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Słowo Parafialne
ma już 20 lat
Eugenia Barylińska

Dziękujmy Bogu wraz
i sercem i ustami,
bo wielkość Jego spraw
objawia się nad nami. (ŚE 593,1)

Ta pieśń rozbrzmiewała w 1947 roku na
rozpoczęcie inauguracyjnego nabożeństwa
i dziś w 2013 roku niech nam towarzyszy
na 20-lecie Słowa Parafialnego.
Jak ważnym wydarzeniem w naszej małej społeczności ewangelickiej było wydanie
pierwszego numeru Słowa Parafialnego
w grudniu 1993 roku niech świadczą moje
wspomnienia minionych lat.

Cofnijmy się wstecz o 70 lat. Powstała
wtedy po prawie dwóch wiekach, po II wojnie światowej, w maju 1945 roku polska
ewangelicka parafia we Wrocławiu. Prześledźmy kilka ważnych opublikowanych
wydarzeń związanych z historią naszej
parafii. Zawsze wzbudzały wśród parafian
wielką radość, dumę i entuzjazm. Wiadomości przekazywaliśmy sobie ustnie po
nabożeństwach, kilka z nich ukazało się
w Zwiastunie. A były to „perełki” w których
dowiadywaliśmy się o osiągnięciach naszych współwyznawców. Pierwszym opublikowanym artykułem, który ukazał się

Kronika z życia parafii - „poprzedniczka“ Słowa Parafialnego
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Historia

w bardzo poczytnym piśmie „Odra” Nr 20
dnia 18 maja 1947 roku były „Listy z uwolnionego Wrocławia” pisane do rodziny
w Krakowie przez naszego pierwszego
księdza prof. Wiktora Niemczyka, który
5 października 2010 roku za zasługi dla

je naszej parafii, o których istnieniu wiedziało niewielu parafian. Na podstawie tych
danych i ustnie przekazanych przez pamiętających tamte czasy parafian, powstała
ekspozycja na tablicach w naszej salce
parafialnej. Powstała ona w październiku
2000 roku z okazji 250-lecia wybudowania
i poświęcenia naszego kościoła jako Hofkirche - Kościół Dworski. Po przejęciu go
w 1946 roku przez polską społeczność
ewangelicką został przemianowany i poświęcony przez ks. Waldemara Preissa 30
listopada 1947 roku na kościół Opatrzności
Bożej.
Z codziennej gazety wrocławskiej „Słowo Polskie” dowiedzieliśmy się, że dwaj
historycy wrocławscy: śp. dr Bronisław Tu-

Pierwszy numer Słowa Parafialnego z roku 1993

Wrocławia i naszego Kościoła został uhonorowany pamiątkową tablicą na murach
naszego kościoła Opatrzności Bożej.
Przez prawie 35 lat nieliczne publikacje,
które ukazywały się na łamach codziennej
prasy wrocławskiej były skrzętnie wycinane
i przynoszone do kancelarii parafialnej
przez śp. Henrykę Zychlę i uzupełniane
przez mgr. Henryka Dominika. On to podjął
się wspaniałego, benedyktyńskiego zadania, uporządkowania zebranych artykułów
i kart naszej parafialnej historii. I tak od
1982 roku powstały dwa tomy kronik - dzieSłowo Parafialne 88/XII/2013

Słowo Parafialne - rok 2002

roń i śp. prof. Jerzy Burchardt staraniami
swoimi przyczynili się do nazwania kilku
ulic miasta Wrocławia imionami wybitnych
ewangelików. Natomiast bp. Ryszardowi
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Boguszowi i śp. Romanowi Wrońskiemu pracownikowi telewizji regionalnej - zawdzięczamy emisję transmisji telewizyjnych
naszych nabożeństw wielkopiątkowych
i wigilijnych. Dla wielu mieszkańców Dolnego Śląska stanowiły one pierwsze kontakty
z protestantyzmem.

gdyż od 7 kwietnia 2000 roku nie ma jej
wśród nas. Pieczę nad Słowem najpierw
objął mgr Rafał Ćwikowski, aby w 2002
roko przekazać ją ks. Marcinowi Orawskiemu, który 1 lutego br. obchodził 15-lecie
ordynacji, a 9 listopada 10-lecie probostwa
w naszej parafii. W jego pełnej poświęceń
pracy duszpasterskiej pomaga mu małżonka Iwona Orawska. Dziękujemy!!!
W imieniu swoim i parafian chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy
przyczyniają się do tworzenia tych pięknych
kart naszej historii.

Słowo Parafialne - rok 2009

Od 1992 roku spisywanie wydarzeń
w kronice parafialnej przejęła śp. Marta
Podżorska - magister polonistyki, wielka
przyjaciółka wszystkich ludzi, wspaniała
organizatorka życia parafialnego. W rok
później w grudniu 1993 roku sprawiła nam
wspaniały „prezent pod choinkę” - wydając
pierwszy numer Słowa Parafialnego. Odtąd na jego łamach dowiadywaliśmy się na
bieżąco o najnowszych wydarzeniach, planach i osiągnięciach naszych współwyznawców. Dziś, gdy Jej „dziecko” obchodzi
20-lecie dziękujemy Bogu za Panią Martę,
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A tak, bracia moi mili,
bądźcie stali niewzruszeni,
zawsze pełni zapału do pracy
dla Pana wiedząc, że trud wasz
nie jest daremny. 1. Kor 15,58

Eugenia Barylińska, fot. Marcin Orawski
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