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INAUGURACJA ROKU
DZIECI I M£ODZIE¯Y

abo¿eñstwem rodzinnym wed³ug liturgii m³odzie¿owej zosta³ zainaugurowany Rok Dzieci i M³odzie¿y we Wroc³awiu. W niedzielê 17 stycznia nabo¿eñstwo
poprowadzili: bp Ryszard Bogusz, który wyg³osi³ kazanie oraz ks. Marcin Orawski. Liturgia oraz pieœni zosta³y przygotowane przez
zespó³ studentów dzia³aj¹cy we wroc³awskiej
parafii.
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- Rok 2010 zosta³ og³oszony w ca³ym
naszym koœciele Rokiem Dzieci i M³odzie¿y powiedzia³ w kazaniu bp Bogusz i doda³: M³odzie¿ w naszym koœciele jest bardzo wa¿na. Dziœ z nami tworzy teraŸniejszoœæ, a jednoczeœnie jest przysz³oœci¹ koœcio³a, gdy nas
ju¿ nie bêdzie.
Wk³adaj¹c wiele pracy w przygotowanie
nabo¿eñstwa, m³odzie¿ stara³a siê tak zapla-
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nowaæ program, by ka¿dy, niezale¿nie od
wieku, móg³ w³¹czyæ siê w liturgiê oraz œpiew
m³odzie¿owych pieœni, które zazwyczaj nie s¹
œpiewane na zwyk³ych, niedzielnych nabo¿eñstwach. Jedn¹ pieœñ zespó³ wykona³ samodzielnie, bez udzia³u zboru. By³a to piêkna
aran¿acja B³ogos³awieñstwa Aaronowego:
Niech ci b³ogos³awi Pan i niechaj ciê strze¿e;
niech rozjaœni Pan oblicze swoje nad tob¹
i niech ci mi³oœciw bêdzie; niech obróci Pan
twarz swoj¹ ku tobie i niech ci da pokój…
Ogromne wra¿enie na s³uchaczach wywar³a

szczególnie ostatnia czêœæ pieœni - piêknie
zaœpiewana a capella na cztery glosy.
Pewnym eksperymentem by³o zorganizowanie zajêæ dla dzieci w wieku przedszkolnym w bocznej nawie koœcio³a. By³ to pomys³
nieco ryzykowny, poniewa¿ mog³o siê okazaæ, ¿e w za³o¿eniu ciche zajêcia jednak
przeszkadza³yby innym. Na szczêœcie obawy
okaza³y siê niepotrzebne, a nabo¿eñstwo
mog³o mieæ charakter rodzinny w pe³nym
tego s³owa znaczeniu.
Tekst: mo, zdjêcia Iwona Orawska

Szkó³ka Niedzielna dla najm³odszych zosta³a eksperymentalnie zorganizowana w bocznej nawie koœcio³a
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EKUMENICZNY
TYDZIEÑ
rzedstawiciele koœcio³ów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz koœcio³a rzymskokatolickiego uczestniczyli
w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
we Wroc³awiu. Nabo¿eñstwo inauguracyjne
odby³o siê w niedzielê 17 stycznia w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej. Homiliê
wyg³osi³ metropolita wroc³awski koœcio³a
rzymskokatolickiego abp Marian Go³êbiewski.

P

- Cieszymy siê, ¿e ponad sto lat od rozpoczêcia nowoczesnego ruchu ekumenicznego, spotykamy siê jako chrzeœcijanie wielu
wyznañ, nie tylko zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej - mówi³ pe³ni¹cy obowi¹zki gospodarza zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Polsce bp Ryszard Bogusz.
W nabo¿eñstwie wziê³o udzia³ ponad
dwudziestu duchownych reprezentuj¹cych

Inauguracja Tygodnia Modlitw w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
W pierwszym rzêdzie od lewej: bp Wies³aw Sko³ucki (k. polskokatolicki), abp Jeremiasz (k. prawos³awny),
abp Marian Go³êbiewski (k. rzymskokatolicki), bp Ryszard Bogusz (k. ewangelicko-luterañski),
bp Edward Janiak (k. rzymskokatolicki), bp W³odzimierz Juszczak (k. greckokatolicki). Drugi rz¹d (od lewej):
ks. Eugeniusz Cebulski (k. prawos³awny), dr hab. Wojciech Szczerba (Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a Teologiczna),
ks. Krzysztof Wolnica (koœció³ ewangelicko-metodystyczny), pastor Daniel Trusiewicz (k. chrzeœcijan baptystów).
Przy pulpicie ks. Marcin Orawski (k. ewangelicko-luterañski).
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Pozostali duchowni reprezentuj¹cy chrzeœcijañskie koœcio³y: rzymskokatolicki, ewangelicko-luterañski, ewangeliczny
koœció³ reformowany, prawos³awny i polskokatolicki. Na pierwszym planie wiceprezydent Wroc³awia Adam Grehl.

dziewiêæ koœcio³ów chrzeœcijañskich. Wœród
uczestników by³o szeœciu biskupów: abp
Marian Go³êbiewski oraz bp Edward Janiak reprezentuj¹cy koœció³ rzymskokatolicki,
abp Jeremiasz z koœcio³a prawos³awnego,
bp W³odzimierz Juszczak z koœcio³a greckokatolickiego, bp Wies³aw Sko³ucki z koœcio³a polskokatolickiego oraz gospodarz bp
Ryszard Bogusz.

- Wobec niew¹tpliwego postêpu ruchu
ekumenicznego w ubieg³ym stuleciu stawiamy pytanie: jaki jest stan ekumenizmu dzisiaj? Czy traci na dynamice i budzi zw¹tpienie? Co zosta³o zrobione, a co jest jeszcze do
zrobienia? - pyta³ w homilii abp Go³êbiewski. Do pozytywnych przyk³adów zaliczy³ postêp dialogu teologicznego koœcio³a rzymskokatolickiego i prawos³awnego w Rosji, ale te¿

Z lewej: zebranych wita bp Ryszard Bogusz. Z prawej: abp Marian Go³êbiewski wyg³asza homiliê.
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W czasie inauguracji œpiewali soliœci (od prawej): Julieta
Gonzalez, Marek Szpigelman, Jacek Springer,
Javier Nieto. Œpiewa³ tak¿e Chór Capella Ecumenica
pod dyr. Adama Rajczyby (zdjêcie z u góry prawej).
Kantorowi Dawidowi Œlusarczykowi akompaniowa³
na skrzypcach Tomasz Kwieciñski (zdjêcie z prawej).

budz¹ce kontrowersje decyzje papie¿a Benedykta XVI zwi¹zane ze zdjêciem ekskomuniki
z Lefebrystów czy propozycje powrotu na ³ono koœcio³a katolickiego skierowane do duchownych anglikañskich.
Do g³ównych zagro¿eñ wspó³czesnego
ekumenizmu arcybiskup zaliczy³ postêpuj¹c¹
laicyzacjê spo³eczeñstw europejskich. - Jak
uprawiaæ ekumenizm, jak siê nie zniechêciæ,
skoro partnerzy dialogu znikaj¹? - pyta³
wskazuj¹c m.in. na Francjê, niegdyœ ostojê
katolicyzmu, a dziœ najbardziej zlaicyzowany
kraj Europy. Wspomnia³ tak¿e o mieœcie
Marcina Lutra - Wittenberdze, gdzie zdaniem arcybiskupa, dziœ mo¿na spotkaæ wszystkich, tylko nie chrzeœcijan zainteresowanych
duchowymi poszukiwaniami. - W tej sytuacji
mo¿e pozostaæ jedynie dialog ze œwiatem podsumowa³ arcybiskup.
Has³em tegorocznego Tygodnia Modlitw
s¹ s³owa z Ewangelii £ukasza Wy jesteœcie
tego œwiadkami (£k 24,48). Temat odnosi siê
do niezwyk³ej konferencji, która odby³a siê
w Edynburgu latem 1910 roku. W stolicy
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Szkocji spotka³y siê wtedy oficjalne delegacje
protestanckich towarzystw misyjnych, wywodz¹cych siê z ró¿nych ga³êzi protestantyzmu
(w tym z koœcio³a anglikañskiego) oraz przedstawiciel koœcio³a prawos³awnego. Zadaniem
konferencji by³a pomoc misjonarzom ró¿nych
wyznañ w skoordynowaniu ich s³u¿by.
Dla nikogo nie by³o tajemnic¹, ¿e pomiêdzy misjonarzami delegowanymi przez ró¿ne
koœcio³y istnia³a rywalizacja, a czêsto wzajemna nieufnoœæ. Z drugiej jednak strony to w³aœnie misjonarze jako pierwsi zrozumieli, jakim
dramatem jest podzia³ w chrzeœcijañstwie.
Dostrzegli, jak trudno by³o uczyæ innych o pojednaniu, podczas gdy sami zjednoczeni tym
samym Chrztem walczyli miêdzy sob¹. Konferencja w Edynburgu stanowi³a tak wielki
postêp, ¿e zosta³a uznana za pocz¹tek
nowoczesnego ruchu ekumenicznego.
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Wroc³awskie nabo¿eñstwa ekumeniczne
odbywa³y siê ca³y tydzieñ w koœcio³ach: rzymskokatolickim, ewangelicko-metodystycznym, polskokatolickim, baptystycznym, luterañskim oraz prawos³awnym. W ramach
Tygodnia Modlitw odby³a siê tak¿e konferencja w Ewangelikalnej Wy¿szej Szkole Teologicznej zatytu³owana "Misja a ekumenizm".

- Mam nadziejê, ¿e dzisiejsza inauguracja
jeszcze raz mog³a nam uœwiadomiæ, ¿e czas
modlitwy o jednoœæ, zaufanie, akceptacjê
musi zostaæ rozci¹gniêty na wiele dni, miesiêcy i lat - powiedzia³ na zakoñczenie nabo¿eñstwa bp Bogusz.
Tekst: mo,
zdjêcia: Iwona Orawska

EKUMENICZNE KOLÊDOWANIE CZYLI

PIEŒNI ZE WSCHODU
I ZACHODU
onad piêædziesi¹t osób wziê³o udzia³ w
ekumenicznym kolêdowaniu, które odby³o siê w poniedzia³ek 11 stycznia w sali
parafialnej przy ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu. - Jest nas nieco
mniej ni¿ w ubieg³ych latach, poniewa¿ obfite

P
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opady œniegu wielu osobom uniemo¿liwi³y
przyjœcie na spotkanie - mówi³ organizator
Janusz Witt. - Cieszymy siê jednak, ¿e s¹
wœród nas przedstawiciele trzech koœcio³ów:
rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz
ewangelickiego - doda³.
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Jerzy Fatyga (z lewej) wyg³osi³ krótki referat pt. "Ludowoœæ polskich kolêd i ich tradycja w polskim narodzie",
zaœ Igor Salamon z koœcio³a greckokatolickiego mówi³ o Œwiêcie Jordanu.

Ekumeniczne kolêdowanie jest organizowane od kilku lat przez parafiê ewangelick¹ Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu,
wroc³awski Klub Inteligencji Katolickiej oraz
Towarzystwo Przyjació³ Krzy¿owej. - Nasze
spotkania sta³y co roku wyczekiwan¹ tradycj¹ ³¹cz¹c¹ koœcio³y chrzeœcijañskie nale¿¹ce
do tradycji zachodniej i wschodniej - powiedzia³ na powitanie biskup Ryszard

Bogusz i sk³adaj¹c ¿yczenia podkreœli³: - ¯yczê wszystkim Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, bo
jeœli ono ogarnia nasze serca, to wszystko inne jest tylko dodatkiem.
G³ówn¹ treœæ spotkania stanowi³o, rzecz
jasna, œpiewanie kolêd wywodz¹cych siê
z ró¿nych tradycji. Najchêtniej œpiewane s¹,
znane wszystkim, polskie kolêdy, ale nigdy
nie brakuje piêknych utworów tradycji

Krótk¹ refleksj¹ bo¿onarodzeniow¹ podzieli³ siê bp Ryszard Bogusz.
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wschodniej czy kolêd bardzo bliskich ewangelikom,
a mniej znanych w innych
koœcio³ach.
Bardzo ciekawym punktem wieczoru by³ wyk³ad
"Ludowoœæ polskich kolêd
i ich tradycja w polskim narodzie" wyg³oszony przez
Jerzego Fatygê. - Gdybyœmy cofnêli siê tylko o tysi¹c
lat, to okaza³oby siê, ¿e
wszyscy na tej sali jesteœmy
pochodzenia wiejskiego Jak co roku spotkanie prowadzi³ Janusz Witt z parafii ewangelickiej.
mówi³ referent. - By³a to
wieœ biedna, ale mia³a swoj¹ kulturê, w tym pastora³ki. Wiele z nich nie
Z kolei Igor Salamon jako przedstawiciel
zachowa³o siê, jednak te, które pozosta³y koœcio³a greckokatolickiego przybli¿y³ zebrastanowi¹ nasz¹ narodow¹ tradycjê. Dlatego nym bardzo widowiskow¹ tradycjê koœcio³a
dziœ s¹ œpiewane przez chrzeœcijan, ale tak¿e i wschodniego zwi¹zan¹ ze Œwiêtem Jordanu.
ateistów, deistów, antytrynitarzy, którzy - To œwiêto, upamiêtniaj¹ce chrzest Jezusa
odrzucaj¹c elementy metafizyczne, doceniaj¹ w Jordanie, jednoczy³o wszystkich mieszkañJezusa jako wielkiego nauczyciela.
ców miejscowoœci - mówi³. - Tego dnia nad
rzek¹ spotykali siê i œwiêcili
wodê nie tylko wyznawcy
wschodniego koœcio³a, byli te¿
katolicy i protestanci. Przywróæmy w³aœciw¹ rangê temu
œwiêtu we Wroc³awiu i spotkajmy siê razem 19 stycznia nad
Odr¹ - apelowa³.
Na zakoñczenie spotkania
refleksj¹ nad up³ywaj¹cym czasem podzieli³a siê Ma³gorzata
Nadarkiewicz z Klubu Inteligencji Katolickiej. ¯yczy³a, aby
mimo nieub³aganie p³yn¹cego
czasu, Bóg pozwoli³ wszystkim
znów spotkaæ siê w przysz³ym
roku.
Przewodniczacy wroc³awskiego KIK W³odzimierz Wysoczañski (w œrodku)
oraz cz³onkowie Klubu
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BISKUP BOGUSZ HONOROWYM PRZEWODNIKIEM

EKUMENICZNY OP£ATEK
PRZEWODNICKI

sobotê 9 stycznia odby³o siê we
Wroc³awiu, ju¿ po raz 19, doroczne
op³atkowe spotkanie przewodnickie. W Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim - tradycyjnie w samo po³udnie zgromadzili siê przewodnicy turystyczni oraz
duszpasterze, by prze¿yæ b³ogos³awiony czas,
podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ ¿yczenia, zaœpiewaæ i pos³uchaæ kolêd.
Mimo gwa³townego ataku zimy tego
dnia, muzealna Sala Gotycka wype³ni³a siê
przewodnikami z Dolnego Œl¹ska i Opolszczyzny, w wiêkszoœci nale¿¹cymi do kó³ i klubów
tworz¹cych Dolnoœl¹sk¹ Federacjê Przewodnick¹ PTTK. Wœród nich nie zabrak³o stale
powiêkszaj¹cego siê grona przewodników ewangelików, dzia³aj¹cych aktywnie w œrodowisku. W tym roku wœród uczestników
spotkania mo¿na by³o zauwa¿yæ organizatorów ogólnopolskich zjazdów przewod-

W
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ników - ewangelików: Krzysztofa R. Mazurskiego (pomys³odawcy zjazdów i organizatora pierwszego w Karpaczu w 1999 r.), Arkadiusza Felkle (organizatora trzeciego zjazdu
we Wroc³awiu w 2001 r.) i Gra¿ynê Biernat
(organizatora dziesi¹tego zjazdu w Œwidnicy
w 2008 r.).
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Od lewej: bp Ryszard Bogusz, bp Edward Janiak oraz ks. prof. Józef Pater (dyrektor muzeum).
Z prawej: Honorowa Blacha Przewodnika Miejskiego z numerem 350.

Ekumeniczny charakter spotkañ op³atkowych to ju¿ wieloletnia tradycja, w któr¹
wpisuje siê sk³adanie ¿yczeñ przez duchownego ewangelickiego. Przy tej okazji wspomina siê najwa¿niejsze wydarzenia diecezjalne
minionego roku i zaprasza na uroczystoœci w
nadchodz¹cym. Najczêœciej ¿yczenia przekazuje osobiœcie bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Tak te¿ by³o i tym razem. Biskup Bogusz przypomnia³ ubieg³oroczne uroczystoœci jubileuszu 300 lat koœcio³ów ³aski. Uczestnicy spotkania zostali te¿ zaproszeni do wroc³awskiego ratusza na ods³oniêcie, wiosn¹ tego roku, popiersia wybitnego teologa ewangelickiego Dietricha Bonhoeffera w Galerii S³awnych Wroc³awian.
Tegoroczny op³atek przewodnicki zosta³
po³¹czony z mi³¹ uroczystoœci¹. Z inicjatywy
Ko³a Przewodników Miejskich Oddzia³u Wroc³awskiego PTTK bp. Boguszowi nadano tytu³ Honorowego Przewodnika. - Biskup Ryszard Bogusz w ci¹gu 15 lat sprawowania
swego urzêdu sprzyja kreowaniu wizerunku
Wroc³awia - miasta spotkañ poprzez swoj¹
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aktywnoœæ w dzia³aniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Po³o¿ony w tej Dzielnicy koœció³ ewangelicki Opatrznoœci Bo¿ej, którego
jest gospodarzem, zawsze chêtnie jest udostêpniany wroc³awianom i turystom. Ksi¹dz
biskup wielokrotnie dawa³ wyraz zrozumienia
i docenienia pracy przewodnickiej jako s³u¿by
na rzecz ukazywania obecnoœci Boga w œwiecie poprzez piêkno przyrody i wytwory ludzkiego ducha oraz budowania przez przewodników mostów porozumienia i przyjaŸni miêdzy ludŸmi. - odczyta³a laudacjê prezes ko³a
Anna Oryñska. Zarz¹d ko³a wrêczy³ biskupowi blachê przewodnika miejskiego po
Wroc³awiu oznaczon¹ numerem 350. Tytu³em Honorowego Przewodnika wyró¿niono
tego dnia równie¿ rzymskokatolickiego biskupa Edwarda Janiaka, wikariusza generalnego archidiecezji wroc³awskiej. Op³atek
przewodnicki ubogacili wykonaniem kolêd
soliœci Akademii Muzycznej, dzia³aj¹cy przy
Katolickim Radiu Rodzina. Repertuar s³ownomuzyczny wyre¿yserowa³ wicedyrektor rozg³oœni, poeta i scenarzysta Janusz Telejko.
Tekst i zdjêcia: Arkadiusz Felkle
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SPOTKANIE Z IMAMEM

O D¯IHADZIE
I STEREOTYPACH

Imam Ali Abi Issa – dyrektor Muzu³mañskiego Centrum Kulturalno-Oœwiatowego
oraz przewodnicz¹cy Rady Imamów w Polsce.

oœciem siódmej edycji salonu Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku by³ imam Ali Abi
Issa - dyrektor Muzu³mañskiego Centrum Kulturalno-Oœwiatowego oraz przewodnicz¹cy Rady Imamów w Polsce. G³ównym
tematem spotkania, które odby³o siê 12 stycznia w sali parafialnej przy ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej, by³ islam oraz relacje miêdzy wielkimi religiami monoteistycznymi œwiata.
Ali Abi Issa jest Palestyñczykiem urodzonym w obozie uchodŸców w Libanie. Od wielu lat mieszka w Polsce i posiada polskie obywatelstwo. - Kierowany przeze mnie oœrodek

G
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muzu³mañski ma trzy g³ówne cele: realizacja
potrzeb obrzêdowych muzu³manów, przeciwstawianie siê negatywnym stereotypom na
temat islamu oraz budowanie pomostów
porozumienia miêdzy wschodem i zachodem
- mówi³.
Prowadz¹cy spotkanie Janusz Witt odnosz¹c siê do tkwi¹cych w Europejczykach
stereotypów stwierdzi³, ¿e ju¿ jako dziecko
mia³ negatywny obraz muzu³manów. - Moje
pierwsze spotkanie z islamem to ksi¹¿ka
"W pustyni i w puszczy". Nie by³o ono przyjemne, poniewa¿ muzu³manie zostali przedstawieni jako ci Ÿli, którzy uprowadzili Stasia
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i Nel - wspomina³. Wtórowa³ mu kurator
parafii ewangelickiej Maciej Lis, który
stwierdzi³: - Wspó³czesna wiedza Europejczyków o Islamie w du¿ym stopniu zosta³a ukszta³towana przez wymogi polityczne maj¹ce
uzasadniaæ prowadzenie wojen krzy¿owych.
Odnosz¹c siê do tych wyst¹pieñ imam
doda³, ¿e Europa zna islam g³ównie poprzez
D¿ihad czyli œwiêt¹ wojnê przeciw niewiernym, ale i ona jest ca³kowicie b³êdnie
rozumiana. - D¿ihad pozwala jedynie na
walkê w obronie terytorium, w obronie krzywdzonych (niezale¿nie od wyznawanej religii)
i w obronie samego siebie. Jedynie dla marginalnej liczby ekstremistów D¿ihad jest narzêdziem ekspansji i nawracania - mówi³ zdecydowanie podkreœlaj¹c: - Œwiat muzu³mañski nie zgadza siê z ekstremistycznym punktem widzenia.
Goœæ ubolewa³, ¿e zachód patrzy na islam
tak, jak rozumie go tylko garstka ekstremistów, a nie wiêkszoœæ muzu³manów. - Czy to

Goœæmi honorowymi byli: bp Ryszard Bogusz
oraz bp Andrzej Siemieniewski - biskup pomocniczy
Archidiecezji Wroc³awskiej. Za nimi siedzi imam
Ali Abi Issa.

tylko niewiedza, czy œwiadoma polityka
szkalowania muzu³manów - g³oœno siê zastanawia³.
Podczas spotkania imam nie tylko przybli¿y³ zebranym g³ówne za³o¿enia religii islamskiej, ale odpowiada³ tak¿e na pytania. Wiele
z nich dotyczy³o ró¿nych przejawów funda-

W imieniu Fundacji Wzajemnego Szacunku spotkanie prowadzili: Janusz Witt (z lewej)
oraz prezes fundacji Stanis³aw Rybarczyk.
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mentalizmu religijnego, ale by³y te¿ pytania
dotycz¹ce praw kobiet, konwersji na islam
oraz z islamu do innych religii, a tak¿e kwestii
zbawienia i przeznaczenia w rozumieniu
Koranu.
Wed³ug szacunkowych danych w Polsce
¿yje obecnie ok. 35 tysiêcy wyznawców isla-

mu. 5 tysiêcy to Tatarzy, zaœ pozostali to
absolwenci szkó³ i uczelni w Polsce. Wroc³awska gmina muzu³mañska liczy oko³o 300 wyznawców.
Tekst i zdjêcia: mo.

EKUMENICZNA
MODLITWA O KAMERUN

obiety z piêciu koœcio³ów chrzeœcijañskich, w tym z naszej parafii, przygotowa³y wroc³awskie nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy. Tegoroczn¹ liturgiê, wed³ug której prowadzona by³a modlitwa we wroc³awskiej Katedrze Greckokatolickiej pw. Œwiêtych Wincentego i Jakuba, przygotowa³y kobiety z Kamerunu. W ich intencji w czwartek 4 marca
modli³y siê panie z koœcio³ów: luterañskiego,
rzymskokatolickiego, greckokatolickiego,
prawos³awnego i baptystycznego.
Nabo¿eñstwo zosta³o poprzedzone krótk¹ prezentacj¹ multimedialn¹, maj¹c¹ przybli¿yæ sytuacjê kobiet w Kamerunie oraz
g³ówne problemy, o rozwi¹zanie których mo-

K
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dlili siê póŸniej zebrani. Przejmuj¹ce zdjêcia
ciê¿ko pracuj¹cych kobiet, dzieci ¿yj¹cych
nieraz w g³êbokim ubóstwie, ma³ych dziewczynek bez wielkich szans na zdobycie wykszta³cenia, a mimo wszystko znajduj¹cych si³y,
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by chwaliæ Boga, wzrusza³y zapewne wiêkszoœæ zebranych. Czytane póŸniej teksty modlitw nabiera³y g³êbi i mocno dzia³a³y na wyobraŸniê.
Szczególnie wzruszaj¹co brzmia³y kierowane do Boga przeprosiny mieszkanek
Kamerunu za milczenie wobec cierpienia
i ucisku oraz za nienawiœæ, konflikty, prze-

moc, wyzysk, korupcjê i chciwoœæ. Kobiety
przytacza³y wiele przejmuj¹cych tekstów
opisuj¹cych warunki, w których musz¹ ¿yæ
dzieci, a zw³aszcza dziewczynki, czêsto od
najm³odszych lat wykorzystywane do pracy,
a gdy nieco podrosn¹ do prostytucji.
- Dziewczynki z Kamerunu (…) wœród
cz³onków rodziny zajmuj¹ ostatnie miejsce.

Ekumeniczne grono kobiet, które przygotowa³y i prowadzi³y nabo¿eñstwo.
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Nabo¿eñstwo odby³o siê w greckokatolickiej katedrze, a muzycznie prowadzi³ je parafialny chór.

Ka¿dy wydatek na ich rzecz traktowany jest
jako marnowanie pieniêdzy, poniewa¿ dziewczêta uwa¿ane s¹ za maj¹tek dla swojego
przysz³ego mê¿a - wyjaœnia³a smutno jedna z
m³odych dziewczyn.
Do problemów tych kobiet nawi¹za³a
siostra Stefania z koœcio³a greckokatolickiego, która wyg³osi³a kazanie. Za motto
swego rozwa¿ania wziê³a has³o tegorocznego Dnia Modlitwy pochodz¹ce z Psalmu 150:
Niech wszystko, co ¿yje chwali Pana.
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy obchodzony
jest od ponad 120 lat, zawsze w pierwszy
pi¹tek marca. W Polsce pierwsze nabo¿eñ-

stwo z tej okazji odby³o siê 4 marca 1927, zaœ
regularne modlitwy polskie kobiety organizuj¹ od 1962 roku.
Obecnie ŒDM jest obchodzony w 170 krajach. Ka¿dego roku kobiety z innego pañstwa
opracowuj¹ porz¹dki liturgiczne. W ubieg³ym roku autorkami by³y mieszkanki Papui
Nowej Gwinei, a nabo¿eñstwo odby³o siê
w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
Przed piêcioma laty po raz pierwszy liturgiê
przygotowa³y Polki, zaœ w przysz³ym roku
uczyni¹ to kobiety z Chile.
Tekst i zdjêcia: mo.

Prezentacje o Kamerunie prowadzi³ Adam Rajczyba, a kazanie wyg³osi³a s. Stefania z koœcio³a greckokatolickiego.
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SYNODALNE SPRAWOZDANIA
WE WROC£AWIU

abo¿eñstwem spowiednio-komunijnym w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej we
Wroc³awiu rozpoczê³a siê VII Sesja IV
Synodu Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego. W sobotê 6 marca do
Wroc³awia zjechali delegaci z wszystkich parafii Diecezji Wroc³awskiej. Honorowym goœciem sesji by³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, który wyg³osi³ kazanie w czasie
nabo¿eñstwa inauguruj¹cego sesjê.

N

Na pocz¹tku obrad ks. radca Waldemar
Pytel w imieniu delegatów z³o¿y³ ¿yczenia
urodzinowe bp. Ryszardowi Boguszowi,
który swe œwiêto obchodzi³ 2 marca. Odby³a
siê tak¿e uroczystoœæ zaprzysiê¿enia nowego
cz³onka synodu Konrada Rusnaka z parafii
w Sycowie.
Wiosenny synod mia³ tradycyjnie charakter sprawozdawczy i poœwiêcony by³ nastêpuj¹cym sprawozdaniom: sprawozdanie z ¿ycia Diecezji Wroc³awskiej - bp Ryszard Bo-

Biskup Ryszard Bogusz przywita³ synoda³ów oraz bp. Jerzego Samca, który wyg³osi³ kazanie.
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Obrady rozpoczê³y siê od z³o¿enia ¿yczeñ urodzinowych bp. Ryszardowi Boguszowi
oraz od œlubowania z³o¿onego przez nowego cz³onka synodu - Konrada Rusnaka z Sycowa.

gusz, sprawozdanie Komisji ds. Ewangelizacji
i Misji - ks. Edwin Pech, sprawozdanie Diecezjalnego Duszpasterza M³odzie¿y - ks. Rafa³ Miller, sprawozdanie przewodnicz¹cego
Komisji Diakonijnej - ks. Robert Sitarek, sprawozdanie Dziekana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego - ks. Andrzej Fober,
sprawozdanie Diecezjalnego Duszpasterza
Wiêziennego - ks. Marcin Orawski, sprawozdanie finansowe - bp Ryszard Bogusz.

Sprawozdanie Dziekana Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego zainicjowa³o
dyskusjê nad przyczynami decyzji personalnych w koœciele i przysz³oœci¹ Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego. Biskup Jerzy
Samiec przedstawi³ synoda³om historiê oraz
przebieg spraw personalnych zwi¹zanych ze
zmianami w Ewangelickim Duszpasterstwie
Wojskowym i szczegó³owo odpowiada³ na
pytania delegatów.

Delegaci podczas obrad w sali parafii Opatrznoœci Bo¿ej.
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Prezydium obrad od prawej: dr Leopold Weinbrenner, dr Maciej Lis, bp Ryszard Bogusz,
ks. radca Waldemar Pytel, bp Jerzy Samiec, ks. Dawid Mendrok (protokolant).

Podczas sk³adania sprawozdania finansowego zosta³ zauwa¿ony fakt odprowadzania przez Diecezjê Wroc³awsk¹ szeœciokrotnie
wy¿szej sk³adki na koœció³ ani¿eli uzyskiwana
pomoc finansowa.
Na zakoñczenie obrad, w punkcie wolne
wnioski, przestawione zosta³y zaproszenia
m.in. na zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa

Adolfa do Ustronia (3 czerwca), rekolekcje
dla dzieci w Karpaczu (26-28 marca), Tydzieñ
Ewangelizacyjny w Karpaczu (14-22 sierpnia),
Festiwal Kultury Protestanckiej we Wroc³awiu
(21-25 kwietnia). Ksi¹dz Edwin Pech z Karpacza przekaza³ tak¿e zaproszenie do ogl¹dania transmisji z nabo¿eñstwa wielkopi¹tkowego z Koœcio³a Wang w Karpaczu.
Biskup Bogusz
zakoñczy³ wiosenn¹
sesjê synodu Modlitw¹ Pañsk¹, b³ogos³awieñstwem oraz
proœb¹ do delegatów, by przekazali
serdeczne pozdrowienia
cz³onkom
swoich macierzystych parafii.
Tekst: Dawid Mendrok,
zdjêcia: mo.

Biskup Jerzy Samiec odpowiada³ na pytania delegatów
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KONIEC PIEŒNI
PROJEKCJA FILMU I SPOTKANIE Z AUTOREM
czwartek 25 lutego w parafii ewangelickiej Opatrznoœci Bo¿ej mia³a
miejsce projekcja niezwyk³ego filmu
"Koniec Pieœni". W projekcji uczestniczy³
autor wzruszaj¹cej opowieœci o zanikaj¹cej
kulturze pieœni - Piotr Borowski. - Na moich
oczach gaœnie stary œwiat, bo wsie wyludniaj¹
siê, m³odzi ludzie odchodz¹ do miasta,
a wœród starych pamiêæ zanika - mówi³ autor.
Spotkanie zorganizowa³o Stowarzyszenie
Edukacyjne "Wie¿a Babel".
Film Piotra Borowskiego to dzie³o poruszaj¹ce. Ukazuje œmieræ pewnej warstwy kultury. Kilkadziesi¹t lat temu w domach na
Bia³ostocczyŸnie rozbrzmiewa³y pieœni - teraz
ju¿ siê w nich w³aœciwie nie œpiewa.
Najdziwniejsze jest to, ¿e odejœcie pieœni
dokona³o siê jakby mimochodem, niedostrze¿one przez samych mieszkañców. Film pokazuje, jak reaguj¹ na nie ci, od których pieœni odesz³y.
Zim¹ 1980/81 roku Piotr Borowski,
m³ody aktor zwi¹zany z eksperymentalnym
Teatrem Gardzienice, wyruszy³ z trójk¹ przyjació³ na wyprawê do zapomnianych przez
Boga i historiê miejscowoœci nad pó³nocnowschodni¹ granic¹ Polski. Przez trzy miesi¹ce
podró¿owali pieszo od wioski do wioski,
pokazuj¹c w œwietlicach i prywatnych domach swój spektakl teatralny. Ludzie, w geœcie wdziêcznoœci za przedstawienie, œpiewali
artystom swoje pieœni, które Borowski utrwala³ na taœmach magnetofonowych:
bia³oruskie, ukraiñskie i rosyjskie, œwieckie
i religijne.

W
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Borowski wróci³ po 27 latach do ludzi,
którzy go wtedy przyjmowali, aby symbolicznie zwróciæ im nagrane melodie. By³a to
wyprawa o wiele trudniejsza - wielu mieszkañców odesz³o, a ich doros³e dzieci i wnuki
nie bardzo rozumia³y, o co chodzi nieznajomemu, który z przenoœnym odtwarzaczem
puka do ich domów.
Comiesiêczne spotkania, wynik³e z nich
rozmowy, ws³uchiwanie siê w g³os nagrañ,
zosta³y udokumentowane na filmie. By dotrzeæ do prawdy wspomnieñ, film by³ krêcony
"na ¿ywo", spontanicznie, bez wstêpnego
aran¿owania sytuacji. Chodzi³o o bardzo osobisty odzew na bliskich, przodków, na kulturowe dziedzictwo; o to, jak starzy ludzie ¿yj¹
poprzez pieœni w swych wnukach, dzieciach,
nastêpcach, co siê dzieje z kultur¹ po up³ywie
æwieræ wieku, jakim szlakiem biegnie dzisiaj
ten stary œlad.
Tekst: Olga Demczuk
Zdjêcie: Wanda Wróbel
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WYSPA PIRATÓW
CZYLI PARAFIALNY BAL KARNAWA£OWY

onad dwadzieœcioro dzieci wziê³o udzia³
w tegorocznym Balu Karnawa³owym zorganizowanym w naszej parafii. Bal odby³ siê w sobotê 23 stycznia, a scenariusz zabaw tocz¹cych siê na "wyspach piratów"

P
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przygotowa³y Anna Fober oraz Jagoda Kurpios we wspó³pracy z Iwon¹ Orawsk¹
i Agat¹ Barcikowsk¹. Organizatorem karnawa³owej zabawy by³ parafialny Klub Rodzica.
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Zabawy by³y tak zorganizowane, ¿e mog³y wzi¹æ w nich udzia³ zarówno przedszkolaki, jak i nieco starsze dzieci chodz¹ce do 5-6
klasy szko³y podstawowej.
Realizacj¹ scenariusza najmniej przejête
by³y "maluchy”, dla których najwiêksza frajd¹ by³o bieganie po salkach w nieodgadnionym dla doros³ych celu. Starsze dzieci chêtnie
natomiast uczestniczy³y w przygotowanej zabawie, tworz¹c niezwyk³¹ opowieœæ o przygodach piratów na tajemniczej wyspie.
Tekst i zdjêcia: mo.
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NABO¯EÑSTWO M£ODZIE¯OWE
eœli pomimo sesji egzaminacyjnej i niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych ktoœ decyduje siê spêdziæ godzinê
w zimnym koœciele, to znaczy, ¿e istniej¹ ku temu wa¿ne
powody. W czwartkowy wieczór 28 stycznia dla dwudziestokilkuosobowej grupy studentów i cz³onków wroc³awskiej parafii tym powodem by³o nabo¿eñstwo m³odzie¿owe. W mniejszym gronie ni¿ w niedzielne poranki, z akompaniamentem
zespo³u zamiast organ, w blasku œwiec, zebrani mieli mo¿liwoœæ prze¿ywaæ spo³ecznoœæ z Bogiem i z sob¹ nawzajem.
Rozwa¿anie na temat Jezusowej obietnicy „Poznacie prawdê, a prawda was wyswobodzi” poprowadzi³ ks. Marcin
Orawski, wskazuj¹c na ogrom uzdrawiaj¹cej Bo¿ej ³aski, któr¹
Stwórca mo¿e obdarowaæ cz³owieka. Zagadnienie, aktualne nie tylko w kontekœcie egzaminów i nieub³aganej nieraz postawy wyk³adowców, od pewnego czasu dyskutowane by³o
podczas spotkañ studenckich.
Nabo¿eñstwo, po³¹czone z Wieczerz¹ Pañsk¹, tradycyjnie mia³o swoj¹ kontynuacjê w salce. By³o to ostatnie przedsiêwziêcie wroc³awskich studentów w semestrze zimowym – pierwsze spotkanie, po egzaminach i feriach (gratulacje dla szczêœliwców!), odby³o siê dopiero 25
lutego, tradycyjnie o 19.00.

J

Anna Fober

WIOSENNE PORZ¥DKI
sobotê 20 marca ju¿ po raz drugi
Klub Rodzica zorganizowa³ wiosenne porz¹dki w naszym koœciele. Na
wezwanie stawi³a siê niewielka (10 osób
doros³ych i 4 dzieci), ale za to wytrwa³a
w dzia³aniu grupa parafian z mocn¹ repre-

W
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zentacj¹ chóru parafialnego. Tym razem
prace skoncentrowano przede wszystkim na
parterze, poniewa¿ ubieg³oroczne doœwiadczenie wskazywa³o, ¿e na wysprz¹tanie
wszystkich zakamarków zwyczajnie zabraknie czasu.
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Prace trwa³y, z krótk¹ przerw¹ na herbatê,
przez cztery godziny. Uda³o siê odkurzyæ czaszê ambony oraz empory, wymyte zosta³y
³awki, a chodniki gruntownie odkurzone. Ale
mimo wysi³ków wiele pozosta³o jeszcze do
zrobienia.
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W tym samym czasie dzieci, które przysz³y
z rodzicami, a nie uczestniczy³y w porz¹dkach, pracowa³y i bawi³y siê w sali parafialnej.
Z przygotowanych czêœciowo na szkó³kach
elementów zrobi³y koguciki, w których zasia³y
rze¿uchê. Nastêpnie z kartonu i p³atków owsianych wykona³y owieczki. W miêdzyczasie,
obejrza³y film rysunkowy o ¿yciu Jezusa.
Na zakoñczenie wszyscy zasiedli do sto³u.
Teresa Bluma przygotowa³a pyszny gulasz,
bo tylko tak mo¿na by³o podziêkowaæ pracuj¹cym za poœwiêcony czas i si³y.
Tekst i zdjêcia: Iwona Orawska

AEROBIKOWA
SEKCJA PARAFIALNA
u¿ od piêciu miesiêcy kilku naszych parafian oraz ich znajomych uczestniczy w zajêciach aerobiku. Ta ciekawa forma ruchu
jest coraz bardziej popularnym sposobem na
poprawê kondycji, rozruszanie miêœni, pozby-

J
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cie siê stresu, czyli drog¹ do poprawy zdrowia. Gimnastyka przy muzyce pomaga osi¹gn¹æ wiêksz¹ sprawnoœæ fizyczn¹, jest dobrym pocz¹tkiem zrzucania zbêdnych kilogramów albo zwyczajnie okazj¹ do wspólnego spêdzenia czasu w sposób przyjemny i po¿yteczny.
Wszyscy æwicz¹cy mog¹ dopasowaæ tempo wykonywanych æwiczeñ do swoich mo¿liwoœci, poznaæ æwiczenia do samodzielnego
wykonania w domu, zrelaksowaæ siê, ale
i przyjemnie zmêczyæ.
Wszystkich chêtnych, zarówno panie
jak i panów, którzy chc¹ do nas do³¹czyæ,
serdecznie zapraszamy na salê gimnastyczn¹ przy ECDiE, ul. Wejherowska 28, we
wtorki na godzinê 18.00. Nale¿y zabraæ
ze sob¹ zmienne obuwie sportowe, karimatê i rêcznik. Do zobaczenia.
Rafa³ Æwikowski

NASI PARAFIANIE NA OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM GOJU-RYU
Wo³owie odby³o Ogólnopolskie Seminarium Karate Goju-Ryu. Wekeendowe
zajêcia, w dniach 19-21 marca, prowadzi³ shihan Leo Lipinsky 8 dan wraz asystentem
sensei Grzegorzem Burniakiem 3 dan, który
by³ organizatorem spotkania. Parafialn¹ sekcjê
karate reprezentowali: Piotr Rorbach, Aleksandra Korus i Andrzej Korus.

W

Shihan Leo Lipinsky (z prawej) prowadzi zajêcia.
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Reprezentanci naszej parafii: Aleksandra Korus oraz Piotr Rorbach.

W zajêciach uczestniczy³y reprezentacje
ró¿nych szkó³ karate Goju-Ryu z Polski. Byli
miêdzy innymi reprezentanci ze Szczecina,
Lubina, Rudnej, P³ocka, Warszawy, itp.
Seminarium poœwiêcone zosta³o doskonale-

niu technik oraz æwiczeniom zwiêkszaj¹cym
umiejêtnoœæ koncentracji i synchronizacji
oddechu w czasie kumie i kata.
Tekst i zdjêcia: Andrzej Korus

ZAPRASZAMY NA II EDYCJÊ
FESTIWALU KULTURY PROTESTANCKIEJ
WROC£AW, 21-25 KWIETNIA 2010
apocz¹tkowany w ubiegzm roku Festiwal Kultury Protestanckiej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. We wszystkich wydarzeniach Festiwalu wziê³o udzia³ ponad 800 uczestników, w tym reprezentanci wielu wyznañ chrzeœcijañskich i innych religii.
Festiwal Kultury Protestanckiej swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y takie osobistoœci, jak m.in.:
Metropolita Wroc³awski Koœcio³a Rzymskokatolickiego abp Marian Go³êbiewski, zwierzchnik Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Ryszard Bogusz,
Konsul Generalny Niemiec dr Helmut Schöps, prezes Centrum Jonathana Edwardsa przy Yale
University dr Kenneth Minkema, dyrektor Centrum Jonathana Edwardsa dr Adrian Neele. Patronat nad Festiwalem objêli m.in.: Wicemarsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego Piotr
Borys oraz Wojewoda Dolnoœl¹ski Rafa³ Jurkowlaniec.
Festiwal Kultury Protestanckiej to wydarzenie medialne. W zesz³ym roku patronat medialny nad Festiwalem objê³a telewizja Religia.tv. Informacje o Festiwalu Kultury Protestanckiej
ukaza³y siê na ponad 30 portalach internetowych, w Gazecie Wyborczej i Dzienniku. Festiwal
Kultury Protestanckiej zosta³ zaprezentowany na antenie Faktów w TVP Wroc³aw, Polskiego
Radia Wroc³aw i Religii.tv.
W roku 2010 odbêdzie siê druga edycja Festiwalu, którego organizatorami s¹ Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a Teologiczna wraz z Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim, Koœcio³em

Z
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Zielonoœwi¹tkowym oraz Spo³ecznoœci¹
Chrzeœcijañsk¹ we Wroc³awiu.
Nad tegoroczn¹ II edycj¹ Festiwalu patronat honorowy objêli: Prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz, bp Ryszard Bogusz

oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej
Niemiec we Wroc³awiu Bernhard Brasack.
Patronat medialny ponownie objê³a telewizja Religia.tv, a tak¿e Radio Wroc³aw i portal Kosciol.pl

W PROGRAMIE II FESTIWALU KULTURY PROTESTANCKIEJ m.in.:
21 kwietnia 2010
Nabo¿eñstwo Inauguracyjne
miejsce: Ewangelicki koœció³ Opatrznoœci
Bo¿ej, ul. Kazimierza Wielkiego 29
22 kwietnia 2010
Spacer po Wroc³awiu “Protestancki
Wroc³aw” z wyk³adem o koœciele Marii
Magdaleny dr. Piotra Oszczanowskiego
miejsce: rynek i okolice
Film Sophie Scholl ostatnie dni
miejsce: Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a
Teologiczna, ul. œw. Jadwigi 12
23 kwietnia 2010
Sesja pt. “Nic nie jest warte ¿ycia oprócz
mi³oœci” z udzia³em takich organizacji jak:
Fundacja Krzy¿owa, Towarzystwo
Bonhoefferowskie w Polsce, Fundacja
Dzielnica Wzajemnego Szacunku, American
Bible Society - Amerykañskie Towarzystwo
Biblijne przy Duke University w USA
miejsce: EWST, ul. œw. Jadwigi 12

24 kwietnia 2010
Wprowadzenie popiersia Dietricha
Bonhoeffera do wroc³awskiego Ratusza
Koncert zespo³u MOCSQUAD
i MC Kola “Krzycz¹ca Dusza”
miejsce: Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska we
Wroc³awiu, Ewangelicki Koœció³ Pami¹tkowy
im. Gustawa Adolfa na Sêpolnie
25 kwietnia 2010
Nabo¿eñstwa ekumeniczne
miejsce: ewangelicki koœció³ Opatrznoœci
Bo¿ej, ul. Kazimierza Wielkiego 29
Zbór Antiochia Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy,
ul. Sêpia 2
“Czas Dziecka”
Program realizowany przy wspó³udziale
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, Centrum
Misji i Ewangelizacji Koœcio³a EwangelickoLuterañskiego oraz Fundacji Wroc³awskie
Hospicjum dla Dzieci
miejsce: Park Po³udniowy we Wroc³awiu

Szczegó³owy program Festiwalu wraz planem godzinowym: www.fkp.ewst.pl.
W kwietniu program uka¿e siê na plakatach i ulotkach, które bêd¹ dostêpne w parafiach.

S³owo Parafialne
1/2010
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