¹da ³atwo, lekko i przyjemnie,
w rzeczywistoœci wyciska na sali
siódme poty, a i tak daleko te-

O

Zajêcia prowadzi nasz parafianin
Piotr Rorbach z Wo³owa
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mu do idea³u... Czas na treningach mija
szybko i przyjemnie. Na pytanie jak by³o
dzieciaki zgodnym chórem odpowiadaj¹
"fajnie!"
Zapraszamy, wiêc wszystkich do wspólnych æwiczeñ. Treningi odbywaj¹ siê w ka¿-
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d¹ niedzielê od godziny 16.30 do 18.00 na
sali Ewangelickiego Centrum Diakonii
i Edukacji (dawny CeKiRON) przy ul. Wejherowskiej 28.
Tekst i zdjêcia: Jacek Sowa
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ADWENT PARTY
CZYLI LUTER PARTY II

godnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, w pi¹tek 14 grudnia odby³o siê
kolejne LUTER PARTY. Równie¿ tym
razem m³odzi uczestnicy nie zawiedli i pojawili siê t³umnie w naszej salce parafialnej.

Z

W sumie oko³o 30 osób. By³a to jednoczeœnie okazja na zawarcie nowych znajomoœci dla tych, którzy nie mogli siê pojawiæ na poprzedniej imprezie. (Relacja w
bie¿¹cym numerze na str. 20 - przyp. red.)

Mimo przejmuj¹cego zimna spotkanie rozpoczê³o siê
od grilla na... koœcielnym podwórku
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Na pocz¹tek uczestnicy próbowali swoich si³ w grillowaniu.
Chêtnych do odgrywania roli
“Master Grilla” nie brakowa³o
i ju¿ po kilku zmaganiach z ogniem, na ruszcie wyl¹dowa³y
pierwsze kie³baski. Wœród uczestników pojawili siê nawet amatorzy grillowanej papryki, a dla
wszystkich, którym zima straszn¹
jest, przygotowano pyszne grzañce.
Nie zabrak³o gier planszowych i karcianych. Chêtni mogli nauczyæ
siê miêdzy innymi graæ w “Fasolki". Trzeba
by³o w niej wykazaæ pewne umiejêtnoœci
negocjacyjne i ¿y³kê do handlu.
Tradycj¹ sta³o siê ogl¹danie filmów. Tym
razem obejrzano dwa. "Jab³ko Adama" film o walce dobra ze z³em, któr¹ ka¿dy
z nas w sobie prowadzi i o sile wiary w ¿yciu cz³owieka. Drugi to zwariowana czeska
komedia - "Opowieœci o zwyk³ym szaleñstwie"- œmiechu by³o co nie miara! Osobiœcie gor¹co polecam! Bo w ¿adnym wypa-

Mo¿na by³o najeœæ siê do syta...

dku komedia nie mia³a nic wspólnego z kojarzonym przez wiêkszoœæ naszych rodaków "czeskim filmem": wartka akcja,
œwietne dialogi, a przede wszystkim fenomenalna gra aktorów, pozwoli³y obaliæ
ten stereotyp.
Ca³a impreza zakoñczy³a siê oko³o
godziny drugiej w nocy. D³ugo? Nie s¹dzê.
Osobiœcie sama nie odczuwa³am, ¿e to ju¿
ta godzina. Przy takich spotkaniach czas
zawsze p³ynie b³yskawicznie.
Wielkie podziêkowania zale¿¹ siê organizatorom, którzy czuwali nad
przygotowaniami i przebiegiem
spotkania. Równie¿ wszystkim
tym, którzy zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ nasz¹ imprezê, mimo
¿e niektórzy przybywali niemal
prosto z zajêæ na uczelni. Kto nie
by³, niech ¿a³uje! Do zobaczenia
na nastêpnym LUTER PARTY.
Tekst: Marta Stefaniak
Zdjêcia: Jakub Cieslar, Karol Œliwka
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

...pograæ w gry planszowe i porozmawiaæ.
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25 LAT
BRATERSKICH KONTAKTÓW
Z PARAFI¥ W BERLINIE-LÜBARS
asza przyjaŸñ zaczê³a siê w ciê¿kich
czasach stanu wojennego. Wtedy to
do naszej parafii zawita³a z pierwszym transportem ¿ywnoœci i odzie¿y ks.
Axel Luther wraz Joachimem Dunkelem.
By³ rok 1982. Kto móg³ wtedy przypuszczaæ, ¿e ta wizyta stanie siê pocz¹tkiem d³ugoletnich kontaktów miêdzy naszymi parafiami. ¯e po³¹czy wiêzami przyjaŸni wielu ludzi z Wroc³awia i Berlina.
W tym roku minê³o 25 lat naszego partnerstwa miêdzyparafialnego. Obchodzimy

N

wiêc "srebrny" jubileusz. Mo¿na by d³ugo
wyliczaæ, co w czasie tych 25 lat siê wydarzy³o: odwiedziny grup parafialnych, koncerty chórów, spotkania konfirmantów
oraz coroczny Miko³aj dla dzieci z naszej
parafii, który odbywa siê dziêki pomocy
partnerskiej parafii. We wdziêcznej pamiêci mamy tak¿e pomoc udzielon¹ w czasie
wielkiej powodzi w 1997 roku. Cieszymy
siê zawsze, gdy tradycyjnie w trzeci¹ lub
czwart¹ niedzielê Adwentu mo¿emy w naszym koœciele wys³uchaæ kazania ks.
Axela Luthra g³oszonego w jêzyku pol-

Spotakanie goœci z Berlina z wroc³awsk¹ Rad¹ Parafialn¹. Niedziela, 16 grudnia 2007.
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skim.Z pewnoœci¹ to w³aœnie nasz przyjaciel
- ks. Axel jest dobrym duchem tego d³ugoletniego partnerstwa. To jemu zawdziêczaæ
nale¿y, ¿e nasza przyjaŸñ siê nie zatrzyma³a
lecz wci¹¿ siê rozwija.
Kiedy dzisiaj spogl¹damy na te d³ugie
lata naszych kontaktów, wspólnych nabo¿eñstw, a tak¿e spotkañ ekumenicznych, to
jesteœmy pewni, ¿e Pan Bóg obu naszym
parafiom, na wspólnej drodze, zawsze
obficie b³ogos³awi³.
Tekst: Janusz Witt:
Zdjêcie: Marcin Orawski
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Ksi¹dz Axel Luther

ADWENTOWE KOLÊDOWANIE…
Sobotni wieczór, poprzedzaj¹cy trzeci¹
niedzielê adwentu, w sali parafialnej
odby³o siê spotkanie kolêdowe naszego
chóru. Przy blasku œwiec choinkowych,
obficie zastawionych sto³ach wspominano
miniony rok oraz niezwyk³e wydarzenia,
które mia³y miejsce w ¿yciu chóralnej
spo³ecznoœci. Istotn¹ czêœci¹ spotkania by³o
wspólne œpiewanie kolêd tych znanych, ale tak¿e
wielu takich, które ju¿
wysz³y z bo¿onarodzeniowego repertuaru.
Goœciem specjalnym by³
ks. Axel Luther wraz
z towarzysz¹cymi mu parafianami z Berlina. Polsko niemieckie wykonanie kolêdy Cudowna ró¿d¿ka
(Es ist ein Ros entsprungen) by³o mi³ym
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akcentem przyjaŸni skierowanym do
naszych niemieckich goœci.
Kolêdowanie minê³o, œwi¹teczne ¿yczenia przebrzmia³y… Pora zabraæ siê do
pracy, aby za rok znowu wspominaæ miniony czas oraz wszystkie dobrodziejstwa
otrzymane od Boga.
sd.
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MIKO£AJ DLA
DZIECI
rzecia Niedziela Adwentu (16
grudnia). Jak co roku, tego dnia
wszystkie dzieci z niecierpliwoœci¹ wygl¹da³y pojawienia siê oczekiwanego œw. Miko³aja. I, jak co roku,
nie zawiod³y siê. Miko³aj w osobie ks.
Axela Luthra z pomocnikami z
parafii w Lübars oraz wroc³awskim
imiennikiem przyby³ z mnóstwem
prezentów. Z tej okazji dzieci przygotowa³y jase³ka, krótko przypominaj¹c,
komu tak naprawdê zawdziêczaj¹ to
wydarzenie. A dzia³o siê, oj, dzia³o.

T
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Dzieci wraz z rodzicami œpiewaj¹ Lasst uns froh...

Po przedstawieniu historii bo¿onarodzeniowej dzieci wraz z rodzicami zaœpiewa³y dla Œwiêtego Miko³aja piosenkê
Lasst uns froh und munter sein.
Dziêkuj¹c za podarunki wrêczy³y Miko³ajowi pami¹tkowy prezent - plakat
z odciœniêtymi r¹czkami wszystkich dzieci
uczêszczaj¹cych na szkó³kê niedzieln¹.
Dopiero wówczas przyst¹piono do rozdawania œwi¹tecznych prezentów. Dzieci
popisywa³y siê swoimi umiejêtnoœciami:
recytowa³y wierszyki, œpiewa³y piosenki,
gra³y na instrumentach. Ka¿dy chcia³ czymœ
zachwyciæ Œwiêtego Miko³aja.

Emila Freund

S³owo Parafialne
4/2007

Dla Miko³aja œpiewaj¹ Zosia i Hania Penczar.
W tle plakat z odciœniêtymi d³oñmi dzieci
ofiarowany Miko³ajowi.

W tym roku dzieci chcia³y podziêkowaæ
ks. Luthrowi w szczególny sposób. By³a to
bowiem jego ostatnia wizyta jako proboszcza parafii Lübars. Liczymy jednak, ¿e
nadal bêdzie nas odwiedza³, tak¿e jako
Miko³aj, zaœ partnerstwo dziêki jego inicjatywie zawi¹zane, bêdzie kontynuowane.

Estera Orawska

Tekst: Iwona Orawska,
Zdjêcia: Iwona i marcin Orawscy
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Inga Schneider
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