WYDARZENIA

CAPELLA ECUMENICA
S£U¯Y JU¯ 10 LAT

roczystym koncertem w Sali Wielkiej
Wroc³awskiego Ratusza Chór Cappella
Ecumenica uczci³ 10 lat swej dzia³alnoœci. W sobotni wieczór 21 listopada sympatycy chóru mieli okazjê wys³uchaæ bardzo ró¿norodnego repertuaru - od klasycznych motetów Jana Sebastiana Bacha poprzez
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Dyrygent chóru Adam Rajczyba
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utwory epoki romantyzmu po muzykê gospel
i spirituals. Wielka Sala Ratusza pêka³a
w szwach. Choæ organizatorzy donosili krzes³a, wielu s³uchaczy s³ucha³o koncertu na stoj¹co b¹dŸ okupuj¹c ratuszowe parapety.
- Na koncert jubileuszowy wybraliœmy
utwory, które niejako zobrazowa³y nasz¹ muzyczn¹ wêdrówkê przez minione 10 lat.
Z drugiej strony owa ró¿norodnoœæ dzie³ muzycznych mog³a ukazaæ zgromadzonej publicznoœci szeroki wachlarz mo¿liwoœci technicznych chóru. Wspania³a akustyka Ratusza
przy licznie zgromadzonej publicznoœci pozwoli³a na wydobycie wszystkich zalet piêkna
ludzkiego g³osu - mówi dyrygent i za³o¿yciel
chóru Adam Rajczyba i dodaje: - 10 lat s³u¿by pozwoli³o na dopracowanie siê charakterystycznego brzmienia chóru i zdobycia wielu
doœwiadczeñ. Zdajemy sobie jednak sprawê,
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¿e ten skromny jubileusz
to pocz¹tek dalszej drogi
w muzycznym pos³ugiwaniu zarówno wiernym
na nabo¿eñstwach, ale
tak¿e melomanom chóralnego œpiewu na kolejnych koncertach.
Chór Cappella Ecumenica powsta³ w roku
1999. Od pocz¹tku swego istnienia naczelnym
celem zespo³u by³ œpiew
w ponadwyznaniowym
wymiarze, przynosz¹cy
radoœæ s³uchaczom oraz
œpiewaj¹cym. To g³ówne przes³anie zespo³u
œpiewania na chwa³ê Bogu bez uprzedzeñ
wyznaniowych s³u¿y do dziœ budowaniu
w praktyce postaw tolerancji i szacunku dla
bliŸniego. S³u¿y tak¿e prze³amywaniu stereotypów i uprzedzeñ zwi¹zanych z odrêbnoœci¹
wyznaniow¹. Muzyka jest uniwersalnym medium, które niesie unikalne przes³anie dla
ka¿dego. Muzyka koœcielna ma jeszcze g³êbszy wymiar. - Jest nasz¹ modlitw¹, któr¹ za-
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nosimy do Boga, dziêki talentom, jakimi nas
On sam obdarzy³ - wyjaœnia Adam Rajczyba.
Œpiewacy chóru (w po³owie ewangelicy
i katolicy) na co dzieñ przedstawiciele ró¿nych zawodów, spotykaj¹c siê na próbie raz
w tygodniu, wspólnie ucz¹ siê i poznaj¹ nowe dzie³a muzyczne. Chór dzia³a przy parafii
luterañskiej Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu.
Na przestrzeni minionych lat chór uczestniczy³ w wielu uroczystoœciach koœcielnych
wykonuj¹c utwory stosowne do roku koœcielnego, ubogacaj¹c nabo¿eñstwa i msze wielu
wroc³awskich koœcio³ów.
Chór zapraszany tak¿e
by³ do oprawy muzycznej œwieckich uroczystoœci, s³u¿¹c muzyk¹ podczas wystaw, wernisa¿y,
spotkañ uczelnianych,
œlubów, pogrzebów czy
ró¿nych jubileuszy.
Z racji nazwy i profilu
dzia³alnoœci jest zaanga-
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¿owany w liczne spotkania ekumeniczne.
W repertuarze chóru znajduj¹ siê utwory od
renesansu poprzez barok po wspó³czesnych
kompozytorów, a tak¿e muzyka typu spirituals i gospel.
Chór zdoby³ I miejsce w kategorii chórów
koœcielnych na I Ogólnopolskim Konkursie
Pieœni Pasyjnej, który odby³ siê w kwietniu
2003 roku w Bydgoszczy.
W 2004 roku w Toruniu na I Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica" w kategorii
chórów koœcielnych I miejsce oraz Nagrodê
Specjaln¹ Prezesa Oddzia³u Bydgoszcz Zwi¹zku Chórów Koœcielnych Caecilianum Anny
Wójtowicz.
W 2006 roku zdoby³ II miejsce (pierwszego nie przyznano) na XII Ogólnopolskim
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie,
a tak¿e II miejsce na I Dolnoœl¹skim Festiwalu
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Chórów "Silesia Cantat" w kategorii chórów
kameralnych.
Chór ma w swoim dorobku pierwsz¹
p³ytê CD. Nagrane zosta³y tradycyjne polskie
kolêdy w opracowaniu znanego wspó³czesnego kompozytora Henryka Jana Botora,
wyk³adowcy krakowskiej Akademii Muzycznej, autora wielu kompozycji chóralnych
i symfonicznych. Z ostatniego dorobku tego
kompozytora 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 p³ycie, Botor napisa³ w latach 1981-2002.
Adam Rajczyba, mo.
Zdjêcia:mo
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O WALCE Z CIERPIENIEM W TEORII I PRAKTYCE

DNI REFORMACJI
onferencj¹ zatytu³owan¹
"Chrzeœcijanin wobec
cierpienia" rozpoczê³y
siê zorganizowane po raz pierwszy we Wroc³awiu Dni Reformacji. W programie, oprócz
konferencji, zaplanowano tak¿e nabo¿eñstwo ekumeniczne
z okazji Œwiêta Reformacji - 31
paŸdziernika oraz projekcjê
filmu “G³os Wolnoœci” (“Amazing Grace”). Przez ca³y czas
trwania Dni Reformacji, od 30
Konferencja w kaplicy EWST inauguruj¹ca Dni Reformacji.
paŸdziernika do 1 listopada
Dni Reformacji stanowi³y kontynuacjê tebr., zbierane by³y ofiary na rzecz dzieci bêd¹gorocznego
Festiwalu Kultury Protestanckiej,
cych pod opiek¹ wroc³awskiego hospicjum.
Organizatorami wydarzenia byli: Parafia który odby³ siê w maju br. Inne jednak mia³o
Ewangelicko-Luterañska Opatrznoœci Bo¿ej byæ przes³anie. Podczas gdy majowy festiwal
we Wroc³awiu, Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a koncentrowa³ siê na aspekcie kulturalnym,
Teologiczna, Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów Dni Reformacji mia³y koncertowaæ siê na
I Zbór we Wroc³awiu oraz Zbór Antiochia wymiarze charytatywnym. Intencj¹ organizatorów by³o przypomnienie Wroc³awianom, ¿e
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego.

K

Podczas konferencji inauguracyjnej: bp Ryszard Bogusz z koœcio³a luterañskiego, ks. Bogumi³ Jarmulak ewangeliczny koœció³ reformowany, pastor Edward Paw³owski - koœció³ zielonoœwi¹tkowy.
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Wystêp Chóru Angelus pod dyr. Barbary Szarejko.

impulsem dla szesnastowiecznej Reformacji
by³a potrzeba powrotu do Ÿróde³ wiary chrzeœcijañskiej, która - poza teologi¹ - przejawiaæ
siê mia³a w postawie autentycznej troski
o drugiego cz³owieka. Dlatego te¿ mottem
tegorocznych Dni Reformacji by³o zaanga¿owanie spo³eczne protestantów, a wszystkim
wydarzeniom towarzyszy³a kwesta na rzecz
Wroc³awskiego Hospicjum dla Dzieci
- Opiekujemy siê ciê¿ko chorymi dzieæmi
w ich domach, aby jak najwiêcej czasu mog³y

spêdziæ ze swoimi bliskimi - mówi³ podczas
nabo¿eñstwa dr Waldemar Go³êbiowski,
jeden z za³o¿ycieli Wroc³awskiego Hospicjum
dla Dzieci. - Choæ mo¿e zabrzmi to dziwnie,
to muszê przyznaæ, ¿e nasza s³u¿ba przynosi
wiele radosnych chwil. Musimy na nich siê
koncentrowaæ, bo gdybyœmy poddali siê depresji, gdy nasi podopieczni odchodz¹, to nie
bylibyœmy w stanie nikomu pomóc - doda³.
Wolontariusze s³u¿¹cy hospicjum kwestowali podczas wszystkich wydarzeñ zwi¹za-

Podczas nabo¿eñstwa w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
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Koncert Chóru Capella Ecumenica pod dyr. Adama Rajczyby.

nych z Dniami Reformacji i zebrali ponad trzy
tysi¹ce z³otych. Ich obecnoœæ stanowi³a bardzo istotne wype³nienie idei wydarzenia, które oprócz charakteru duchowego czy intelektualnego, mia³o wymiar praktyczny. By³o to
szczególne wa¿ne w kontekœcie tematyki Dni
Reformacji dotycz¹cej problemu postawy
chrzeœcijanina wobec cierpienia bliŸniego.
Przypomnia³ o tym rektor Ewangelikalnej
Wy¿szej Szko³y teologicznej dr Wojciech
Szczerba przywo³uj¹c pocz¹tki Reformacji
we Wroc³awiu. - Reformacja w naszym mieœcie rozpoczê³a siê 25 paŸdziernika 1523 roku,
kiedy ks. Jan Hess odprawi³ pierwsze luterañskie nabo¿eñstwo w koœciele p.w. Marii
Magdaleny. Poruszeni nabo¿eñstwem duchowni i inni mieszkañcy miasta zaczêli sprzedawaæ swe szaty liturgiczne, naczynia i kosztownoœci, a zebrane datki wrzucali do wielkiej skarbonki, któr¹ ustawili na wroc³awskim rynku - mówi³ rektor i podkreœli³ - Wszystkie datki zosta³y przekazane na rzecz osób
biednych i potrzebuj¹cych. To by³ jednak tylko pocz¹tek. Wraz z rozwojem Reformacji zaczêto na wielk¹ skalê budowaæ szpitale, przytu³ki dla biednych, a tak¿e szko³y. Pragniemy,
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aby w³aœnie ten duch Reformacji przenika³
nasze obecne Dni Reformacji.
Podczas inauguracyjnej konferencji, która
odby³a siê w pi¹tek 30 paŸdziernika poruszony zosta³ temat "Chrzeœcijanin wobec
cierpienia". Problem podjê³o trzech referentów, którzy próbowali nakreœliæ protestanckie
punkt widzenia. Biskup Ryszard Bogusz,
zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego poruszy³ temat
"Ewangelik wobec cierpienia i umierania",
ks. prof. Bogdan Ferdek - referent ds. ekumenizmu Archidiecezji Wroc³awskiej Koœcio³a
Rzymskokatolickiego przedstawi³ problem
cierpienia w kontekœcie nauki o krzy¿u Dietricha Bonhoeffera, a ks. Bogumi³ Jarmulak z Ewangelicznego Koœcio³a Reformowanego mówi³ o cierpieniu i œmierci z perspektywy koœcio³ów ewangelikalnych. Konferencjê zakoñczy³ koncert pieœni gospel w wykonaniu Chóru Angelus pod dyr. Barbary
Szarejko.
Najwa¿niejszym wydarzeniem drugiego
dnia by³o nabo¿eñstwo z okazji Œwiêta Reformacji. W ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej zebrali siê wierni z wielu zborów
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protestanckich Wroc³awia. Byli tak¿e przedstawiciele koœcio³a rzymskokatolickiego, prawos³awnego oraz greckokatolickiego.
- Zebraliœmy siê dzisiaj, tu w koœciele luterañskim, aby wspólnie, w gronie wielu przedstawicieli ró¿nych denominacji protestanckich, uczciæ Pami¹tkê Reformacji powiedzia³ podczas kazania bp Ryszard
Bogusz i doda³: - To dzisiejsze œwiêto powinno byæ dla nas czymœ wiêcej ni¿ tylko spojrzeniem w przesz³oœæ, spojrzeniem do historii.
Powinno ono raczej byæ przypomnieniem
i prze¿yciem czegoœ wielkiego i wznios³ego,
od czego znacznie oddali³o siê ¿ycie wspó³czesnego cz³owieka.
W imieniu koœcio³a rzymskokatolickiego
s³owo pozdrowienia przekaza³ ks. prof. Bogdan Ferdek, który przypomnia³, ¿e równo
przed dziesiêciu laty w Wittenberdze koœcio³y: rzymskokatolicki i luterañski podpisa³y
Wspóln¹ Deklaracjê o Usprawiedliwieniu. -

Dziêki takim wydarzeniom, katolicy i ewangelicy mog¹ siê dziœ ró¿niæ w zgodzie. - podkreœli³ prof. Ferdek. Z kolei pastor Edward
Paw³owski z koœcio³a zielonoœwi¹tkowego,
przemawiaj¹c w imieniu wroc³awskiego Przymierza Pastorów, nawi¹za³ do nieugiêtej postawy Marcina Lutra na Sejmie w Wormacji.
- Lubiê 1521 rok, choæ przypuszczam, ¿e sam
Marcin Luter nie wspomina³ mi³o tamtych
wydarzeñ - mówi³ pastor i wyjaœni³ - Luter
zosta³ poddany ogromnej presji, ponosi³
ogromne ryzyko, a jednak nie ugi¹³ siê i nie
wyrzek³ siê prawdy odkrytej w Bo¿ym S³owie.
Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ Chór Parafii
Opatrznoœci Bo¿ej pod dyr. Dawida Œlusarczyka oraz Chór Capella Ecumenica pod dyr.
Adama Rajczyby.
Dni Reformacji zakoñczy³a projekcja filmu
"G³os Wolnoœci" (“Amazing Grace”) - oparta
na faktach opowieœæ o m³odym, szlachetnie
urodzonym protestancie, który ju¿ w wieku

Dyskusja po projekcji filmu “G³os Wolnoœci”. Rozmawiaj¹ (od lewej): dr Piotr Lorek - dziekan EWST, pastor Daniel
Trusiewicz z koœcio³a chrzeœcijan baptystów, dr Rados³aw £azarz z koœcio³a luterañskiego
oraz pastor Edward Paw³owski z koœcio³a zielonoœwi¹tkowego.
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21 lat zosta³ cz³onkiem brytyjskiego parlamentu. Choæ móg³ zrobiæ b³yskotliw¹ karierê
polityczn¹, wybra³ drogê walki o wolnoœæ
i braterstwo. "Bóg stworzy³ nas równych" mówi³, tocz¹c ponad 20-letni¹ kampaniê
o zniesienie niewolnictwa. Po projekcji filmu
odby³a siê dyskusja.
Dni Reformacji, kontynuuj¹ce ideê wroc³awskiego Festiwalu Kultury Protestanckiej,
mia³y na celu integrowanie lokalnego œro-

dowiska protestanckiego. By³y te¿ prób¹ pokazania spo³ecznoœci mista dzia³añ protestantów na wielu p³aszczyznach.
Organizatorzy wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e w kolejnych latach uda siê rozwijaæ zapocz¹tkowany schemat: wiosna - prezentacja kultury
protestanckiej, jesieñ - dzia³ania charytatywne.
Tekst: mo.
Zdjêcia: EWST

CZTERY INTERPRETACJE
PSALMU 103

Uczestnicy dyskusji (od prawej): bp Ryszard Bogusz, abp Marian Go³êbiewski, Stanis³aw Rybarczyk,
abp Jeremiasz, rabin Michael Szudrich.

rzedstawiciele czterech wyznañ tworz¹cych wroc³awsk¹ Dzielnicê Wzajemnego
Szacunku po raz czwarty w tym roku publicznie dyskutowali o biblijnym fragmencie.
Dyskusja odby³a siê w niedzielê 15 listopada

P
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w ramach ekumenicznego cyklu Biblia i Muzyka, podczas którego regularnie spotykali siê
przedstawiciele koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, luterañskiego oraz
judaizmu, by publicznie rozmawiaæ o wybra-
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nym Psalmie. Ostatni¹, niejako podsumowuj¹c¹, dyskusjê poprowadzili
hierarchowie - zwierzchnicy diecezji
oraz naczelny rabin Polski.
W wype³nionej po brzegi Synagodze pod Bia³ym Bocianem na
temat Psalmu 103 "B³ogos³aw
duszo moja, Panu" rozmawiali: abp
Marian Go³êbiewski - metropolita
wroc³awski koœcio³a rzymskokatolickiego, abp Jeremiasz z koœcio³a
prawos³awnego, bp Ryszard Bogusz z koœcio³a luterañskiego oraz
rabin Michael Szudrich - naczelny
Rabin Polski.
Abp Go³êbiewski okreœli³ Psalm 103 jako
jeden z najpiêkniejszych kwiatów poezji hebrajskiej, a abp Jeremiasz podkreœli³, ¿e - ¯aden jêzyk nowo¿ytny, nie odda w pe³ni oryginalnej, hebrajskiej wersji Psalmu. Dlatego kolejnym pokoleniom potrzebne bêd¹ wci¹¿
nowe t³umaczenia tych piêknych utworów.
Biskup Bogusz nawi¹za³ z kolei do historii
tworzenia siê Dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wroc³awiu i przypomnia³: - Podczas
pierwszego wspólnego nabo¿eñstwa w Dzie-

Synagoga pod Bia³ym Bocianem by³a wype³niona
do ostatniego miejsca.

lnicy, tak¿e rozpoczynaliœmy od czytania Psalmów, które ³¹cz¹ chrzeœcijan i ¯ydów.
Rabin Szudrich, jako ostatni rozmówca,
stwierdzi³, ¿e zgodnie z ¿ydowsk¹ tradycj¹
ka¿de s³owo Biblii ma siedemdziesi¹t rodzajów interpretacji. Po czterech wyst¹pieniach,
mo¿na by wiêc dodaæ jeszcze szeœædziesi¹t
szeœæ .- Ale mo¿e nie dzisiaj - uspokoi³ ¿artem
zebranych.
W czêœci muzycznej spotkania wyst¹pi³
Chór Synagogi pod Bia³ym Bocianem pod
dyr. Stanis³awa Rybarczyka. Z towarzyszeniem
solistów: Magdaleny Dynowskiej i Piota Bunzlera, a tak¿e organisty Piotra Rojka, chórzyœci zaœpiewali psalmy w opracowaniu berliñskiego muzyka Louisa Lewandowskiego. Kolejny cykl spotkañ Biblia i Muzyka planowany jest w 2010 roku.

Chór synagogalny pod dyr. Stanis³awa Rybarczyka œpiewa³ psalmy
w opracowaniu Louisa Lewandowskiego.
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Tekst: mo,
zdjêcia: Elzbieta Wroczyñska.
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OJCZE NASZ

W RÓ¯NYCH ODCIENIACH

olskie przek³ady Modlitwy Pañskiej "Ojcze Nasz" by³y tematem wieczoru literacko-muzycznego, który odby³ siê w koœciele ewangelickim Opatrznoœci Bo¿ej we
Wroc³awiu, w pi¹tek 3 grudnia. Program koncertu pt. "Ojcze nasz-nasz. Inspiracje" sk³ada³
siê z dawnych polskich pieœni "ojczenaszowych" oraz poetyckich parafraz i trawestacji
tworzonych przez chrzeœcijan ró¿nych wyznañ.
Wszystkie pieœni inspirowane Modlitw¹
Pañsk¹ oraz parafrazy modlitwy zaczerpniête
zosta³y z ksi¹¿ki Jana A. Choroszego "Ojcze
Nasz", która jest prób¹ pe³nego przedstawienia wa¿nej, choæ fragmentarycznie tylko
zbadanej tradycji zwi¹zanej z dziejami kszta³towania siê jêzykowej formy najwa¿niejszej
dla chrzeœcijan modlitwy. Ten modlitewny

P
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wzorzec by³ inspiracj¹ powstania wielu pieœni
i utworów poetyckich, których czêœæ zosta³a
zaprezentowana podczas koncertu prowadzonego przez samego autora ksi¹¿ki.

Jan A. Choroszy

S³owo Parafialne
4/2009

WYDARZENIA

Zespó³ Muzyki Dawnej “Ars Cantus”.

Aktorzy Teatru Wspó³czesnego.

Pieœni wykonywa³ Zespó³ Muzyki Dawnej
"Ars Cantus" pod kierownictwem Tomasza
Dobrzañskiego, na organach gra³ Marcin
Armañski, a utwory poetyckie recytowali aktorzy Wroc³awskiego Teatru Wspó³czesnego Irena Rybicka i Jerzy Senator. Koncert zo-

sta³ zorganizowany przez wydawnictwo "A
Linea", a patronat nad nim obj¹³ zwierzchnik
Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a EwangelickoLuterañskiego w RP - bp Ryszard Bogusz.
Tekst i zdjêcia: mo.

ADWENT U BO¯EJ OPATRZNOŒCI
trzeci¹ niedzielê Adwentu, zwan¹
tak¿e w tradycji Koœcio³a Niedziel¹
Gaudete, odby³ siê doroczny, organizowany przez nasz¹ parafiê koncert z cyklu
"Adwent u Bo¿ej Opatrznoœci". Po raz kolej-

W

ny mogliœmy us³yszeæ kameralny chór Angelus pod dyr. Barbary Szarejko, na organach
grali: Ma³gorzata Zuchowicz oraz Wojciech ¯d¿arski, organista oo. paulinów - naszych s¹siadów z Dzielnicy Czterech Œwi¹tyñ.

Chór Angelus pod dyr. Barbary Szarejko.
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Ma³gorzata Zuchowicz

Wojciech ¯d¿arski

Ka¿dy wystêp chóru Angelus jest okazj¹
do us³yszenia doskona³ej muzyki. Zespó³ tworz¹ ludzie m³odzi, a œwie¿oœæ ich g³osów dodaje blasku i polotu wykonywanym przez
nich utworom. Program koncertu tworzy³y
kompozycje adwentowe trzech wspólnot
chrzeœcijañskich: katolickiej, bizantyjsko-prawos³awnej oraz protestanckiej. Wieczór rozpocz¹³ ³aciñski introit “Rorate coeli desuper”,
który w koœciele rzymskim wykonywany by³
na pocz¹tku adwentowej mszy wotywnej,
sprawowanej tradycyjnie o brzasku dnia.
Pojawi³y siê tak¿e dawne pieœni z tekstem
polskim pochodz¹ce z XV i XVI w. (m.in. “Tak
Bóg cz³owieka mi³owa³”, “Pan Bóg wszechmog¹cy”). Interesuj¹cym punktem programu
by³y utwory cerkiewne, zdecydowanie ró¿ni¹-

ce siê charakterem od pozosta³ych - “Iparthenos Simeon”, “Bogorodice Diewo radujsia”.
W ostatniej czêœci koncertu chór wykona³
chora³y luterañskie, bêd¹ce nieocenionym
skarbem naszego koœcio³a. Wœród owych
kompozycji pojawi³ siê hymn przypisywany
bp. Ambro¿emu z Mediolanu “Veni redemptor gentium”, który w t³umaczeniu Marcina Lutra brzmi “Nun komm der Heiden
Heiland”.
Zbawca ludów, Zbawca dusz,
Syn Dziewicy przyszed³ ju¿.
Aby œwiat w podziwie trwa³,
Jakie przyjœcie Bóg mu da³! [ŒE 30]
Tekst: Dawid Œlusarczyk, zdjêcia: mo.

WROC£AWIANIE I BERLIÑCZYCY
O DALSZYCH LOSACH PARTNERSTWA
d pi¹tku 22 listopada z trzydniow¹ wizyt¹ we Wroc³awiu przebywa³a delegacja Rady Parafialnej z partnerskiej
parafii w Berlinie-Lübars. Na czele delegacji
sta³a pastor Ute Sauerbrey oraz emerytowany proboszcz ks. Axel Luther. Celem wi-

O
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zyty by³o omówienie planów i dalszego rozwoju partnerskich relacji miêdzy parafianami,
w kontekœcie znacz¹cych zmian personalnych
w berliñskiej parafii.
W marcu br. nast¹pi³a zmiana na stanowisku proboszcza w Berlinie-Lübars. Odcho-
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dz¹cego na emeryturê ks. Luthra zast¹pi³a
pastor Sauerbrey. Odby³y siê tak¿e wybory
do nowej Rady Parafialnej.
Ksi¹dz Axel Luther by³ inicjatorem i g³ównym animatorem partnerstwa, które trwa
ponad 25 lat. Podczas wspólnej kolacji wroc³awskiej i berliñskiej Rady Parafialnej, wiele
czasu poœwiêcono na wspomnienia wielu
dzia³añ, które mia³y miejsce w przesz³oœci.
Biskup Bogusz podkreœli³, ¿e dla wroc³awskich parafian, nawet tych, którzy niecodziennie uczestnicz¹ w ¿yciu koœcio³a, ks. Axel
Luther jest osob¹ dobrze znan¹ i kojarzon¹
ze œw. Miko³ajem - Ka¿dego roku w trzeci¹
lub czwart¹ Niedzielê Adwentu ks. Luther
wciela siê w œw. Miko³aja i rozdaje prezenty
wroc³awskim dzieciom. Zawsze te¿ podczas
niedzielnego nabo¿eñstwa wyg³asza kazanie
w jêzyku polskim - mówi³ biskup. Ku zaskoczeniu zebranych pastor Sauerbrey podjê³a
ten w¹tek i zobowi¹za³a siê tak-¿e wyg³osiæ
po polsku kazanie podczas tegorocznego Adwentu.
Kurator parafii dr Maciej Lis podkreœli³
z kolei, ¿e powodem dla którego po tylu la-

ks. Axel Luther

tach partnerstwo miêdzy parafiami jest wci¹¿
¿ywe jest fakt, ¿e nie istnieje ono tylko na p³aszczyŸnie oficjalnej, ale obejmuje przede
wszystkim kontakty personalne, rodzinne,
a tak¿e wymianê m³odzie¿y, wizyty chórów
i wiele nieformalnych spotkañ, które stanowi¹ o sile partnerstwa.
Goœcie z Berlina wielokrotnie podkreœlali
wolê dalszego rozwijania wspó³pracy i kontaktów miêdzyparafialnych. Tak¿e pastor
Sauerbrey by³a bardzo zainteresowana
wroc³awskimi planami na najbli¿sz¹ przysz³oœæ i wyra¿a³a chêæ czynnego uczestniczenia w tych
zamierzeniach.
Oprócz oficjalnego spotkania, goœcie mieli okazjê
zwiedziæ Wroc³aw oraz uczestniczyæ w jubileuszowym
koncercie z okazji 10-lecia
dzia³alnoœci Chóru Capella
Ecumenica.
Podczas niedzielnego nabo¿eñstwa kazanie wyg³osi³
ks. Axel Luther. Oczywiœcie
w jêzyku polskim.

Delegacja berliñskiej Rady Parafialnej.
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NAGRODA DLA BP. BOGUSZA

NIEPE£NOSPRAWNE
KRASNALE

Miniaturki wroc³awskich krasnali: Œlepaka, W-skersa, G³uchaka.

iniaturkê trzech niepe³nosprawnych
wroc³awskich krasnali W-skersa, G³uchaka i Œlepaka otrzyma³ biskup Ryszard Bogusz - jeden z tegorocznych laureatów plebiscytu "Dobre Praktyki". Wrêczenie
statuetki, bêd¹cej wyró¿nieniem dla Diakoni
Diecezji Wroc³awskiej za dzia³ania s³u¿¹ce
osobom niepe³nosprawnym odby³o siê w sobotê 5 grudnia w auli Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Wroc³awski
Sejmik Osób Niepe³nosprawnych uhonorowano jeszcze cztery osoby wytypowane przez
kapitu³ê projektu "Wroc³aw bez barier".

M
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Uroczystoœæ prowadzili: Tadeusz Krasoñ - przewodnicz¹cy Wroc³awskiego Sejmiku Osób Niepe³nosprawnych
oraz S³awomir Piechota - pose³ na sejm RP.
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Wrêczenie statuetki zosta³o poprzedzone
krótk¹ prezentacj¹ laureata oraz dokonañ
wroc³awskiej diakoni. - W naszych dzia³aniach kierujemy siê s³owami Jezusa Chrystusa: “Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliœcie”. - mówi³ bp Bogusz, odbieraj¹c wyró¿nienie z r¹k przewodnicz¹cego Wroc³awskiego Sejmiku Osób Niepe³nosprawnych Tadeusza Krasonia oraz pos³a na Sejm RP S³awomira Piechoty.
Plebiscyt "Dobre Praktyki" odby³ siê po
raz pi¹ty, a og³oszenie wyników ma miejsce
co roku podczas obchodów Œwiatowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych, który przypada 3 grudnia. Plebiscytowi patronuj¹: prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz oraz metropolita wroc³awski koœcio³a rzymskokatolickiego abp Marian Go³êbiewski. Nagrody
mog¹ otrzymaæ zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje oraz firmy, które prowadzi³y dzia³ania maj¹ce na celu aktywizacjê
osób niepe³nosprawnych.

Zespó³ "Do Czasu" dzia³aj¹cy przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych.

Tegoroczn¹ galê uœwietni³ Zespó³ "Do
Czasu" dzia³aj¹cy przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wroc³awiu. W krótkim wystêpie nawi¹zuj¹cym do zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, dzieci zaœpiewa³y kilka piêknych,
choæ bardzo ma³o znanych kolêd. Czêœæ
z nich zosta³a skomponowana specjalnie dla
zespo³u.
mo.

Od lewej: Tadeusz Krasoñ, bp Ryszard Bogusz, S³awomir Piechota, bp Józef Pazdur.
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REKORDOWY KIERMASZ
ADWENTOWY

onad 2,8 tys. z³ zebrano podczas tegorocznego Kiermaszu Adwentowego,
który odby³ siê w niedzielê 29 listopada.
By³a to rekordowa suma zebrana w naszej
parafii podczas Kiermaszów Adwentowych,
których dotychczas odby³o siê szeœæ. Organizatorem by³ parafialny Klub Rodzica, który zadecydowa³, ¿e zebrana kwota zostanie przekazana na pomoc dzieciom bêd¹cym pod

P

opiek¹ Fundacji "Mam Marzenie". Wszystkie
przedmioty, które mo¿na by³o nabyæ zosta³y
przygotowane przez dzieci ze Szkó³ki
Niedzielnej oraz ich rodziny.
Przygotowania do kiermaszu trwa³y blisko
trzy miesi¹ce. Zaoferowano wyj¹tkowo du¿¹
liczbê ozdób choinkowych, kartek œwi¹tecznych, kalendarzy œciennych oraz wypieków.
Najwiêksz¹ jednak popularnoœci¹ cieszy³y siê

Kiermasz zosta³ przygotowany przez dzieci ze Szkó³ki Niedzielnej oraz rodziców.

24
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Oficjalne otwarcie kiermaszu.

Wieñce adwentowe rozesz³y siê b³yskawicznie.

w³asnej roboty wieñce adwentowe - sprzedane "na pniu' w liczbie ponad 30 sztuk oraz
rêcznie wykonane na szyde³ku anio³y. Nowoœci¹ by³a wielka loteria fantowa, w której
ka¿dy los wygrywa³. Dziêki hojnoœci parafian
zebrano ponad sto fantów, a poniewa¿ los
kosztowa³ tylko 2 z³ wokó³ stoiska nieustannie k³êbi³ siê t³um, zw³aszcza najm³odszych.
Zapach grzanego wina, którym hojnie czês-

Wziêciem cieszy³a siê tak¿e œwie¿a jemio³a.

Rêcznie utkane anio³y, mimo wysokiej ceny, zniknê³y
równie szybko, jak wieñce adwentowe.
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Loteria fatowa to hit, zw³aszcza wœród dzieci.
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Kartki œwi¹teczne oraz stroiki to od lat popularna oferta Kiermaszu.

towa³ chêtnych Andrzej Korus oraz p³yn¹ca
z g³oœników adwentowa muzyka, wytwarza³y
bardzo mi³¹ atmosferê spotkania.
Rekordowa liczba osób, która wziê³a
udzia³ w kiermaszu oraz zebrana kwota na
rzecz potrzebuj¹cych dzieci, stanowi³y rodzaj
podziêkowania dla osób, które od kilku tygo-

dni poœwiêca³y wiele czasu i w³asnych œrodków, by kiermaszowa oferta by³a jak najbardziej bogata, ró¿norodna i atrakcyjna.
Tekst: mo,
zdjêcia Iwona Orawska
Wiêcej zdjêæ: www.naszaparafia.pl

NABO¯EÑSTWO M£ODZIE¯OWE

O BUDOWANIU ZE
Z£OTA LUB S£OMY
a nami pierwsze w tym roku akademickim nabo¿eñstwo m³odzie¿owe!
Z nieplanowanym poœlizgiem (listopad),
ale z zaskakuj¹co du¿¹ frekwencj¹! W czwartek 19 listopada o godzinie 19.00 spotkaliœmy siê wszyscy ponownie w naszym koœciele
by wspólnie uwielbiaæ Boga, rozwa¿aæ S³owo
Bo¿e, uczestniczyæ w spo³ecznoœci Sto³u Pañskiego i po prostu pobyæ razem.
Ksi¹dz Marcin Orawski w krótkim kazaniu nawi¹za³ do zbli¿aj¹cego siê koñca roku

Z
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koœcielnego, sk³aniaj¹c nas do refleksji nad
s³owami wyjêtymi z trzeciego rozdzia³u listu
œw. Paw³a do Koryntian. Zwróci³ nam uwagê
na ró¿ne interpretacje S³owa Bo¿ego i wynikaj¹ce z nich kontrowersje, jak i na to, co
dla nas najwa¿niejsze, ¿e naszym fundamentem jest Jezus Chrystus i to na tym fundamencie budujemy nasze ¿ycie. To, jak budujemy, zale¿y wy³¹cznie od nas, ale nasze budowle prêdzej czy póŸniej zostan¹ wypróbowane przez “ogieñ”!
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Ale by³o nie tylko refleksyjnie… Mieliœmy
szansê poœpiewaæ wspólnie z zespo³em i nawet nieznajomoœæ tekstów pieœni nie by³a
przeszkod¹, bo zosta³y wyœwietlone przez
rzutnik na du¿ym ekranie.
Po nabo¿eñstwie mogliœmy jeszcze spêdziæ razem trochê czasu, by siê lepiej poznaæ
przy kawie, herbacie i ma³ym "conieco".
Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli nam pomóc w organizacji nabo¿eñstwa,
za czas, modlitwy i za dobre s³owo!
Zapraszamy wszystkich na nasze spotkaniach studenckie w czwartki o 19.00 i na kolejne nabo¿eñstwo! Z pewnoœci¹ damy znaæ
kiedy bêdzie!
Olga Pastucha

SZKÓ£KA
NIEDZIELNA
NA KOŒCIELNEJ
DZWONNICY

egoroczne Œwiêto Reformacji mia³o dla
dzieci z naszej parafii szczególnych charakter. W czasie szkó³ki maluchy na w³asne oczy mog³y siê przekonaæ, jak wielk¹ (dos³ownie) wagê mia³o w czasach Reformacji

T
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S³owo Bo¿e - ogl¹da³y dziewiêtnastowieczny
reprint niemieckiego t³umaczenia Biblii
z 1736 roku w formacie A3. Zbudowa³y te¿
zamek z klocków przypominaj¹cy, ¿e na zamku Wartburg Marcin Luter jako pierwszy
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przet³umaczy³ Nowy Testament na jêzyk narodowy, a wiêc zrozumia³y dla szerokiego krêgu wiernych. Starsi zaœ przygotowywali ozdobne lampiony z "Ró¿¹ Lutra". Jednak najwiêksz¹ atrakcjê stanowi³a wycieczka do koœcio³a po³¹czona z wejœciem na dzwonnicê.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa nasz kantor
Dawid Œlusarczyk zaprosi³ wszystkie dzieci
na drug¹ emporê, gdzie znajduj¹ siê organy.
Tam mo¿na by³o nie tylko dowiedzieæ siê, ¿e
ten instrument ma ponad 5000 piszcza³ek,
ale przede wszystkim mo¿na by³o go dotkn¹æ, a nawet coœ zagraæ. Poczuæ, jak od na-
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ciœniêcia kilku klawiszy dr¿y ca³y koœció³ - to
niezapomniane prze¿ycie, którego mog³o
doœwiadczyæ ka¿de dziecko. Potem mo¿na
by³o jeszcze zerkn¹æ, jak taki instrument wygl¹da od œrodka.
Drugi etap wycieczki stanowi³o wejœcie na
poddasze koœcio³a oraz dzwonnicê. Niemal
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wszyscy wyposa¿yli siê w latarki dziêki czemu, pomimo s³abego oœwietlenia nie by³o
¿adnych problemów z wejœciem pod same
dzwony. Nikogo nie zrazi³o ciasne niczym
Ucho Igielne przejœcie ani le¿¹ce gdzieniegdzie szcz¹tki nieproszonych mieszkañców
poddasza. Tr¹cany "zupe³nie niechc¹cy"
gong zegarowy przyprawia³ nie tylko dzieci
o szybsze bicie serca. I choæ wie¿a naszego
koœcio³a nie nale¿y do najwy¿szych w mieœcie, wszystkich zachwyca³ widok przepiêknie
oœwietlonej Starówki.
Taka forma "œwiêtowania" Reformacji
zosta³a zaproponowana przez rodziców i bardzo spodoba³a siê dzieciom. Bardzo dziêkujê

za wszelk¹ pomoc w zorganizowaniu ca³ego
wieczoru i razem z dzieæmi z niecierpliwoœci¹
czekam na kolejne inicjatywy.
Tekst i zdjêcia: Iwona Orawska

BAL NIEPODLEG£OŒCIOWY
przeddzieñ 91 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci - we wtorek 10
listopada, Klub Rodzica oraz Bractwo
Turystyczne zorganizowali ju¿ po raz
trzeci Bal Niepodleg³oœci. Bal jest
okazj¹ do porozmawiania o sprawach rzadko ju¿ dziœ poruszanych,
lecz nadal interesuj¹cych i czêsto
kryj¹cych ciekawe tajemnice.
Niestety nie mo¿emy ju¿ porozmawiaæ z uczestnikami tamtych
wydarzeñ. Ale mogliœmy w czasie
balu wys³uchaæ nagrania g³osu
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, zaTamatyczn¹ gawêdê opowiada³ g³ówny organizator balu
rejestrowanego na woskowym walcu
Andrzej Korus.
fonograficznym, który przetrwa³ do
naszych czasów. Przetworzony do formatu Niepodleg³oœci mogli poznaæ innego Pi³sudmp3 znalaz³ siê w zbiorach Andrzeja Koru- skiego. Weso³ego, zafascynowanego nowinsa. S³uchaj¹c g³osu marsza³ka, nagranego kami technicznymi (fonograf i kino), potraprzed kilkudziesiêciu laty, uczestnicy Balu fi¹cego z dystansem odnieœæ siê do siebie

W
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i biegn¹cego czasu. To by³o bardzo ³adne nagranie.
Te kilka minut z g³osem marsza³ka przypomnia³o wszystkim o krzy¿u znajduj¹cym siê
w kancelarii biskupa Ryszarda Bogusza. Jego historia, zwi¹zana z marsza³kiem Józefem
Pi³sudskim utrwalona zosta³a dziêki Eugenii
Baryliñskiej. Dziêki jej staraniom na krzy¿u
znalaz³ siê napis o treœci Pod tym krzy¿em
w £om¿y w 1920 roku modlili siê razem ks.
Jan Kacper z Marsza³kiem
Polski Józefem Pi³sudskim. Ale o tym napiszemy
wiêcej przy innej okazji.
Du¿e wra¿enie na
uczestnikach balu zrobi³a
projekcja filmu Bogus³awa Wo³oszañskiego pt.
"Wojna Polsko-Bolszewicka". Fabularyzowany dokument przybli¿y³ uczestnikom Balu sytuacjê militarn¹ i polityczn¹ lat 19201921. By³ to dobry wstêp
do gawêdy multimedialnej
wyg³oszonej przez Andrzeja Korusa. Gawêda
dotyczy³a okolicznoœci poHistoryczny krzy¿ stoi dziœ na biurku bp. Bogusza.
wstania i walk ma³o zna-
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nych formacji policyjnych - 213 Policyjnego Pu³ku Piechoty i Policyjnego
Szwadronu Huzarów Œmierci. Gawêda wzbogacona fotografiami, wykresami i mapami z lat wojny PolskoBolszewickiej, zakoñczy³a siê prezentacj¹ odznak pami¹tkowych, tych
niezwyk³ych formacji Policji Pañstwowej.
Przy kawie, herbacie i wybornym
jedzeniu przygotowanym przez
uczestników balu, dyskutowano
o tamtych latach.
Zapraszamy do udzia³u w kolejnym Balu Niepodleg³oœci za rok!
Tekst: Andrzej Korus, zdjêcia: mo.

Starsi zapewne domyœl¹ siê, do jakiego symbolu minionej epoki
nawi¹zuj¹ panowie, m³odsi mog¹ zapytaæ swoich rodziców albo
dziadków, którzy pamiêtaj¹... rosyjskie filmy.

PIOTR RORBACH
W RANDZE SENSEI
reszcie tak odleg³a perspektywa okaza³a siê g³oœnym
faktem. Umiejêtnoœci naszego parafianina i jednoczeœnie
organisty z Jawora i Wo³owa zosta³y
dostrze¿one i docenione przez Shihana Leo Lipiñskiego (8 dan,
Anglia), który w dowód uznania
nada³ mu rangê Sensei (1 dan). Poza
Piotrem tytu³ Sensei otrzyma³ równie¿ uczeñ tej samej szko³y Karate
Sensei Krzysztof Wa³êski. Wysi³ki
ich s¹ zwieñczeniem piêcioletnich
ciê¿kich treningów Karate Goju-Ryu.
Integracyjne treningi m³odzie¿y
rzymskokatolickiej i luterañskiej, które odbywaj¹ siê od paŸdziernika

W
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Piotr Rorbach (z prawej) z trenerem Grzegorzem Burniakiem.
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w Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Wejherowskiej we Wroc³awiu pod czujnym
okiem Sensei Grzegorza Burniaka (3 Dan)

i Sensei Piotra Rorbacha (1 Dan) przynios³y
prze³omowe rezultaty!

Techniki walki: od lewej blok morote uke
i cios od prawej chudan zuki.

Tekst i zdjêcia: Andrzej Korus

Shihan Leo Lipiñski (8 dan).

WYWIAD
Z ALEKSANDR¥ KORUS
uczestniczk¹ zajêæ Karate Goju-Ryu
w Centrum Diakonii i Edukacji.
- Które to by³y Twoje zawody?
- To by³y moje pierwsze zawody. Nie tylko w karate,
ale ogólnie - sportowe. Cieszê siê i jestem dumna, ¿e
mog³am wzi¹æ w nich udzia³.
- Bardzo siê denerwowa³aœ?
Aleksandra Korus
- Tak, ale dopiero w przeddzieñ zawodów, gdy
zda³am sobie sprawê, ¿e zosta³o do nich niewiele czasu.
- Czego najbardziej siê obawia³aœ?
- Z pewnoœci¹ tego, ¿e nie dam sobie rady. By³am w b³êdzie, bo jak na pierwszy raz
poradzi³am sobie ca³kiem nieŸle.
- Myœlisz, ¿e wystartujesz jeszcze w kolejnych zawodach?
- Jeœli bêdê mia³a tak¹ okazjê, to tak, z pewnoœci¹. Nie jest to trudne, ale z pewnoœci¹ trzeba siê przy³o¿yæ, aby w ogóle wzi¹æ w nich udzia³. Podoba³a mi siê ta atmosfera, która
towarzyszy³a ka¿dej konkurencji.
- Jeszcze raz gratulujê startu w zawodach i powodzenia w dalszej drodze karate.
Rozmawia³: Piotr Rorbach
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KRÓTKA HISTORIA KARATE GOJU-RYU
est to oryginalny, tradycyjny styl walki
stworzony przez mieszkañców wyspy
Okinawa: Kanryo Higaonna (18531916) i Chojun Miyagi (1888-1953). Jest to
styl niemaj¹cy nic wspólnego z agresj¹.
Bardzo istotne s¹ w nim æwiczenia oddechowe ibuki i nogare oraz treningi na przyrz¹dach okinawskich: maki wara czy yari
bako.

J

Ponadto æwiczenia takie ucz¹ technik
przyci¹gania i pchania przeciwnika, blokowania r¹k i nóg, a nastêpnie zadania uderzenia
w punkty witalne przeciwnika. Styl ten poprawia zdrowie i kondycjê g³ównie m³odzie¿y
i dzieci. Brak górnej granicy wieku do uprawiania tej sztuki walki.
Piotr Rorbach

KONKURS
Co oznacza s³owo "Goju-Ryu"?
Poprawne odpowiedzi nale¿y przysy³aæ do 31 stycznia 2010 r. pod adres:
"Konkurs Karate", ul. Pu³askiego 18/3, 56-100 Wo³ów

DO WYGRANIA
Bia³e pasy, bezp³atne treningi karate z najwiêkszymi mistrzami w Polsce,
a w g³ównym losowaniu profesjonalne kimono!
www.gojuryu-goshukan.pl
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MIKO£AJE Z NIEMIEC I POLSKI
DLA WROC£AWSKICH DZIECI

onad szeœædziesi¹t paczek rozda³ Miko³aj
podczas tegorocznej gwiazdki parafialnej dla dzieci, która odby³a siê w niedzielê 20 grudnia. Oprócz dzieci z wroc³awskiej parafii w spotkaniu wziê³a udzia³ tak¿e
ekumeniczna grupa "Dzieciakowo" dzia³aj¹ca w ramach wroc³awskiej Dzielnicy Czterech
Œwi¹tyñ. Wspó³organizatorem miko³ajkowego wieczoru by³a partnerska parafia w Berlinie-Lübars.
Tradycyjnie paczki rozdawa³o dwóch
Miko³ajów - niemiecki i polski. Miko³aj z Berlina to znany wszystkim ks. Axel Luther.
To¿samoœæ "wroc³awskiego" Miko³aja, jak co
roku, pozostaje pilnie strze¿on¹ tajemnic¹.
Coroczn¹ tradycj¹ jest tak¿e przygotowywane przez dzieci przedstawienie œwi¹teczne. W tym roku pod kierownictwem Iwony Orawskiej szkó³kowicze zaprezentowali
zbiór wierszy przedstawiaj¹cych historiê narodzenia Jezusa Chrystusa. Jako pierwsza jed-
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Przedstawienie ekumenicznej grupy “Dzieciakowo”.
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WYDARZENIA

Wystêp dzieci ze Szkó³ki Niedzielnej.

nak wyst¹pi³a ekumeniczna grupa "Dzieciakowo", która przedstawi³a krótki spektakl
pod tytu³em "Nie-Pastora³ka". Przedstawienie oparte na historii Wie¿y Babel opowiada³o o ró¿norodnoœci, która choæ kiedyœ uniemo¿liwi³a ukoñczenie starotestamentowej
wie¿y, dziœ nie musi stanowiæ przeszkody we
wspó³pracy i wspólnym dzia³aniu ludzi ró¿nych wyznañ.
Gwiazdkê dla wroc³awskich dzieci wspó³finansowa³a parafia w Berlinie-Lübars. Na
spotkaniu obecni byli przedstawiciele partnerskiej parafii z now¹ proboszcz Ute Sauerbrey. Wczeœniej, podczas niedzielnego nabo¿eñstwa, emerytowany ju¿ proboszcz ks.
Axel Luther skierowa³ do wroc³awskich wier-

nych s³owa pozdrowienia, a pastor Sauerbrey wyg³osi³a kazanie. Obaj berliñscy duchowni swe wyst¹pienia poprowadzili w jêzyku polskim.
Tekst: mo, zdjêcia Iwona Orawska

Miko³aje pilnowali, aby ka¿de dziecko
otrzyma³o prezent.

Podczas stresujacych wystêpów przed Miko³ajem najm³odszych wspierali rodzice.
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