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NASTÊPCZYNI
KS. AXELA LUTRA
niedzielê 15 marca w naszej partnerskiej parafii w Berlinie-Lübars
w funkcjê proboszcza zosta³a
wprowadzona pastor Ute Sauerbrey. Tym
samym zast¹pi³a odchodz¹cego na emeryturê ks. Axela Lutra, który od 38 lat kierowa³ parafi¹ oraz kontaktami miêdzy Berlinem i Wroc³awiem.
Wprowadzenia w funkcjê proboszcza
dokona³a superintendent Beate Hornschuh-Böhme w asyœcie miejscowej rady
parafialnej. Na uroczystoœci obecna by³a
delegacja naszej parafii w sk³adzie: Janusz
Witt, Juliusz Wojciechowski, Adam
Rajczyba oraz ks. Marcin Orawski, który
przekaza³ ¿yczenia w imieniu wroc³awskiej
parafii i odczyta³ pozdrowienie bp. Ryszarda Bogusza. Ks. Orawski w imieniu
biskupa, parafian i w³asnym podziêkowa³

W

Pastor Ute Sauerbrey jest zamê¿na, ma troje
dzieci. W przesz³oœci pe³ni³a funkcjê redaktora naczelnego ewangelickiego tygodnika
"Die Kirche".
Oprócz innych
z a i n t e re s o w a ñ ,
szczególn¹ rolê odgrywa³o dzia³anie na
p³aszczyŸnie muzyki koœcielnej. Jest te¿
autork¹ ksi¹¿ki "Ein Fleisch sein. Materialien zu Homosexualität und Kirche"
ks. Axelowi Lutrowi za wieloletni¹ przyjaŸñ i blisk¹ wspó³pracê. Wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e wszystkie dotychczasowe przedsiêwziêcia partnerskie bêd¹ nadal
kontynuowane i rozwijane przy
udziale nowej pani pastor.
Wieloletnie kontakty z parafi¹
w Lübars sprawi³y, ¿e trudno dziœ
myœleæ o nich nie myœl¹c o ks.
Axelu Lutrze. Wszyscy pamiêtamy ile serca i energii wk³ada³
w budowanie dobrych relacji miêdzy naszymi parafiami, miêdzy PoSuperintendent Beate HornschuhBöhme dokonuje wprowadzenia pastor
Ute Saurebrey w funkcjê proboszcza
parafii w Berlinie-Lübars.
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Rada parafialna oraz oficjalni goœcie z dotychczasowym proboszczem i jego nestêpczyni¹.

lakami oraz Niemcami. Nie wyobra¿amy
sobie gwiazdki dla dzieci we Wroc³awiu
bez udzia³u Miko³aja z Lübars. Mamy wiêc
nadziejê, ¿e przejœcie na emeryturê sprawi,
¿e ks. Luter bêdzie mia³ wiêcej czasu oraz
mo¿liwoœci, abyœmy mogli siê nadal spotykaæ i dzia³aæ.

Podczas uroczystoœci przekazano tak¿e
pastor Ute Sauerbrey serdeczne zaproszenie do Wroc³awia i do dalszego udzia³u
w partnerstwie pomiêdzy parafiami.
Tekst: mo, zdjêcia Adam Rajczyba.

STRONA INTERNETOWA W NOWEJ SZACIE
nternauci regularnie odwiedzaj¹cy stronê
parafii mogli zauwa¿yæ, ¿e koñcem lutego zmieni³a siê jej szata graficzna i funkcjonalnoœæ. Projektantem nowej grafiki
jest Piotr Lorek, a stron¹ administruje
Marcin Orawski.
Projekt nowej strony stawia przede
wszystkim na funkcjonalnoœæ. Grafika jest
skromna, ale przejrzysta i czytelna. Na stronie znajduj¹ siê wszystkie dotychczasowe
dzia³y, choæ niektóre w nieco zmienionej
formie. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ dodawania
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kolejnych podstron, co w przysz³oœci chcemy realizowaæ we wspó³pracy z chórami
dzia³aj¹cymi w parafii oraz z m³odzie¿¹.
Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ dodawania
w³asnych komentarzy pod ka¿dym wpisem
czy artyku³em. Serdecznie wiêc zachêcamy
do wspó³tworzenia naszej strony poprzez
w³asne komentarze i uwagi.

Nasza strona zyska³a tak¿e now¹,
dodatkow¹ domenê: www.luteranie.org.
Dotychczasowa domena: www.naszaparafia.pl pozostaje nadal aktywna. Na
nasz¹ stronê mo¿na wiêc wejœæ wpisuj¹c
w okno wyszukiwarki jeden z dwóch
powy¿szych adresów.
mo.

ZGROMADZENIE PARAFIALNE
niedzielê 22 lutego odby³o siê
coroczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Cz³onkowie
parafii mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê ze
sprawozdaniami duchownych z dzia³alnoœci parafii w 2008 roku.
Sprawozdanie administracyjne i finansowe przedstawi³ bp Ryszard Bogusz,
natomiast sprawozdanie z najwa¿niejszych
wydarzeñ parafialnych zaprezentowa³ ks.
Marcin Orawski. Dzia³alnoœæ parafii zosta-

W
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³a przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej i sk³ada³a siê z trzech czêœci:
1. Sta³e zajêcia parafii.
2. Wydarzenia - dzieci i m³odzie¿.
3. Wydarzenia - uroczystoœci, spotka
nia, ekumenia.
Prezentacja w ca³oœci jest do pobrania
na naszej stronie internetowej: www.naszaparafia.pl w dziale "Wydarzenia"
Teskt i zdjêcie: mo.
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TYDZIEÑ MODLITW
O JEDNOŒÆ CHRZEŒCIJAN

W pierwszym rzêdzie od prawej siedz¹: bp Ryszard Bogusz, abp Marian Go³êbiewski,
bp W³odzimierz Juszczak, ks. Eugeniusz Cebulski.

odczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan we Wroc³awiu nabo¿eñstwa odbywa³y siê codziennie - od niedzieli 18 stycznia do niedzieli 25 stycznia. Inauguracja mia³a miejsce w ewangelickim koœciele Opatrznoœci
Bo¿ej, gdzie kazanie wyg³osi³ metropolita
wroc³awski abp Marian Go³êbiewski.
Nabo¿eñstwo uœwietni³ chór Komendy
Sto³ecznej Policji pod dyr. Sylwii Krzywdy, który uczestniczy³ w liturgii, a nastêpnie zaprezentowa³ kilkunastominutowy
koncert kolêd.
Kolejne nabo¿eñstwa ekumeniczne
odbywa³y siê w koœcio³ach: ewangelicko-
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metodystycznym (wtorek, kazanie: pastor
Ryszard Tyœnicki z koœcio³a chrzeœcijan
baptystów), polsko-katolickim (œroda,
kazanie: ks. Andrzej Fober z koœcio³a

Kazanie wyg³osi³: abp Marian Go³êbiewski.
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W czasie nabo¿eñstwa œpiewa³ Chór Komendy Sto³ecznej Policji pod dyr. Sylwii Krzywdy.

ewangelicko-luterañskiego), baptystycznym (czwartek, kazanie: ks. Wojciech
Szczerba - rektor Ewangelikalnej Wy¿szej
Szko³y Teologicznej), rzymskokatolickim
(pi¹tek, kazanie: ks. Eugeniusz Cebulski
z koœcio³a prawos³awnego), ewangelickoluterañskim na Sêpolnie (sobota, kazanie:
o. Mariusz Tabulski - przeor klasztoru
Paulinów we Wroc³awiu), prawos³awnym
(niedziela, kazanie bp Ryszard Bogusz
z koœcio³a ewangelicko-luterañskiego). Tradycj¹ nabo¿eñstw ekumenicznych jest zwyczaj, ¿e liturgie s¹ prowadzone wed³ug
porz¹dku danego koœcio³a, zaœ kazanie
wyg³asza kaznodzieja innego wyznania.
Po raz drugi do wroc³awskiego programu Tygodnia wpisano sesjê naukow¹ która
odby³a siê w poniedzia³ek, 19 stycznia,
w Ewangelikalnej Wy¿szej Szkole Teologicznej. Temat spotkania brzmia³: Chrzeœcijanin wobec wojny i przemocy. Problem zosta³ ujêty z trzech perspektyw wyznaniowych: rzymskokatolickiej (ks. prof.
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Bogdan Ferdek), prawos³awnej (ks. Eugeniusz Cebulski) oraz ewangelickiej (ks.
Marcin Orawski). Po krótkich wyst¹pieniach mia³a miejsce dyskusja, a poniewa¿
temat budzi³ emocje, mia³a ona bardzo
o¿ywiony przebieg. Has³em przewodnim
tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan by³y s³owa: Aby stanowili
jedno w Twoim rêku (Ez 37,17).
Tekst: mo, zdjêcia Józef Lasota.

Wœród goœci uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwie byli
m.in. (od prawej): prof. Marek Bojarski - rektor
Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. Leon Kieres europose³, dr Helmut Schöps - konsul Niemiec
we Wroc³awiu.
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EKUMENICZNE KOLÊDOWANIE
ak nakazuje to ju¿ kilkuletnia tradycja, w styczniu
cz³onkowie parafii ewangelickiej we Wroc³awiu, Klubu Inteligencji Katolickiej
oraz Towarzystwa Przyjació³
"Krzy¿owej" spotykaj¹ siê
na ekumenicznym kolêdowaniu. Tegoroczne spotkanie odby³o siê 9 stycznia
w sali parafialnej przy koœciele ewangelickim, a wziê³o
w nim udzia³ ponad szeœædziesi¹t osób.
Jak co roku spotkanie cieszy³o siê du¿¹ frekwencj¹.
Spotkanie prowadzi³ Janusz Witt, który jak zawsze dba³, by œpie- mniej znane w naszym kraju. Nale¿y do
wanie kolêd mia³o charakter ekumeniczny. nich np. Cudowna ró¿d¿ka wzros³a czy
St¹ oprócz pieœni znanych wszystkim, jak: O b³ogos³awiony. W tym roku du¿¹ poCicha noc, Bóg siê rodzi itp., by³y tak¿e moc¹ okaza³ siê byæ wydany przez nasz¹
œpiewane kolêdy typowo ewangelickie, parafiê Œpiewnik Œwi¹teczny zawieraj¹cy
osiemdziesi¹t kolêd.
W spotkaniu wzi¹³ udzia³
ks. prof. Bogdan Ferdek,
który do uczestników spotkania skierowa³ s³owo œwi¹tecznego pozdrowienia w
imieniu koœcio³a rzymskokatolickiego oraz Igor Salamon, który powiedzia³ kilka
s³ów w imieniu Zwi¹zku
Ukraiñców w Polsce. Rolê
gospodarzy pe³nili bp Ryszard Bogusz i ks. Marcin
Orawski.

J

Przemawia Igor Salamon ze Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce
Siedz¹ (od lewej) ks. prof Bogdan Ferdek, bp Ryszard Bogusz.
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Tekst i zdjêcia: mo.
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WSPOMNIENIE
O ALFREDZIE DELPIE
radycyjne lutowe spotkanie Towarzystwa Przyjació³ Krzy¿owej w dniu
27. lutego poœwiêcone by³o w tym
roku jednemu z najwa¿niejszych cz³onków
"Krêgu Krzy¿owa" - Alfredowi Delpowi.
Kr¹g z Krzy¿owej by³ grup¹ opozycyjn¹,
do której nale¿eli zarówno ewangelicy jak
i katolicy niemieccy, a jezuita Alfred Delp
reprezentowa³ stronê katolick¹. Osobowoœæ Delpa ceni³ bardzo wysoko Helmut
James von Moltke. Za wspó³pracê z Krêgiem z Krzy¿owej Alfred Delp zosta³ skazany na karê œmierci. Wyrok wykonano
2 lutego 1945 roku.
Spotkanie w sali parafialnej ewangelickiego koœcio³a Opatrznoœci Bo¿ej rozpo-

T
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Referentka Elizabeth Pregerdier z Niemiec.

czê³o rozwa¿anie modlitewne bp. Ryszarda Bogusza, a o ¿yciu i duchowym przes³aniu Alfreda Delpa mówi³a Elizabeth
Pregardier z Oberhausen w Niemczech.
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Na spotkanie przybyli cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Krzy¿owej, Towarzystwa
Edyty Stein, cz³onkowie wroc³awskich
parafii ewangelickich: œw. Krzysztofa oraz
Opatrznoœci Bo¿ej. Obecny by³ równie¿
o. Bernard Arndt - franciszkanin, który
prowadzi duszpasterstwo wœród katolickiej
mniejszoœci niemieckiej we Wroc³awiu.
Tekst: Janusz Witt, zdjêcia: Marcin Orawski

Œ W I AT O W Y D Z I E Ñ
MODLITWY

Olga Knopiñska przedstawia prezentacjê dotycz¹c¹ Papui Nowej Gwinei.

radycyjnie w pierwszy pi¹tek marca
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Modlitwy. W tym roku modlitwa, której
liturgiê przygotowa³y kobiety z Papui Nowej Gwinei odby³a siê 6 marca w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej. Poprowadzi³y j¹ panie z koœcio³ów: ewangelickoluterañskiego, rzymskokatolickiego, prawos³awnego oraz baptystycznego.

T
Prowadz¹ca modlitwê: Ma³gorzata Rajczyba.
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W modlitwie wziê³y udzia³ tak¿e dzieci z naszej parafii: Inga Schneider-Szumska i Emilia Freund.

Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê prezentacj¹ multimedialn¹ przygotowan¹ przez
Olgê Knopiñsk¹. Przybli¿y³a ona uczestnikom ten egzotyczny dla nas kraj, jego problemy, strukturê wyznaniow¹ oraz sytuacjê
kobiet. Prezentacja stanowi³a wprowadzenie do modlitwy, prowadzonej pod has³em:
W Chrystusie jest wiele cz³onków, ale
jedno cia³o. Liturgia zawiera³a wiele
w¹tków zwi¹zanych z problemami ludzi ¿y-

j¹cych w Papui Nowej Gwinei, takich jak:
du¿a liczba osób zaka¿onych wirusem HIV
i zwi¹zana z tym œmiertelnoœæ zarówno
dzieci, jak i doros³ych, s³aby dostêp do edukacji, zw³aszcza w przypadku kobiet, czy
trudna sytuacja sierot, których rodzice
zmarli na AIDS. Nadziej¹ napawa fakt, ¿e
mimo wielu trudnych problemów ¿ycie
mieszkañców Papui Nowej Gwinei powoli
zmienia siê na lepsze.
Œwiatowy Dzieñ
Modlitwy zosta³ zainicjowany pod koniec
XIX wieku przez
chrzeœcijanki z Ameryki Pó³nocnej. Od
tamtej pory, ka¿dego
roku, porz¹dek nabo¿eñstwa oraz intencje
modlitewne przygotowuje ekumeniczne
grono kobiet z innego
kraju.
Tekst i zdjêcia:
mo.

Koñcowego b³ogos³awieñstwa udzieli³ bp Ryszard Bogusz.
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SYNOD DIECEZJALNY
sobotê 7 marca w sali parafii
Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu
odby³a siê wiosenna sesja synodu
diecezjalnego. Sesja mia³a charakter sprawozdawczy.
Synod rozpocz¹³ siê nabo¿eñstwem
spowiednio-komunijnym, podczas którego
kazanie wyg³osi³ ks. Edwin Pech z Karpacza. Obrady prowadzi³ bp Ryszard
Bogusz, który przedstawi³ sprawozdanie
o stanie diecezji wroc³awskiej. W swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ kilka pozytywnych
faktów, takich jak zwiêkszaj¹ca siê liczba
osób przystêpuj¹cych do sakramentu Komunii Œwiêtej czy wzrost liczby cz³onków
koœcio³a ewangelickiego na terenie diecezji. Jednoczeœnie wezwa³ parafie do dalszej intensywnej s³u¿by, zauwa¿aj¹c ¿e
nawet ma³e parafie posiadaj¹ potencja³ do
aktywnego dzia³ania.
Po wyst¹pieniu zwierzchnika diecezji
sprawozdania zaprezentowali: ks. Edwin
Pech - przewodnicz¹cy synodalnej komisji

W

Nabo¿eñstwo prowadzili (od lewej): ks. Robert
Sitarek, bp Ryszard Bogusz oraz ks. Edwin Pech,
który wyg³osi³ kazanie.

ewangelizacyjno-misyjnej, ks. Rafa³ Miller
- diecezjalny duszpasterz m³odzie¿y,
ks. pp³k Andrzej Fober - ewangelicki
dziekan Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego,
ks. Marcin Orawski - diecezjalny duszpasterz wiêzienny.
Na koniec sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawi³ ks. Robert Sitarek - przewodnicz¹cy synodalnej

Obrady synodu w naszej sali parafialnej.
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komisji diakonijnej. Wszystkie sprawozdania wraz z ilustracjami najwa¿niejszych
wydarzeñ w diecezji w 2008 roku zosta³y
wydane w Roczniku Diecezjalnym, który
ukaza³ siê po raz szósty.
Podczas wiosennej sesji synoda³owie
przyjmuj¹ tak¿e sprawozdanie finansowe
diecezji oraz zatwierdzaj¹ preliminarz
bud¿etowy na kolejny rok.
Tekst i zdjêcia: mo.

Rada Synodalna prowadz¹ca obrady (od lewej):
dr Leopold Weinbrenner, ks. Waldemar Pytel,
bp Ryszard Bogusz, dr Maciej Lis.

NABO¯EÑSTWO
RODZINNE

Jak zawsze du¿o spontanicznoœci wnios³y dzieci. Wystêp przygotowa³y Tomira Ogiñska i Dorota Kurowska.

oñcz¹ce siê pó³rocze roku szkolnego
oraz zbli¿aj¹ce siê ferie zimowe by³y
okazj¹ do zorganizowania nabo¿eñstwa rodzinnego. Odby³o siê ono w niedzielê 11 stycznia i by³o prowadzone wed³ug liturgii m³odzie¿owej.
Nabo¿eñstwo zosta³o przygotowane
przez m³odzie¿ studenck¹, a w szczególnoœci przez zespó³ w sk³adzie: Jagoda Kurpios, Olga Pastucha (œpiew), Marcin

K
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Sikora (instrumenty klawiszowe), Jakub
Cieœlar (gitara klasyczna), Karol Œliwka
(gitara basowa) oraz Piotr Brudny (perkusja). Kazanie wyg³osi³ bp Ryszard Bogusz.
Jak zawsze du¿o spontanicznoœci i o¿ywienia wniós³ zespó³ dzieci ze Szkó³ki
Niedzielnej. Dzieci przygotowane do wystêpu przez Tomirê Ogiñsk¹ we wspó³pracy z Dorot¹ Kurowsk¹ i Dobromi³¹
Ogiñsk¹ zaœpiewa³y cztery piosenki. Ich
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Dzieci ze Szkó³ki Niedzielnej w oczekiwaniu na wystêp.

¿ywio³owoœæ zosta³a nagrodzona rzêsistymi
brawami.
Nabo¿eñstwo na zakoñczenie pierwszego semestru odby³o siê po raz pierwszy. Tradycj¹ s¹ natomiast nabo¿eñstwa
rodzinne na rozpoczêcie wakacji letnich
oraz kwartalne nabo¿eñstwa m³odzie¿owe, po³¹czone ze spowiedzi¹ i komuni¹
œwiêt¹.
Tekst: mo, zdjêcia: Iwona Orawska

Modlitwy i czytania tak¿e by³y prowadzone przez
dzieci. Przy pulpicie Zosia Hornik.

BAL KARNAWA£OWY
W pi¹tek 20 stycznia w naszej parafii
odby³ siê Bal Karnawa³owy dla Dzieci. W
tym roku mia³ on formê balu maskowego,
na który czêœæ dzieci przygotowywa³a przebrania podczas Szkó³ek Niedzielnych.
Program z zabawami i konkursami dla
dzieci przygotowa³a Karzarzyna Æwik³a.
W tym roku w zabawie wziê³y udzia³
przede wszystkim przedszkolaki oraz
uczniowie pierwszych klas szko³y podstawowej. To pod k¹tem ich oczekiwañ zasta³
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przygotowany scenariusz balu oraz muzyka. Przez dwie godziny dzieci, niemal bez
wytchnienia, bawi³y siê, biega³y, tañczy³y.
Rodzice w tym czasie mieli mo¿liwoœæ
spotkania siê i rozmów we w³asnym

gronie. Ale byli i tacy, którzy chêtnie wraz
z dzieæmi uczestniczyli w karnawa³owych
zabawach. Bal zosta³ zorganizowany przez
parafialny Klub Rodzica.
Tekst: mo, zdjêcia: Jacek Sowa

NABO¯EÑSTWA
M£ODZIE¯OWE
abo¿eñstwa m³odzie¿owe to spotkania, których scenariusz niemal
w ca³oœci przygotowuje m³odzie¿.
G³ówna w tym zas³uga zespo³u studentów,
który spotyka siê regularnie w ka¿dy poniedzia³ek, by przygotowywaæ pieœni oraz
plakaty, ulotki, a tak¿e drobne upominki
dla ka¿dego uczestnika nabo¿eñstwa.
W ostatnim czasie odby³y siê dwa nabo¿eñstwa - 15 stycznia oraz 26 marca.

N
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Prowadzone by³y przez zespó³ w sk³adzie: Olga Pastucha, Jagoda Kurpios,
Anna Fober (œpiew), Marcin Sikora (keyboard), Jakub Cieœlar, Jonasz Wojnar
(gitara klasyczna), Samuel Mach (gitara
basowa), Karol Œliwka (gitara basowa,
klasyczna), Piotr Brudny (perkusja). Kazania wyg³osi³ ks. Marcin Orawski.
Nabo¿eñstwa nie maj¹ tradycyjnej liturgii œpiewanej. Zastêpowana jest pieœniami prowadzonymi przez zespó³. Teksty s¹ wyœwietlane na ekranie, tak aby ka¿dy
móg³ w³¹czyæ siê do œpiewu. Du¿a
liczba pieœni to charakterystyczna
cecha nabo¿eñstw m³odzie¿owych. Szczególn¹ tradycj¹ jest
tak¿e fakt, ¿e ka¿de nabo¿eñstwo
po³¹czone jest ze spowiedzi¹ i Komuni¹ Œwiêt¹ i za ka¿dym razem
przystêpuje do niej od 30-60
osób. Ponadto m³odzie¿ sama czyta biblijne
teksty i prowadzi modlitwê g³ówn¹.
Myœlê, ¿e nie bêdzie przesady w stwierdzeniu, ¿e mamy jedn¹ z najlepszych grup
studenckich. To m³odzie¿, która sama siê
organizuje, sama ma wiele pomys³ów
i wiele entuzjazmu do ich realizacji. To dziêki nim w tygodniu, na dodatkowym nabo-
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¿eñstwie zbiera siê kilkadziesi¹t m³odych
osób. Jeden z cz³onków zespo³u, pracuj¹cy
w banku, zawsze rozsy³a e-mailem zaproszenia dla wspó³pracowników. W efekcie
na ka¿dym nabo¿eñstwie jest kilku albo
kilkunastu m³odych pracowników banku.
Ktoœ powie, ¿e 50 czy 70 osób to niewiele,
bo sporo koœcielnych ³awek jest nadal

pustych. To prawda. Wszyscy by siê cieszyli,
gdyby brakowa³o miejsc. Niemniej kilkadziesi¹t m³odych osób, z których wielu
przystêpuje do Komunii, to naprawdê du¿y
powód do radoœci. Tym bardziej, ¿e wiemy
jak trudno o dobr¹ frekwencjê w ogóle na
tygodniowych nabo¿eñstwach np. pasyjnych czy adwentowych.
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Warto podkreœliæ, ¿e w organizacjeênabo¿eñstw zaanga¿owana jest niemal ca³¹
spo³ecznoœæ studencka. Zespó³ przygotowuje pieœni i program nabo¿eñstwa, inni
studenci s¹ odpowiedzialni za prezentacjê
i oœwietlenie koœcio³a, jeszcze inni przygo-

towuj¹ salkê na spotkanie po nabo¿eñstwie, ktoœ piecze ciasta, ktoœ sprz¹ta. Pracy
jest naprawdê du¿o. A my mamy wiele
powodów do wdziêcznoœci Bogu za nasz¹
m³odzie¿.
Tekst: mo, zdjêcia Joanna Below.

SPOTKANIA KOBIET
Od listopada ubieg³ego roku w naszej parafii bardzo aktywnie zaczê³a dzia³aæ
Grupa Kobiet. Ich spotkania odbywaj¹ siê regularnie co drugi wtorek, a dodatkowo panie proponuj¹ spotkania o charakterze warsztatowym, przynajmniej raz
w miesi¹cu. Tematyka spotkañ jest bardzo ró¿norodna. Pragniemy zatem przedstawiæ czytelnikom S³owa Parafialnego kilka ostatnich propozycji.

WARSZTATY
PSYCHOLOGICZNE
dniu 21 lutego, w sobotê, z inicjatywy Grupy Kobiet odby³y siê
warsztaty psychologiczne pod
has³em: Umiejêtnoœæ skutecznego porozumiewania siê ze szczególnym uwzglêdnieniem dialogu miêdzy kobietami a mê¿czyznami. Wyk³ad i zajêcia poprowadzi³a El¿bieta Dêbska. Zebrani
uczestnicy obojga p³ci mieli okazjê dowiedzieæ siê, na czym polega skuteczne porozumiewanie siê z innymi; jak rozmawiaæ,
s³uchaæ i mówiæ, aby byæ rozumianym; jakie
s¹ rodzaje i formy komunikatów; jakimi i
iloma jêzykami pos³ugujemy siê na co
dzieñ.
W drugiej czêœci warsztatów, w atmosferze weso³oœci i œmiechu, prowadz¹c
o¿ywion¹ dyskusjê "kursanci" pog³êbiali
swoj¹ wiedzê w praktyce, szczególn¹
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uwagê zwracaj¹c na ró¿nice w formu³owaniu i wyra¿aniu myœli przez mê¿czyzn
i kobiety.
G³ównym celem tych æwiczeñ by³o
uœwiadomienie sobie, jak ró¿nie siê komunikujemy, ze wzglêdu na nasz¹ odmienn¹
psychikê i ró¿ne postrzeganie tych samych
zjawisk; a przede wszystkim: co mo¿emy
zrobiæ, by efektywniej siê porozumiewaæ,
czyli po prostu lepiej nawzajem rozumieæ.
Tekst: Anna Ilnicka, zdjêcie Marcin Orawski
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O MEKSYKU
nia 24 lutego odby³o siê kolejne
spotkanie Grupy Kobiet. Tym razem
poœwiêcone historii i kulturze Meksyku. Barwn¹ i niezwykle ciekaw¹ opowieœæ
zawdziêczamy naszej parafiance - Juliecie
Gonzalez, która rozbudzaj¹c nasze jeszcze
wiêksze zainteresowanie, opowiedzia³a
nam o swojej ojczyŸnie - tradycjach, zwyczajach, ¿yciu codziennym kiedyœ i dziœ.
Tak¿e o legendach, które ukszta³towa³y
dawne i wspó³czesne wierzenia i rytua³y,
przenikaj¹c do przyjêtego z czasem chrzeœcijañstwa.
Szczególn¹ uwagê zwróci³a nam na legendê zwi¹zan¹ z powstaniem pañstwa
Meksyk, znajduj¹c¹ odzwierciedlenie we
fladze pañstwowej. Wszystko to Julieta
zobrazowa³a piêknymi reprodukcjami oraz

D

zdjêciami: architektury, rzeŸb, wyobra¿eñ
dawnych bogów. Pokaza³a nam tak¿e tradycyjne, rêcznie tkane i haftowane stroje
meksykañskie. Mogliœmy równie¿ pos³uchaæ meksykañskiej muzyki ludowej oraz
wspó³czesnej.
Wszystko to sprawi³o, ¿e trudno nam
by³o zakoñczyæ to tak ciekawe i mi³e
spotkanie.
Tekst: Anna Ilnicka, zdjêcie: Rados³aw £azarz

KONCERT GONGÓW
TYBETAÑSKICH
e wtorkowy wieczór 10 marca
sala parafialna rozbrzmia³a dŸwiêkami gongów i mis tybetañskich.
Zanim ogarnê³a nas fala piêknych dŸwiêków - poznaliœmy panów Roberta Miodoñskiego i Ryszarda Zdziocha, którzy
opowiedzieli kilka s³ów o dzia³aniu instrumentów i o swojej pracy - obaj prowadz¹
kursy gry na gongach, graj¹ koncerty i wykonuj¹ zabiegi masa¿u dŸwiêkiem, stosuj¹c
metodê Petera Hessa.
Gongi wykonane s¹ z br¹zu. Nale¿¹ do
nielicznej grupy instrumentów "¿ywych".
Charakteryzuj¹ siê one tym, ¿e dŸwiêk, po
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jego wydobyciu, NARASTA, a nie maleje
z czasem. Instrument sam z siebie tworzy
wiêc dodatkow¹ energiê, poprzez ³¹czenie
siê dŸwiêków, nazywanych alikwotami. Do
Europy zawêdrowa³y Jedwabnym Szlakiem
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w XVI w. Europejczycy próbowali sami wykonywaæ gongi, jednak nie uda³o siê stworzyæ tak wspania³ych (i skutecznych) instrumentów, jak te kute na gor¹co w Chinach,
gdzie tajemnice zwi¹zane z technologi¹
wyrobu gongów i mis przekazywano z pokolenia na pokolenie przez stulecia.
Gong wytwarza najsilniej rezonuj¹cy
dŸwiêk ze wszystkich dŸwiêków odkrytych
kiedykolwiek przez cz³owieka. Wp³ywa na
cia³o, umys³ i duszê - dlatego wtorkowy
koncert artyœci-terapeuci nazwali "koncertem medytacyjnym". Samo doœwiadczanie
dŸwiêku gongów i mis trwa³o ok. pó³ go-

dziny i by³o niezapomnianym prze¿yciem.
Ka¿dy odczuwa³ swój kontakt z g³osem
tych niezwyk³ych instrumentów po swojemu, jednak gdy dzieliliœmy siê swoimi
wra¿eniami, czêsto powtarza³y siê takie
okreœlenia, jak "g³êboki relaks", "trwanie
na granicy snu", "przyjemne wizje" czy
"swobodny przep³yw myœli".
Po koncercie mieliœmy równie¿ okazjê
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o samych
instrumentach, ich historii oraz wykorzystaniu w terapii.
Tekst: Olga Knopiñska

WARSZTATY
RÊKODZIELNICZE
sobotê 14 marca odby³y siê zorganizowane przez Grupê Kobiet
warsztaty rêkodzielnicze. Panie,
które przyby³y na przedpo³udniowe spotkanie w sali parafialnej, mia³y okazjê rozwijaæ swoje manualne talenty w ró¿nych dziedzinach, takich jak szyde³kowanie, robienie
na drutach, wyszywanie czy te¿ haft krzy¿ykowy.
Stó³, przy którym siedzia³y adeptki rêcznych robótek zas³any by³ kawa³kami materia³u, w³óczkami, drutami, szyde³kami,
niæmi i ig³ami. Nie zabrak³o równie¿ kawy,
herbaty i ciasteczek. Nad wszystkim
czuwa³a pani Eugenia Bens, ekspert od
wszelkiego rodzaju rêkodzie³. Z cierpliwoœci¹ i uœmiechem t³umaczy³a i pokazywa³a
paniom (szczególnie tym m³odszym, s³abo
zaznajomionym z ig³¹ czy szyde³kiem) jak
wyszywaæ ró¿ne wzory czy te¿ jak nawle-
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kaæ w³óczkê na drut.Paniom tak spodoba³y
siê rêczne robótki, ¿e jednog³oœnie zadecydowa³y, i¿ na jednym spotkaniu siê nie
skoñczy. Za jakiœ czas odbêd¹ siê kolejne
warsztaty, gdzie ka¿dy zainteresowany
bêdzie móg³ dalej doskonaliæ swoje manualne zdolnoœci.
Tekst i zdjêcia: kk
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PIOTR RORBACH NA
PRESTI¯OWYM SEMINARIUM
dniach 20-22 marca br. w Lubinie
odby³o siê Miêdzynarodowe Seminarium Karate - do Szko³y Goju
Ryu. Seminarium prowadzili, przybyli z Japonii przedstawiciele Japan Karate Federation, mistrzowie: shihan Kesakatsu
Kiyohara (8 dan), shihan Shigenori Sato
(7 dan) oraz szef Goju Ryu w Europie shihan Leo Lipiñski (7 dan). Seminarium odbywa³o siê w lubiñskiej hali sportowej.
Stoj¹ce na najwy¿szym, œwiatowym
poziomie zajêcia, prowadzone osobiœcie
przez wielkich mistrzów karate, by³y niezwykle wyczerpuj¹ce. Wprawne oczy mistrzów wychwytywa³y najdrobniejszy b³¹d
æwicz¹cych. Ich uwagi oraz mozolne powtórzenia poszczególnych sekwencji, spowodowa³y bezb³êdne wykonanie technik
i uk³adów. Mistrzowie poœwiêcali ka¿demu
æwicz¹cemu du¿o uwagi. Zastosowanie
japoñskiej terminologii oraz podstawy jêzyka angielskiego bardzo siê przyda³y! W czasie przerw oraz po zakoñczonych zajêciach
by³ czas na swobodne rozmowy z japoñskimi mistrzami oraz “czarnymi pasami”
z Polski. Uczestnicy Seminarium byli pod
wielkim wra¿eniem nie tylko poziomu
technik prezentowanych przez mistrzów,
ale tak¿e ich serdecznoœci i bezpoœredniego
stosunku do ka¿dego æwicz¹cego. Bez
wzglêdu na posiadany stopieñ w karate.
Do udzia³u w tym presti¿owym seminarium zosta³ tak¿e zaproszony instruktor
naszego parafialnego klubu karate sempai
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Piotr Rorbach (1 kyu). To wielkie wyró¿nienie nie tylko dla Piotra, ale tak¿e dla naszego klubu. Nasza, ju¿ dwuletnia, obecnoœæ w JKF Goju Ryu Kai zosta³a zauwa¿ona i doceniona przez sensei Grzegorza
Burniaka (3 dan), który by³ bezpoœrednim
inicjatorem zaproszenia Piotra Rorbacha do
udzia³u w seminarium. Mamy nadziejê, ¿e
zaproszenie naszego instruktora do udzia³u
w Seminarium prowadzonym osobiœcie
przez wielkich mistrzów jest zapowiedzi¹
rozpoczêcia cyklu egzaminów na stopieñ
1 dan, czego Piotrowi Rorbachowi serdecznie ¿yczymy.
Tekst: Andrzej Korus,
zdjêcie: Grzegorz Budniak
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