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NOWA
RADA PARAFIALNA
ok 2006 by³ ostatnim rokiem piêcioletniej kadencji dotychczasowej Rady Parafialnej.
Dlatego w niedzielê, 10 grudnia, odby³o siê Zgromadzenie Parafialne, którego celem
by³ wybór nowej Rady Parafialnej.
Wraz z wyborem cz³onków Rady Parafialnej Zgromadzenie Parafialne wybra³o siedmiu
delegatów do Synodu Diecezjalnego oraz parafialn¹ Komisjê Rewizyjn¹. Na naszych
³amach pragniemy przedstawiæ osoby, które zosta³y wybrane do wymienionych gremiów
na piêcioletni¹ kadencjê.

R

Do Rady Parafialnej zostali wybrani:

4

Edgar Barcikowski

Witold Baryliñski

Jolanta Bens

Zofia Klimkowska

politolog

in¿ynier budownictwa

ekonomista

filolog

Józef Lasota

Maciej Lis

Krzysztof Niemiec

Adam Rajczyba

in¿ynier elektronik

prawnik

ekonomista

muzyk
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Adela Rzepka

Jacek Sowa

Janusz Witt

in¿ynier budownictwa

geolog

filolog

Juliusz
Wojciechowski
przedsiêbiorca

Delegaci do Synodu Diecezji Wroc³awskiej:

Edgar Barcikowski

Witold Grzesiak

Józef Lasota

Maciej Lis

politolog

fizyk

in¿ynier elektronik

prawnik

Jan Pellar
profesor medycyny

Leopold
Weinbrenner

Janusz Witt
filolog

doktor medycyny
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Parafialna Komisja Rewizyjna:

El¿bieta Fus

Kurt Góral

Ewa Sowa

ekonomista

technik budowlany

lekarz stomatolog

KIERMASZ
ADWENTOWY

dniu 3 grudnia 2006 r. w pierwsz¹ niedzielê Adwentu w naszej parafii odby³ siê tradycyjny ju¿ kiermasz adwentowy. Oficjalnie
otworzy³ go bp Ryszard Bogusz zapraszaj¹c wszystkich przyby³ych do dokonywania mi³ych sercu, oku i podniebieniu zakupów.

W
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Dzieci ze szkó³ki niedzielnej
wraz z rodzicami przygotowa³y
ró¿noœci. Mo¿na by³o zatem nabyæ wykonane przez nie oryginalne kartki œwi¹teczne, przepiêkne ozdoby na choinkê, w tym
figurki gipsowe, kartoniki na
prezenty, kalendarze adwentowe.
By³a równie¿ mo¿liwoœæ skosztowania przez doros³ych grzanego wina - “jedyne 3 z³”, jak
zachêca³ wszystkich Andrzej
Korus wymachuj¹c chochl¹ dla
Biskup Bogusz oficjalnie otwiera kiermasz.
Z lewej strony jeden z g³ównych organizatorów - Jacek Sowa,
zachêty, a tak¿e wspania³e wypiez prawej ks. Marcin Orawski.
ki mam.
80 procent dochodu z kierprzekazanych na potrzeby dzieci z naszej
maszu zostanie przeznaczone dla jedynej w parafii).
swoim rodzaju Fundacji “Dr Clown”, która
Fundacja powsta³a najpierw w Stanach
powsta³a po to, by nieœæ radoœæ i nadziejê Zjednoczonych, nastêpnie w krajach
dzieciom chorym przebywaj¹cym w szpita- Europy Zachodniej, a od 12 lipca 1999 r.
lach (20 procent zebranej sumy zosta³o dzia³a równie¿ w Polsce. Wszechstronnie

Sprzedaj¹cy i kupuj¹cy
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wyszkoleni terapeuci, wolontariusze lecz¹
œmiechem i zabaw¹ roz³adowuj¹c u dzieci
depresje, niejednokrotnie szok pooperacyjny, napiêcia nerwowe, smutek i w ten
sposób sprawiaj¹, ¿e chc¹ one ¿yæ, byæ
zdrowe i znowu szczêœliwe.
Wszystkim "Kiermaszowiczom" bardzo
piêknie dziêkujemy za dobre serce
i hojnoœæ.
Dagmara Kwieæiñska-Kraj
foto: D. Pukar, I. Orawska, M. Orawski

Wiêcej zdjêæ na www.naszaparafia.pl
Stanowisko z grzanym winem jak zawsze
profesjonalnie obs³ugiwa³ Andrzej Korus

Informujemy, ¿e w czasie kiermaszu zebrano kwotê 1425 z³.

DR CLOWN
NA SZKÓ£CE NIEDZIELNEJ

8
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W koœciele, w czasie nabo¿eñstwa, terapeutka Alicja
Go³uchowska przybli¿y³a s³u¿bê wœród dzieci
na oddzia³ach szpitalnych.

W czasie szkó³ki dzieci na uczy³y siê kilku sztuczek

ydzieñ po Kiermaszu Adwentowym, w niedzielê 10 grudnia, dzieci ze szkó³ki
niedzielnej przekaza³y czek na kwotê 1140 z³ Fundacji Dr Clown, której wolontariusze prowadz¹ tzw. terapiê œmiechem wœród dzieci na oddzia³ach szpitalnych. Czek
odebra³a terapeutka fundacji Alicja Go³uchowska, która w czasie nabo¿eñstwa przybli¿y³a dzia³alnoœæ fundacji, a póŸniej osobiœcie poprowadzi³a zajêcia z dzieæmi z naszej
parafii. Wiêcej na temat Kiermaszu oraz Fundacji Dr Clown piszemy na stronach 7-8.

T

mo.
Wiêcej zdjêæ na www.naszaparafia.pl

Na dzia³alnoœæ Fundacji Dr Clown dzieci przekaza³y czek w wysokoœci 1140 z³
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CAPELLA
ECUMENICA
PIERWSZA P£YTA

egoroczny pocz¹tek sezonu artystycznego dla naszego chóru by³ niezwykle pracowity. Z³o¿y³y siê na to
dwa czynniki. Po wakacyjnej przerwie od
razu trzeba by³o rozpocz¹æ bardzo intensywn¹ pracê na nowym repertuarem, który
przygotowywaliœmy na konkurs, potem
z kolei nast¹pi³a intensywna praca nad
dopracowaniem materia³u muzycznego na
nasz¹ pierwsz¹ p³ytê CD.
To pierwsze dzia³anie by³o o tyle trudne,
i¿ jak to zwykle bywa po wakacjach,
mieliœmy pewne problemy z frekwencj¹
i pe³nym sk³adem, który móg³by pojechaæ

T
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na konkurs. W szranki konkursowe stanêliœmy ostatecznie pocz¹tkiem paŸdziernika
2006, a odby³o siê to na I Dolnoœl¹skim
Festiwalu Chórów “Silesia Cantat” w G³ogowie. Mimo os³abionego sk³adu chóru
zajêliœmy II miejsce w kategorii chórów
kameralnych. Przy wielu okazjach i w rozmowach wielokrotnie powtarzam, ¿e
uczestnictwo we wszelkich festiwalach
i konkursach choæ bywa wysoce stresuj¹ce,
to jednak niezwykle mobilizuje zespó³ i bez
wzglêdu na rezultat w postaci miejsca,
zawsze podnosi poziom artystyczny chóru.
Jest przy tym mi³¹ okazj¹ do lepszego poznania siê wzajemnie podczas wyjazdów,
w pewnym oderwaniu od szarej codziennoœci.
Po konkursie, niemal z biegu, zaczêliœmy æwiczyæ kolêdy, które mia³y znaleŸæ
siê na naszej pierwszej p³ycie. Te wielce
interesuj¹ce opracowania polskich kolêd,
zachwyci³y ju¿ niejednego s³uchacza podczas naszych koncertów w ubieg³ych latach. Pragnê tu nadmieniæ, ¿e kolêdy
œpiewamy w opracowaniu znanego
wspó³czesnego kompozytora Henryka
Jana Botora, wyk³adowcy krakowskiej
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Akademii Muzycznej, autora wielu kompozycji chóralnych i symfonicznych.
Z ostatniego dorobku kompozytorskiego mo¿na tu wymieniæ
choæby muzykê na Ingres
Arcybiskupi
Kardyna³a
Stanis³awa Dziwisza,
oraz na wizytê Papie¿a
Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku.
Opracowania kolêd,
które znalaz³y siê na
naszej pierwszej p³ycie
Botor napisa³ w latach 19812002. Uda³o nam siê uzyskaæ
zgodê na nagranie p³yty, na której
zawarte s¹ wszystkie kolêdy w opracowaniu tego kompozytora. Nasza p³yta,
która siê ukazuje w ten szczególny czas

œwi¹teczny, jest dla nas niezwykle mi³ym
doœwiadczeniem. Tym samym mamy
œwiadomoœæ, ¿e zostawiamy trwa³y œlad
w naszej dzia³alnoœci na niwie artystycznej.
Oby radoœæ ze s³uchania tych kolêd,
by³a co najmniej tak du¿a,
jak¹ wszyscy odczuwamy
podczas Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, kiedy w rodzinnym gronie zasiadamy do
wspólnej wieczerzy wigilijnej.
A obok muzyki, której
pos³uchacie,
¿yczymy
Wam, mili, wiele Bo¿ych
b³ogos³awieñstw na ca³y
œwi¹teczny czas i pe³nego ³ask
Bo¿ych Nowego Roku 2007.
Adam Rajczyba

DEBIUT CHÓRU PARAFIALNEGO
Pami¹tkê Reformacji, 31 paŸdziernika
br., oficjalnie zadebiutowa³ Chór Parafialny pod
dyr. Dawida Œlusarczyka.
W czasie reformacyjnego nabo¿eñstwa chór wykona³ trzy
pieœni: Sonneder Gerechtigkeit, Bêdê Ciê chwali³ mój Panie (Psalm 30)
oraz kanon Ehr sei deim
Vater.
Chór Parafialny rozpocz¹³
dzia³alnoœæ na pocz¹tku paŸdziernika br.
Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek o godz.
18.30. Chór Parafialny, jest drugim obok

W
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Capella Ecumenica, chórem dzia³aj¹mo.
cym w naszej parafii.
wiêcej zdjêæ na www.naszaparafia.pl
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GRUZINI I OSETYÑCZYCY
O WOJNIE I POJEDNANIU
czwartek, 9 listopada, goœciliœmy
w parafii kilkunastoosobow¹ grupê dziennikarzy i parlamentarzystów z Gruzji oraz Po³udniowej Osetii.
G³ównym celem spotkania by³a dyskusja
o procesie pojednania oraz budowania to
lerancji miêdzy ludŸmi ró¿nych narodowoœci, wyznañ i religii. Zainteresowanie goœci
wzbudza³a przede wszystkim tzw. Dzielnica
Wzajemnego Szacunku, do której nale¿y
nasza parafia i gdzie od lat wspó³pracuj¹ ze
sob¹ ewangelicy, katolicy, prawos³awni
oraz ¯ydzi.
W tle wizyty gruziñskich goœci oraz ich
zainteresowania tematyk¹ pojednania
przewija³ siê najwa¿niejszy temat zwi¹zany
z tocz¹c¹ siê w ich kraju wojn¹ domow¹.
Co ciekawe w grupie byli zarówno parlamentarni aktywiœci z Po³udniowej Osetii,
walcz¹cej o niepodleg³oœæ i uznanie ich
pañstwa na arenie miêdzyna-rodowej, jak i
przedstawicie-le parlamentu Gruzji, który
zdecydowanie sprzeciwia siê
tym d¹¿eniom. W efekcie
trwa krwawy konflikt, którego zawi³oœci przedstawili
goœcie “z obu stron barykady”.
Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e mimo dziel¹cego ich konfliktu, goœcie mówili przede
wszystkim o d¹¿eniu do pokoju. Odnosz¹c siê do siebie

W

12

z szacunkiem, jak powiedzieli, przyjechali
do Wroc³awia aby szukaæ inspiracji do procesu,
który
w naszym mieœcie niespe³na kilkadziesi¹t
lat po wojnie doprowadzi³ do tego, ¿e
Wroc³aw postrzegany jest jako miasto
pojednania, czego najlepsz¹ wizytówk¹
jest Dzielnica Czterech Œwi¹tyñ, zwana
Dzielnic¹ Wzajemnego Szacunku.
Na koniec spotkania goœcie zwiedzili
nasz koœció³, gdzie szczególne wra¿enie,
szczególnie na by³ym ¿o³nierzu - weteranie
gruziñskiej wojny domowej wywar³y
odkryte tablice z imionami i nazwiskami
niemieckich ofiar I Wojny Œwiatowej. Mam nadziejê, ¿e i w naszym kraju przyjdzie taki czas, gdy osetyñskie tablice nie
bêd¹ niszczone przez Gruzinów, a gruziñskie u nas w Osetii - powiedzia³ z wyraŸnym wzruszeniem. Spotkanie z goœæmi
prowadzili: Janusz Witt oraz ks. Marcin
Orawski.
tekst i foto: mo
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ŒWI¥TECZNA WYCIECZKA
DO DREZNA

oniewa¿ aura za oknem nie sugeruje
nadchodz¹cych Œwi¹t, parafialne
Bractwo Turystyczne zorganizowa³o
wyprawê w poszukiwaniu Ducha Bo¿ego
Narodzenia. I w ten oto sposób w dniu
9 grudnia wyruszyliœmy na jednodniow¹,
ale za to zagraniczn¹ podró¿. O godzinie
8 rano zebraliœmy siê pod koœcio³em
i autokarem, który pomóg³ wynaj¹æ
Tomasz Kwieciñski wyruszyliœmy do
Drezna na œwi¹teczny kiermasz. Choæ
pogoda nie przypomina³a o celu wyprawy,
nastrój oczekiwania wype³ni³ ca³y pojazd.
Po przekroczeniu granicy, oko³o
godziny 12 dotarliœmy na miejsce. Drezno
przywita³o nas œwi¹tecznymi dekoracjami
i deszczem. Po ustaleniu szczegó³ów technicznych dotycz¹cych wyjazdu rozeszliœmy
siê w poszukiwaniu… Dla ka¿dego z nas
Duch Œwi¹t oznacza coœ innego. Dla jed-

P

nych jest to zapach pieczonego ciasta,
który unosi³ siê w pobli¿u “Dzieciêcej
Piekarni”, gdzie najm³odsi uczestnicy mogli
w³asnorêcznie, pod okiem zawodowych

Przed pomnikiem Lutra. Z ty³u koœció³ Frauenkirche.

S³owo Parafialne
4/2006

13

wydarzenia parafialne 4-2006.qxd

2006-12-19

17:18

Page 14

N A R O D Z E N I E PA Ñ S K I E 2 0 0 6

cukierników, zrobiæ ciasto i upiec ciasteczka, które by³y tak pyszne, ¿e od razu
zosta³y zjedzone. Dla innych to przepiêkne
ozdoby choinkowe, których ró¿norodnoœæ
kszta³tów, kolorów przyprawia³a o zawrót
g³owy. Materia³y z których zosta³y wykonane: drewno, szk³o, koronki, s³oma,

pierniki, ceramika zaskakiwa³y swoj¹
lekkoœci¹ i detalami dopracowanymi w najmniejszych szczegó³ach. Chodz¹c pomiêdzy straganami na kilka godzin znów
wszyscy byliœmy dzieæmi.
Dla jeszcze innych œwiêta, to czas spêdzony z rodzin¹ lub przyjació³mi. Kilka
godzin wspólnie w autokarze, spacer po
piêknym, pe³nym zabytków mieœcie, gesty
o których zapominamy w nat³oku codziennych spraw, to wszystko sprawia, ¿e na
nowo odkrywamy siebie nawzajem.
Jeœli wierzyæ napisom na kubkach
z grzanym winem by³ to 572 Kiermasz
Œwi¹teczny. Ca³e centrum miasta, a nie jak
we Wroc³awiu jedna ulica, ¿yje przygotowaniem do Œwi¹t. Tradycja zwi¹zana
z tym wydarzeniem jest dla wiêkszoœci
niewyobra¿alna. I jednej rzeczy wszyscy po
powrocie do autokaru byliœmy pewni - za
rok znów tu przyjedziemy
tekst: Joanna i Jacek Baranowsy
foto: Ryszard Bogusz, Andrzej Korus
wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

Aura niestety nie dopisa³a, ale nie zdo³a³a popsuæ wycieczki
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EKUMENICZNE
SPOTKANIE M³ODZIE¯Y
CZYLI KTO PIERWSZY ZAPALI£ ŒWIAT£A NA CHOINCE
czwartek 14 grudnia w naszej sali
parafialnej odby³o siê kolejne
spotkanie KLUBU M£ODZIE¯OWEGO CZTERECH ŒWI¥TYÑ czyli m³odzie¿y ze wspó³pracuj¹cych ze sob¹ koœcio³ów - luterañskiego, prawos³awnego,
rzymskokatolickiego oraz z Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej. Tym razem tematem
spotkana by³y chrzeœcijañskie tradycje
bo¿onarodzeniowe oraz tradycje zwi¹zane
z przypadaj¹cym w podobnym czasie
¿ydowskim œwiêtem Chanuki.

W

Aby jednak nie by³o zbyt ³atwo m³odzie¿ jednego wyznania musia³a opowiedzieæ o tradycjach innego wyznania.
Wymaga³o to przygotowañ i poœwiêcenia
czasu jeszcze przed spotkaniem. I tak np.:
m³odzie¿ luterañska przedstawia³a tradycje
prawos³awne, a ¯ydzi opowiadali o tradycjach luterañskich. Niestety nie dotar³a na
spotkanie m³odzie¿ z parafii rzymskokatolickiej, wiêc o Chanuce musieli opowiedzieæ sami ¯ydzi. Ciekaw¹ obserwacj¹ by³
fakt, ¿e wiele, wydawa³oby siê odleg³ych

Spokanie prowadzi³y: Karina Hübsch (druga zlewej) oraz siedz¹ca obok Anna Fober
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tradycji, zaczyna siê przenikaæ. Na przyk³ad luterañski wieniec adwentowy znany jest ju¿ niemal
w ca³ej Polsce i chêtnie zapalany tak¿e w koœcio³ach
katolickich. Tak¿e tradycja
zapalania œwiec i stawiania ich na oknach jest
bliska zwyczajom chanukowym, gdzie jednym
z g³ównych elementów
jest oœmioramienny œwiecznik odpowiadaj¹cy oœmiu dniom trwaj¹cego œwiêta. Ka¿dego dnia, na stoj¹cym
w oknie œwieczniku, zapalana jest kolejna
œwieca.
Oczywiœcie najbardziej rozpowszechnionym "ponadwyznaniowym" zwyczajem
jest zapalanie lampek na choince, które jak
g³osi tradycja po raz pierwszy w formie
œwiec zapali³…Marcin Luter. Spotkanie
jak zawsze przebiega³o w doskona³ej

atmosferze i trwa³o ponad dwie godziny.
Nastêpne zaplanowano na 17 grudnia
równie¿ w naszej sali parafialnej. Ju¿ dziœ
zapraszamy m³odzie¿. Wkrótce ma tak¿e
powstaæ strona internetowa, na której
bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z bie¿¹cymi
dzia³aniami. O jej powstaniu oczywiœcie
poinformujemy.
tekst i zdjêcia: mo.
Wiêcej zdjêæ na www.naszaparafia.pl

KOLÊDA
Ta noc srebrem przyodziana
Ca³a w gwiazdach, ca³a w bieli
Zwiastuje przybycie Pana
Z górnych Niebios, z rajskich krain

Znik¹d g³osu, ni dŸwiêk sanek
Nie p³ynie z zamglonej dali.
A przecie¿ idziemy œladem
Za muzyk¹ i œpiewaniem

Cicho szumi¹ p³atki œniegu,
Cienie k³ad¹ siê w poœwiacie,
Drzew igliwie skrzy od mrozu,
Jasno sarnom na polanie

W nas coœ dzwoni, w nas coœ ¿yje,
¯e idziemy w tym kierunku,
Gdzie znaleŸæ mo¿na Dziecinê
Krzy¿ nasz b³ogos³awi¹c¹
Leon Krzemieniecki
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GWIAZDKA DLA DZIECI

ak co roku w trzeci¹ Niedzielê Adwentu
do wroc³awskiej parafii przyby³ Miko³aj
z Berlina-Lübars. Bez niego trudno
by³oby sobie wyobraziæ gwiazdkê dla
dzieci. Miko³aj w osobie ks. Axela Luthra wraz z kilkoma parafianami po raz
dwudziesty pi¹ty przywióz³ dla dzieci bogate prezenty, w tym tradycyjne Miko³aje
z czekolady. Jak zawsze berliñskiego Miko³aja wspomaga³ jego wroc³awski imiennik,
w którego rolê w tym roku wcieli³ siê Piotr
Szumski. Pomoc by³a potrzebna, gdy¿
salka parafialna mieszcz¹ca swobodnie sto
osób, by³a wype³niona niemal do ostatniego miejsca.
Jednym z g³ównych punktów wieczoru
by³y tradycyjne Jase³ka, które przygotowa³y
dzieci pod kierownictwem Kariny
Hübsch i z wielkim przejêciem przedsta-

J
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wi³y zebranym. Wreszcie, to co najwa¿niejsze - rozdawanie prezentów. Towarzyszy³o im wiele sympatycznych chwil, zw³a-

Jase³kowi mêdrcy i jese³kowe anio³ki
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Król Herod dumnie siedzia³ na tronie

Miko³aje z entuzjazmem ogl¹dali wystêpy dzieci

szcza, gdy dzieci dziêkuj¹c za prezent œpiewa³y Miko³ajom piosenki, recytowa³y specjalnie na tê okazjê przygotowane wiersze,
a niektóre potrafi³y zagraæ na flecie, skrzypcach b¹dŸ pianinie. Na koniec dzieci przekaza³y goœciom z Berlina podziêkowania

oraz skromne prezenty. Ksi¹dz Axel Luther, jako g³ówny Miko³aj otrzyma³ dodatkowo specjalnie wykonany przez dzieci
kalendarz na 2007 rok.
mo
Wiêcej zdjêæ na www.naszaparafia.pl

Niektórzy na koniec zrobili sobie pami¹tkow¹ fotografiê z hojnymi Miko³ajami
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