
Kazanie -rekonsekracja kaplicy w Nowej Rudzie 23.04.2016. 

Śpiewajcie! - wzywa nas psalm jutrzejszej niedzieli Cantate. Tym łacińskim słowem 

rozpoczyna się Psalm 98 związany z tą niedzielą. Słyszymy w nim wezwanie: Śpiewajcie 

Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu 

zwycięstwo. Ps.98,1 ( krótka modlitwa ) 

To słowo psalmisty wzywa nas dzisiaj – Śpiewaj! Nie pozostawaj niemy, milczący. Nie 

pozostawaj zamknięty w sobie, ale wyjdź na zewnątrz! Powiecie, jednak nie każdy potrafi 

śpiewać. Nie każdy ma tak doniosły i mocny głos jak Wasz Proboszcz. To jest prawdą. Nieraz 

jest pragnienie by śpiewać, ale ono nie jest podparte żadnymi możliwościami, czy 

uzdolnieniami słuchu lub głosu. Dlatego w miejsce słowa śpiewajcie dobrze jest wstawić 

słowo chwalić – chwalcie, wysławiajcie sercem i ustami. A to już wszyscy bez wyjątku 

możemy czynić. I spostrzegamy, że to wezwanie dotyczy każdego z nas. To zachęcenie do 

uwielbienia. To jest obowiązek, do którego powołany jest cały Kościół. Nie można bez tego 

wyobrazić sobie życia chrześcijanina i życia Kościoła. 

Mamy stale wiele powodów do tego, by śpiewać Bogu pieśń uwielbienia. Pieśń nową. Takim 

powodem jest to, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał. Z tego żyje Kościół. Tym 

faktem winno być wypełnione serce każdego wierzącego człowieka. 

W tej perspektywie Orygenes, pisarz chrześcijański z trzeciego stulecia, w tekście podjętym 

następnie przez Hieronima, interpretuje „pieśń nową” tego Psalmu jako zapowiedź 

upamiętnienia przez chrześcijan ukrzyżowanego Odkupiciela. Posłuchajmy zatem jego 

komentarza, w którym przeplata pieśń Psalmisty z orędziem Ewangelii: „Pieśnią nową jest 

Syn Boży, który został ukrzyżowany – coś, o czym jeszcze nie słyszano. Nowa rzeczywistość 

musi mieć pieśń nową. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ten, który wycierpiał mękę, w 

rzeczywistości jest człowiekiem; wy śpiewacie jednak Panu. Zniósł mękę jako człowiek, lecz 

zbawił jako Bóg”. Orygenes mówi dalej: Chrystus „czynił cuda pośród Żydów: uzdrawiał 

paralityków, oczyszczał trędowatych, wskrzeszał zmarłych. Czynili to jednak i inni prorocy. 

Zamienił kilka chlebów w ogromną ilość i dał jeść niezliczonej rzeszy. Uczynił to jednak 

także Elizeusz. Cóż więc uczynił nowego, by zasłużyć na pieśń nową? Chcecie wiedzieć, co 

zrobił nowego? Bóg umarł jako człowiek, ażeby ludzie mieli życie; Syn Boży został 

ukrzyżowany, ażeby podnieść nas aż do nieba” . Przyznacie piękne słowa, które nic nie 

straciły ze swej aktualności. 

Kochani, jednym z powodów do uwielbienia Boga i śpiewania pieśni nowej jest każdy 

darowany nam z łaski Bożej nowy dzień, wypełniony Bożą opieką i otwarty możliwością 

naszego działania. Dzisiaj tym szczególnym powodem do śpiewania pieśni uwielbienia jest 

rekonsekracja kaplicy po remoncie. W imieniu Rady Diecezjalnej jako Biskup Diecezji 

Wrocławskiej chciałbym podziękować za trud podjęcia tego remontu. Ma to szczególny 

wymiar i znaczenie w Roku Kościoła jaki przeżywamy i w przededniu 500. lecia Reformacji 

przypadającej na przyszły rok. Dzieje tego miejsca są interesujące. Ewangelicy - luteranie 

pojawili się na Ziemi Kłodzkiej już w XVI wieku, ale o parafii ewangelickiej w Nowej 

Rudzie można mówić od XIX wieku. Początkowo ewangelicy spotykali się w dużej sali 

zamku Stillfriedów, właścicieli miasta, ale dzięki staraniom pastora Alersa zaczęto zbierać 

datki na budowę kościoła. W dniu pamiątki Reformacji 31. 10. 1866 roku wmurowano 

kamień węgielny pod nowy kościół. Poświęcono go w dniu 4.11. 1868 r. W nabożeństwie 

inauguracyjnym wzięli udział oprócz wiernych ewangelików także ich katoliccy sąsiedzi. 



Ewangelików w ówczesnej parafii ( miasto i okolice ) było ponad 1000. Drugi kościół 

powstał w Ludwikowicach Kłodzkich. 

Po drugiej wojnie światowej i wysiedleniu ludności niemieckiej w mieście pozostało niewielu 

naszych współwyznawców, nieliczni napływowi ewangelicy nie byli w stanie utrzymać 

kościoła i budynku plebanii, którą zamieniono na budynek mieszkalny. Kościół przeszedł w 

latach 60-tych na własność miasta, a dla garstki ewangelików do celów religijnych pozostała 

jedynie kaplica, w której do dzisiaj odbywają się nabożeństwa. Nowa Ruda stała się filiałem 

parafii ewangelicko - augsburskiej w Kłodzku. Opiekę duszpasterską i katechetyczną 

sprawowali miedzy innymi księża: Żwak, Narzyński, Warczyński, Sztwiertnia. Od lat 80-tych 

filiał należy do parafii z siedzibą w Wałbrzychu. Nabożeństwa sprawowali księża: Mrowiec, 

Gaś i obecny proboszcz W. Szczugieł. Parafia wiele lat walczyliśmy o przyznanie prawa 

własności do kaplicy, w końcu udało się w 2014 r. Potem dzięki Burmistrzowi i Radzie 

Miejskiej otrzymano na własność sąsiednie pomieszczenia, które wyremontowane zostały na 

pokój duszpasterski, kuchnię i toaletę. W tym miejscu słowa szczególnego podziękowania 

chciałbym przekazać Burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie, wykonawcy remontu 

- firmie pana Karkułowskiego z Głuszycy, panom Henrykowi Welmanowi i Bronisławowi 

Karlickiemu, którzy włożyli w to dzieło wiele bezinteresownej pracy. Oczywiście nie można 

pominąć i Was drodzy Parafianie noworudzcy, którzy aktywnie uczestniczyliście w 

projektowaniu jak i wzięliście na siebie wszystkie prace porządkowe. Dziękuję serdecznie 

Radzie Parafialnej, która podchwyciła pomysł remontu. Zaś szczególnie dziękuję ks. 

Proboszczowi Waldemarowi Szczugiełowi, że z taką troską i odpowiedzialnością doprowadził 

remont do końca. Chciałby również przekazać serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia 

od Waszego sąsiada ks. Proboszcza Roberta Sitarka i Parafian z Kłodzka. Niestety ks. radca 

Sitarek musi dzisiaj reprezentować moją osobę we Wrocławiu. Prosił, by życzyć Wam wiele 

Bożego błogosławieństwa i entuzjazmu wiary. 

Drodzy, chciałbym się odnieść również do słów przeczytanej Ewangelii, która wydaje się być 

odległa od naszej myśli przewodniej kazania, a jednak ją wspaniale uzupełnia i wypełnia. 

Objawienie Boże za które dziękował Jezus, przeznaczone jest dla wszystkich, dla całego 

świata. To Chrystus powiedział: Pójdźcie do mnie wszyscy...Zwiastowanie Ewangelii po 

krańce ziemi dokonuje się przez prawdziwych świadków Jezusa opowiadających Ewangelię 

w dziele misji i ewangelizacji, zwiastujących Chrystusa w słowie i swym życiu w mocy 

Ducha Świętego. Zwiastowanie Ewangelii dokonuje się również przez śpiew na 

nabożeństwach, studiach biblijnych, czy domach. Aby objawić Jezusa tym, którzy przeżywają 

chwile szczęśliwe i dobrze się mają, ale także tym, którzy są spracowani i obciążeni. 

Tylko dla dzieci życie bywa przyjemną zabawą, jakby radosnym snem na jawie. Dla ludzi 

dorosłych jest ono raczej pełne ciężarów i bolesnych doświadczeń, a dla niektórych ciężkim 

jarzmem, ciężarem pod którym upadają. Co dla ciebie i dla mnie jest dzisiaj takim jarzmem? 

Konieczność ujawnienia swego wyznania i działania w środowisku, wypływające z 

diasporycznego charakteru naszego Kościoła i życia w mniejszości? Bycie "godnym" 

spadkobiercą Reformacji? Uczęszczanie do Kościoła? Wewnętrzny imperatyw by stawać się 

lepszym, moralniejszym człowiekiem? Sumienie wołające by więcej czasu poświęcać na 

czytanie Biblii i modlitwę? Najtrudniej nieść ciężar tym, którzy nie kochają i nie są kochani, 

tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa! 



Zbawiciel z pokorą stoi przed nami z wyciągniętymi rękami w naszą stronę i zaprasza nas, 

abyśmy zrezygnowali z demonstracji swojej wartości, mocy i z Jego ręki przyjęli jarzmo, a 

wtedy znajdziemy ukojenie, bo jego jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. Jest w tym 

zaproszeniu objawiona nieskończona miłość Chrystusa do ludzi. On oddaje się w miłości 

wszystkim. Staje się sługą wszystkich. Dzięki tak pojętej miłości nasze ciężkie brzemiona 

stają się lekkie, bo mogą być złożone u stóp krzyża, na którym dokonało się dzieło 

przebaczenia, pojednania i zbawienia. Tą wielką miłością jesteśmy wszyscy obdarzeni. 

Dlatego możemy śpiewać Panu pieśń nową. 

Drodzy! Przywiozłem Wam w prezencie kamień. Żaden szlachetny, rasowy. Ot, zwykły, 

przydrożny. Pragnę go Wam podarować, ponieważ istotnym atrybutem kamienia jest 

twardość. Kamień kojarzy mi się z symbolem twardej chrześcijańskiej wiary. Apostoł Piotr 

bardzo plastycznie opisuje zmartwychwstałego Zbawiciela, porównując Go do „żywego 

kamienia” ( 1 P 2,4). Dzięki Chrystusowi ożywa wszystko to, co uważa się za martwe. Choć 

został odrzucony przez ludzi, to jednak Bóg wybrał Go jako kosztowny. Nie przyłączajcie się 

do szeregów tych, którzy Chrystusa odrzucają lub opuszczają. Przystąpcie do Niego, abyście 

zostali ożywieni, abyście dostąpili przemienienia i stali się nowym stworzeniem! Wiara 

człowieka dostępuje ożywienia właśnie poprzez stałe przystępowanie do Niego. Bez 

Chrystusa stanowimy taki oto martwy kamień. Dzięki Jezusowi stajemy się kamieniem 

żywym. 

Macie pięknie odremontowaną kaplicę. Miejsce, by wielbić i chwalić Boga. Niech ono będzie 

żywe, życiem Waszej wiary i wierności Kościołowi. Pytaj sam siebie: jestem martwym czy 

żywym kamieniem? Czy moja ewangelicka wiara jest żywa i prawdziwa? Żadna parafia nie 

będzie żywa, jeśli braknie w niej żywych kamieni. Dlatego: chcę śpiewać Panu nową pieśń, 

bo w moim życiu cuda czyni! Niech to będzie naszym wspólnym świadectwem. Amen. 
 


