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„O, jak miłe są przybytki
twoje, Panie Zastępów!” Ps 84,2

R

ok 2016 zapisze się złotymi zgłoskami
w życiu naszej wrocławskiej parafii.
Otworzyliśmy i poświęciliśmy nowe Centrum
Ewangelickie, w którym swoje miejsce
znalazły takie przedsięwzięcia jak: Dom
Pielgrzyma (Kamienica pod Aniołami), Punkt
informacyjny o Kościele, Mieście i Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku, mała księgarnia,
Dzienny Dom Pobytu Seniora oraz Stacja
Socjalna. Na miejscu znajduje się też kuchnia,
która obsługuje cateringowo nasze parafialne
przedszkole i gości Centrum. Jest też przestronna stołówka.
Adaptując, zakupione przez parafię nieruchomości, staraliśmy się zachować ich zabytkową formę i wyeksponować te elementy,
które były kiedyś zamurowane bądź zniszczone. Ponieśliśmy duże koszty, ale sądzę, że
warto było!
Przed nami kolejne wyzwanie. Rozpoczęliśmy remont elewacji kościoła. W szczególnie
niekorzystnym stanie jest wieża, która wymagała natychmiastowego remontu. Część
środków pozyskaliśmy z Gminy Wrocław,
część to będzie nasz wkład własny.
Zdecydowaliśmy się na tak wielkie,
remontowe wyzwanie, aby również i w taki
sposób uczcić przyszłoroczny jubileusz 500–
lecia Reformacji.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy
wspierają nas w tych wielkich przedsięwzięciach, które niewątpliwie zdecydowanie
rozwiną możliwości naszego działania,
zarówno duszpasterskiego jak i społecznego.
Diakonia musi iść w parze ze zwiastowaniem
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Słowa Bożego. I to, nieśmiało, próbujemy
realizować w naszych poczynaniach.
„O, jak miłe są przybytki twoje, Panie
Zastępów!” – pisze Psalmista. W Psalmie tym
wraca do czasów, gdy Izraelici pozbawieni byli
świątyni, a w ruinach jej murów ptaki uwiły
sobie gniazda. Znamy też historię nowożytną,
gdy ewangelików pozbawiano świątyń, a oni
sami gromadzili się w lasach i na łąkach, by nie
utracić kontaktu z głoszonym Bożym Słowem.
Dzisiaj mamy otwarte pole działania.
Budujemy i remontujemy. Polepszamy
warunki naszej kościelnej służby i społecznego oddziaływania. Tu na ziemi chcemy
odnaleźć tą namiastkę piękna, które kiedyś
ujrzymy w wieczności.
Kościół to miejsce, gdzie zwiastuje się
Ewangelię Pana Jezusa, która darzy serca
ludzkie radością i pokojem. I choć pokój ten
bywa ciągle mącony naszymi ułomnościami,
a radość zakłócana przez smutek skruchy
i żalu, to czerpać możemy tu z tego, co tam,
u Boga, znajduje się w pełni. Centrum Parafialne, to miejsce spotkań wiernych, to punkt
katechetyczny, to diakonia.
Wierzę z całego serca, że Opatrzność
Boża czuwa nad naszą parafią, wierzę, że
Bóg z całego serca błogosławi naszym inicjatywom, wierzę, że przyszłość naszej parafii,
to jej wierni. Dotychczas nigdy nie zostaliśmy
zawiedzeni, dlatego z ufnością patrzymy
w następne lata.
Niech nasze Centrum Parafialne i nasz
Kościół staną się naszym wspólnym Przybytkiem Pana, a my jego domownikami.

1

