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WYDARZENIA

PAMIÊTNA ROCZNICA
rzydzieœci lat temu ks. Ryszard Bogusz rozpocz¹³
s³u¿bê w naszej, wroc³awskiej parafii. Ju¿ jako wikariusz
sw¹ aktywnoœci¹, serdecznym stosunkiem do ka¿dego,
uœmiechem, zyska³ sobie powszechn¹ sympatiê i to zarówno
dzieci, m³odzie¿y, jak i osób starszych. I tak pozosta³o do
dzisiaj, mimo wielu dodatkowych obowi¹zków jakie na niego
spad³y, gdy zosta³ biskupem diecezji, cz³onkiem a potem prezesem Rady Ekumenicznej i prezesem Diakonii Koœcio³a.
Ksi¹dz Ryszard Bogusz kontynuowa³, wzorem
swego poprzednika, i jeszcze bardziej uaktywni³ ¿ywe
kontakty z ewangelickimi oœrodkami za granic¹, szczególnie z parafiami Berlin-Lübars, Koloni¹, co zaowocowa³o
kilkakrotnymi wyjazdami chóru. Ostatnio te kontakty
rozszerzy³y siê na Diecezjê £u¿yck¹ i Spotkania Czterech
Ksi¹dz Ryszard Bogusz
Narodów.
przed 30-laty
Gdy zosta³ wybrany biskupem dosz³y dodatkowe
kontakty z w³adzami administracyjnymi miasta Wroc³awia, Dolnego Œl¹ska, województwa lubuskiego i zachodnio-pomorskiego. Przynios³y one znaczne poszerzenie maj¹tków
parafialnych w naszej diecezji przez rekompensaty za mienie zniszczone w wyniku dzia³añ wojennych oraz konfiskat powojennych. Odzyskane
budynki nie tylko umo¿liwi³y pozyskanie mieszkañ dla parafian i pokojów dla studentów ewangelików, ale otwarcie przedszkoli, szkó³ ekumenicznych oraz Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych – z pe³ni¹ szkó³ œrednich ogólnokszta³c¹cych i zawodowych. Dzia³ania
bp. Bogusza doprowadzi³y do powstania i rozwoju szeregu stacji i oœrodków diakonijnych
w diecezji.
Równie aktywna by³a i jest rola bp. Bogusza
w dziedzinie wspó³pracy ekumenicznej, zarówno
z hierarchami koœcio³a rzymskokatolickiego , jak
i koœcio³a prawos³awnego, grekokatolickiego czy
koœcio³ów protestanckich na naszym terenie.
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WIELKANOC 2006
Cykliczne imprezy w ramach Dzielnicy Czterech Œwi¹tyñ, której by³ jednym z inicjatorów,
doprowadzi³y do zmiany klimatu stosunków nie tylko miêdzykoœcielnych, ale do œciœlejszej
wspó³pracy koœcio³ów z gmin¹ ¿ydowsk¹ w centrum Wroc³awia oraz do wiêkszego
uœwiadomienia wyznaniowego m³odzie¿y i wychowania jej w duchu tolerancji religijnej.
Nabo¿eñstwa ekumeniczne, udzia³ w organizowanych konferencjach i uroczystoœciach
ekumenicznych pozytywnie zmieni³y tak¿e nastawienie spo³eczeñstwa naszego miasta do
ewangelików i naszego koœcio³a.
Oczywiœcie nie ma tu miejsca na szersze omówienie dzia³alnoœci biskupa we w³adzach
naczelnych Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiej Radzie Ekumenicznej czy
w Wydawnictwie „Augustana”, ale najbardziej interesuj¹cy jest jego udzia³ w pracach
parafii. I tu trzeba jasno podkreœliæ, ¿e w ci¹gu szeœædziesiêciu ju¿ lat powojennego istnienia parafii, za czasów ks. Bogusza jako proboszcza, a nastêpnie biskupa, nast¹pi³o
autentyczne scementowanie i uaktywnienie parafian - nie tylko w pracy wewnêtrznejduchowej i charytatywnej, dzieciêcej i m³odzie¿owej, ale i na zewn¹trz – w reprezentowaniu parafii w stowarzyszeniach naukowych, biznesowych czy ekumenicznych, a tak¿e
w dzia³alnoœci kulturalnej (Capella Ecumenica). Ludzie widz¹ to pozytywne dzia³anie dla
dobra miasta i Dolnego Œl¹ska.
I za ten ca³y trud trzydziestoletniej dzia³alnoœci dla parafii, diecezji
i ewangelicyzmu sk³adamy ks. biskupowi Ryszardowi Boguszowi serdeczne dziêki i ¿yczymy dalszych ³ask i b³ogos³awionych przez Pana Boga lat.

Wdziêczni Parafianie

Biskup Ryszard Bogusz wraz z Rad¹ Diecezjaln¹ prowadzi obrady Synodu Diecezji Wroc³awskiej.
Od prawej: dr Maciej Lis, bp Ryszard Bogusz, ks. Edwin Pech, dr Leopold Weinbrenner
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WYJ¥TKOWY
JUBILEUSZ
KSI¥DZ JAN ZAJ¥CZKOWSKI SKOÑCZY£ 90 LAT

estor duchowieñstwa ewangelickiego ks. Jan Zaj¹czkowski ukoñczy³ 90 lat.
Z tej okazji delegacja diecezji wroc³awskiej uda³a siê do Legnicy, aby dostojnemu
jubilatowi z³o¿yæ ¿yczenia. Zwierzchnik diecezji wroc³awskiej bp Ryszard Bogusz
w swych ¿yczeniach do jubilata, opartych o s³owo Psalmu 103 B³ogos³aw duszo moja
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, wspomnia³ bogate lata
s³u¿by ks. Jana Zaj¹czkowskiego, który ca³e swoje ¿ycie duchownego zwi¹za³ z Dolnym Œl¹skiem. Tu w najtrudniejszych czasach powojennych zabezpiecza³ maj¹tek koœcio³a, tu pe³ni³ pos³ugi duszpasterskie, tu sprawowa³ swoj¹ wiern¹ s³u¿bê. Gdy przeszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê, jego
kalendarz niedzielnych nabo¿eñstw wype³niony by³ ca³y rok.
Dzisiaj si³y nie pozwalaj¹ mu ju¿
pe³niæ s³u¿by, ale czuje siê dobrze i wci¹¿ zainteresowany jest
wszelkimi dzia³aniami naszego
koœcio³a.
W imieniu Rady Synodalnej
¿yczenia z³o¿y³ ks. radca Waldemar Pytel, a w imieniu
diecezjalnej diakonii ks. dyr.
Robert Sitarek i dyr. Witold Grzesiak.
Niech ³askawy Bóg nadal
ma naszego Brata w Swojej
opiece i niech Mu obficie nadal
b³ogos³awi.

N

bp Ryszard Bogusz Jubilatowi z³o¿yli ¿yczenia: (od lewej) ks. Waldemar Pytel, bp Ryszard
Bogusz, ks. Robert Sitarek, dyr. Witold Grzesiak (autor zdjêcia)

S³owo Parafialne
1/2006

7

wydarzenia parafialne 1-2006..qxd

2006-04-01

17:30

Page 8

(Black plate)

WIELKANOC 2006

KS. JAN ZAJ¥CZKOWSKI, urodzi³ siê w Warsza-

wie 13 marca 1916 roku i tam spêdzi³ dzieciñstwo. Naukê rozpocz¹³ w ewangelickiej Szkole Powszechnej im. Miko³aja Reja
przy ul. Kredytowej. Ukoñczy³ j¹ w roku 1931 i po zdanym
egzaminie kontynuowa³ naukê w III Gimnazjum Miejskim,
któr¹ zakoñczy³ zdaj¹c egzamin maturalny w 1935 roku. Od razu rozpocz¹³ studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które
przerwa³a wojna. W trakcie walk o Warszawê pomaga³
licznym uchodŸcom z terenów objêtych walkami. Do czerwca 1940 roku, kiedy zosta³ aresztowany przez Gestapo,
pracowa³ w Hotelu Centralnym jako urzêdnik recepcji.
Wywieziono go na przymusowe prace do Bawarii, sk¹d
uciek³ w listopadzie i wróci³ do Warszawy. Warunki zmusi³y go
do zmiany miejsca zamieszkania i szukania pracy, któr¹
znalaz³ w Elektrowni Tramwajowej. Przed wybuchem
powstania opuœci³ Warszawê odwiedzaj¹c rodzinê. Do Warszawy wróci³ œladem wojsk radzieckich i podj¹³ pracê w dyrekcji tramwajowej jako robotnik fizyczny. Warunki w jakich ¿y³ zachêci³y go do wyjazdu na Ziemie
Odzyskane. Wraz z rodzin¹ przeprowadzi³
siê do Jeleniej Góry, gdzie rozpocz¹³ pracê w przedsiêbiorstwie budowlanym. Wtedy te¿
poczyni³ kroki pozwalaj¹ce na pracê duszpastersk¹. Skontaktowa³ siê z ówczesnym pe³nomocnikiem Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. prof. Wiktorem
Niemczykiem zg³aszaj¹c gotowoœæ do organizowania ewangelickiego ¿ycia koœcielnego. Najwa¿niejszym wówczas zadaniem by³o odnalezienie i skupienie ewangelików
rozsianych po Ziemiach Odzyskanych. W 1946 r. otrzyma³ od ks. Wiktora Niemczyka
upowa¿nienie do reprezentowania koœcio³a ewangelickiego na terenie powiatu jeleniogórskiego, a nastêpnie kolejnych: z³otoryjskiego i zgorzeleckiego. Jeszcze w roku 1946
zosta³ przeniesiony przez ks. Karola Jadwiszczoka do Legnicy. By³ to szczególnie
trudny czas, gdy¿ musia³ dokoñczyæ naukê. Sta³o siê to w roku 1948, kiedy zda³ koñcowy
egzamin na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po skoñczeniu
studiów 4 kwietnia 1948 r. zosta³ ordynowany w Warszawie. Ordynowa³ go bp dr Jan
Szeruda i skierowa³ jako wikariusza do parafii w Legnicy, Prochowicach, Jaworze, Boles³awcu, Z³otoryi, ¯aganiu, ¯arach i Ko¿uchowie z siedzib¹ w Legnicy. W tym samym czasie organizowa³ ¿ycie koœcielne nie tylko w samej Legnicy i okolicach ale doje¿d¿a³ na
nabo¿eñstwa do Nowej Soli, Zielonej Góry , Ko¿uchowa, ¯ar, Szprotawy i ¯agania.
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