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Przemyślenia na temat hasła roku
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G ERT K ELTER (TŁUM . KRYSTYNA BAŁON )

Źródło: Feste-Burg Kalender 2017, Freimund Verlag

Hasło roku
Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza.
(Ez. 36, 26)
Wyznawcy islamu (na marginesie:
słowo islam nie oznacza pokój lecz
poddanie) usprawiedliwiają różne demonstracje, od palenia egzemplarzy
Biblii począwszy, aż po akty przemocy i terroru, protestem mającym
na celu przywrócenie Bogu (Allahowi) czci i świętości, które miał jakoby utracić na skutek publikacji
jego podobizn w karykaturach czy
w literaturze.
Smutny to Bóg, którego świętość
i cześć od tego zależą!
Hasło na rok 2017 należy rozumieć
w oparciu o księgę Ezechiela.
Także i w niej chodzi o świętość
i cześć Boga. Prorok oskarża Izraela,
że przez bezbożność, niesprawiedliwość i brak miłosierdzia zranił Bożą
świętość. Zapowiada sąd Boży nad
Izraelem, ale obiecuje też: sam Bóg
zatroszczy się o odbudowanie swojej
świętości. Dzięki swojemu duchowi
chce i odnowi Izraela, i ze swojego
narodu ponownie „uczyni ludzi”, którzy będą żyć według Jego przykazań i będą respektować Jego prawo
(Ez. 36, 27).
Ale jak? Nie poprzez wezwanie do
„świętej wojny” sprawiedliwych prze-

ciwko niesprawiedliwym, wierzących
przeciwko niewierzącym. Nie poprzez
potrzebę zaprzęgnięcia nas, nędznych ludzi o małej sile, do swojej
sprawy, byśmy ratowali Bożą świętość — ale poprzez Bożą transplantację serca u miłych Mu ludzi, których
obdarzy nowym sercem i nowym duchem.
Czy Bóg dotrzymał słowa, gdy pozwolił ogłosić nowe stworzenie człowieka poprzez swoje słowo ustami
proroka Ezechiela?
W rzeczy samej! Boże słowo stało
się ciałem. W Jezusie Chrystusie,
nowym Adamie. A w chrzcie wszczepione zostało w nas nowe serce
i nowy duch. Serce, które może okazywać miłosierdzie. Duch miłości.
Organ obejmujący wiarę, sprawiedliwość, dzięki którym żyje i z nawiązką
oddaje, a zdobyte przez Chrystusa
dla nas na krzyżu.
„Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja
działam nie ze względu na was,
domu izraelski, lecz ze względu na
moje święte imię, które znieważyliście” (Ez. 36, 23).
Jedynie prawdziwy Bóg — ojciec
Jezusa Chrystusa — sam troszczy
się o to, aby Jego imię nie zostało
pozbawione czci z powodu nienawiści
i niemiłosiernej przemocy; dzięki miłości, którą nam oﬁaruje i do której
nas uzdalnia siłą swojego ducha.
Zwiastun Parafialny nr 55
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Historia ewangelicyzmu w Nowej Rudzie
opracowana na podstawie „Kroniki miasta Nowa Ruda” prof. dr. Józefa Wittiga,
wydanej z okazji 600-lecia Nowej Rudy (1337-1937)

Nowa Ruda (przed wojną: Neurode)
należała do tzw. Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft Glatz), podlegającego w sferze kościelnej arcybiskupstwu praskiemu. W odróżnieniu od
Pogórza Wałbrzyskiego, które po wystąpieniu Marcina Lutra w Wittenberdze stało się w przeważającej
mierze ewangelickie, Ziemia Kłodzka
(jak obecnie zwie się ten teren) pozostała wierna kościołowi rzymsko-katolickiemu, co nie oznacza wcale
braku śladów protestanckich na tych
terenach, czego świadectwem jest historia Nowej Rudy.
Miasto oparło się wpływom husyckim, także zwolennikom Karlstadta
i Schwenkfelda. Nauki tych ostatnich
rozpowszechniły się wśród ludności innych miejscowości i wsi Ziemi
Kłodzkiej. Natomiast nauka Marcina
Lutra znalazła sympatyków szczególnie wśród szlachty, co spowodowało wiele zamieszania u wiejskich
proboszczów, zależnych od danego
właściciela ziemskiego. Wittig pisze:
„Ten naucza w połowie po lutersku, tamten naucza w trzech wyznaniach, a trzeci jak mu wiatr powieje,
czwarty naucza jak mu się podoba,
a piąty według własnych korzyści”
(Kronika, s. 60).
Księgi miasta Nowej Rudy nie opisują dokładnie, jak myśl Reformatora rozszerzyła się wśród miesz4
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czan, wiadomo jednak, że część
z nich przeszła na luteranizm. Regularne nabożeństwa odbywały się
już od 1560 r. Ówcześni właściciele
miasta i okolic, bracia Jerzy i Henryk Stillfriedowie, sprzyjali nowemu
wyznaniu. Wpływ na nich miał ich
wuj, Henryk Starszy Stillfried ze Ścinawki Średniej, luteranin, oraz żona
Jerzego V, Katarzyna Reichenbach,
pochodząca już z rodziny ewangelickiej. Po bezdzietnej śmierci obu braci
(brak męskiego potomka), nowym
dziedzicem Nowej Rudy i okolicznych
włości został ich wuj, Henryk Starszy
Stillfried. Miał wówczas już 68 lat
i rządził majątkiem przez lat trzydzieści. Dla ewangelickich wyznawców udostępnił jedną z sal swojego
zamku, do odbywania nabożeństw,
i sprowadził też pierwszego ewangelickiego duchownego.
Księgi wizytacyjne z lat 1560 i 1631
wzmiankują o nowo wybudowanym
kościele św. Mikołaja w górnej części
miasta, obok zamku. Nazwę wzięto
od wcześniejszego kościoła, położonego w dolnej części miasta, a tenże
otrzymał nazwę kościoła Wniebowzięcia Panny Marii. Istnieje on do
dzisiaj. Tak więc, pierwszy ewangelicki kościół nosił nazwę św. Mikołaja. Niestety, nie zachowały się
żadne ryciny pokazujące pierwotny
wygląd tego Domu Bożego. Henryk

Starszy dbał nie tylko o rozbudowę
zamku, ale też o podlegające mu kościoły.
Powołany w 1565 r. na urząd proboszcza ksiądz Zachariasz Richter
był pierwszym ewangelickim duchownym wygłaszającym kazania w nowym kościele św. Mikołaja.
W Kronice miasta znajdziemy listę ewangelickich duchownych działających do czasów kontrreformacji.
W 1623 r. miasto musiał opuścić
ostatni ewangelicki ksiądz, Adam
Franz, urodzony w Nowej Rudzie.
Jego córka Anna poślubiła księdza
Tobiasza Linckego, również noworudzianina, piastującego urząd duchownego ewangelicko-reformowanego w pobliskim Woliborzu.
W okresie sprzyjającym Reformacji Nowa Ruda wydała wielu wybitnych teologów, profesorów, kantorów i poetów ewangelickich. Prof.
Wittig cytuje Aeluriusa, twórcę wydanej w 1625 książki pt. Glaciographia: „Mieszkańcy miasta Nowa
Ruda dbali o uczęszczanie swoich
dzieci do szkoły, a dzieci miały talent
do studiowania. P. Calaminus, profesor teologii w Wittenberdze i Heidelbergu, pochodził z Nowej Rudy” (Kronika, s. 70). Mieszczańskie nazwisko
teologa brzmiało Peter Rörich, ale
według tradycji humanistów przetłumaczył je na łacinę. Rohr (rura) to po
łacinie calamus.
W Kronice znajdziemy liczne przykłady wybitnych ewangelickich noworudzian, zasłużonych nie tylko
dla swojego regionu. Także pierwszy
szpital, o którym wzmianka pochodzi
z 1572 r., zbudowany został z po-

lecenia Henryka Starszego. Również
nie zachował się żaden obraz tego
obiektu. Wiadomo jednak, że usytuowany został na gruncie należącym
do Stillfriedów — poniżej zamku, tuż
nad rzeką Włodzicą.
Do czasów kontrreformacji w mieście nie dochodziło do zamieszek na
tle religijnym. Po roku 1623 nastąpiły lata nietolerancji wyznaniowej, krwawych potyczek wojennych,
w których czynny udział brali również Stillfriedowie i ich współwyznawcy. Potem nastąpił okres usuwania ewangelików z urzędów, a także zmuszania do powrotu na łono
kościoła katolickiego, co też uczynił
ukochany, najmłodszy syn Henryka
Starszego, Bernard I, w roku 1626,
po wyroku sądu cesarskiego, który
pozbawił braci Henryka i Bernarda
praw do majątku. Henryk otrzymał też karę czteroletniego więzienia,
z którego już nie wrócił. Wcześniejszy wyrok sądu został później stopniowo złagodzony. Bernard I Stillfried odzyskał większość dóbr i wraz
z żoną i dziećmi stał się przykładnym
katolikiem. Ewangeliccy mieszkańcy
miasta — nie zawsze dobrowolnie —
ugięli się przed nowym porządkiem.
Z książki dekanatu dowiadujemy się:
„W Nowej Rudzie doliczono się 1747
spowiedzi wielkanocnych”. W całym
Hrabstwie: 27 tysięcy”.
Na długie lata zamarło legalne życie religijne dla rodzin ewangelickich.
Druga połowa XVIII wieku przyniosła znaczącą zmianę w położeniu
ewangelików na Ziemi Kłodzkiej, tym
samym w Nowej Rudzie. Pod rządami króla Fryderyka Wielkiego doZwiastun Parafialny nr 55
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szło do całkowitej wolności wyznaniowej. W Kronice prof. Wittiga czytamy: „W mieście zaczęła się tworzyć mała ewangelicka paraﬁa, która
odprawiała niedzielne nabożeństwa
najpierw w mieszkaniach wiernych”
(s. 241). Nowa ewangelicka paraﬁa powstała w 1796 roku. Wszyscy
ewangelicy będący obywatelami miasta, a także ci, którzy tego prawa nie
nabyli, podlegali paraﬁi w Kłodzku.
Na nabożeństwa niedzielne przyjeżdżał do Nowej Rudy z Kłodzka Pastor Johann Gottlieb Pohle. Pierwsze uroczyste nabożeństwo z kazaniem i Komunią Świętą odbyło się
w niedzielę Invocavit, 15 lutego 1796
roku, w sali Dworu Górnego. Od
tej daty rozpoczyna się powolne, ponowne odbudowanie życia ewangelickiego w Nowej Rudzie.
Od 1796 roku do 1824 zapisano
w księgach miejskich 143 ewangelików. Ich liczba w następnych latach
zmieniała się, by w roku 1864 osiągnąć 481 wiernych. Członkowie paraﬁi postawili sobie za cel pokojową
koegzystencję z katolickimi współobywatelami miasta. Kroniki nie zanotowały w kolejnych latach żadnego
sporu lub jakiejś niezgody. „Podczas chrzcin czy pogrzebów ewangelicy za zgodą ich kłodzkiego duszpasterza korzystali z pomocy katolickich duchownych, którzy udzielali
jej nieodpłatnie. Ewangelicy, jak np.
sędzia miejski Held, wspierali katolickich duchownych w czasie panowania epidemii cholery” (Kronika,
s. 349).
Pomieszczenie w Dworze Górnym
stało się z czasem za małe, wtedy
6
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to hrabia Anton von Magnis udostępnił dużą salę swojego noworudzkiego zamku do odprawiania nabożeństw. W 1839 r. dzięki dobroczyńcom i wyznawcom obu wyznań
ustawiono nowy ołtarz i odnowione
organy. Paraﬁa ewangelicka powiększyła się w dużej mierze o napływających z różnych części kraju współwyznawców. Wielkim i stałym dobroczyńcą był hrabia Ludwig von Pfeil
z Jugowa. Ewangelicy wspominali ze
szczególną estymą swoją pierwszą
dobrodziejkę, pannę von Studnitz,
która zginęła niestety z rąk swojego
służącego. Do rady paraﬁalnej należał jeden noworudzianin, którego
dziadek był już ewangelikiem, mistrz
ślusarski Bähr. Pozostali pochodzili
z innych miast, np. radny Beck —
z Kolonii.
W 1827 roku, 27 września, paraﬁa obchodziła złoty jubileusz urzędowania swojego pierwszego duszpasterza, pastora Pohle z Kłodzka.
Gdy udał się na emeryturę 26 lutego 1829 r., jego następcą został
pastor Johann Gottfried Müller. Po
nim, od 1836 do 1845, posługę duszpasterską sprawował pastor A. Wachler z Kłodzka. On to zapoczątkował
pertraktacje, mające stworzyć niezależną paraﬁę Nowa Ruda — Radków. „Jugowskiemu hrabiemu Ludwigowi von Pfeil udało się, dzięki
wstawiennictwu ministra, hrabiego
Stollberga, poprosić króla Fryderyka
Wilhelma IV o przyjęcie suwerennego
patronatu nad ewangelicką paraﬁą
kościelną w Nowej Rudzie. Miało to
miejsce 9 września 1843 r.” (Kronika, s. 349). Za namową Wachlera,

obecnie już superintendenta, noworudzianie wybrali na swojego duszpasterza — duchownego z Bożkowa,
pracującego w tamtejszym zamku
jako nauczyciel, Georga Ahlersa. Cieszył się on wśród ewangelików wielką
sympatią, gdyż został ojcem chrzestnym bardzo biednego dziecka, dla
którego nie można było znaleźć chętnego do przyjęcia tego obowiązku.
Pastor G. Ahlers sprawował swój
urząd w latach 1845-1878 i położył
wielkie zasługi dla rozwoju i znaczenia noworudzkiej paraﬁi ewangelickiej. W archiwum miejskim przechowuje się mowy wygłoszone podczas
wprowadzania go w urząd. Pastor
Ahlers cieszył się szacunkiem także
katolików, gdyż szanował ich i przyjaźnił się z ich proboszczem Franzem
Brandem, w trudnym dla nich okresie tzw. kulturkampfu. Obaj zakończyli swoją posługę w tym samym,
1878 roku.
W kronice znajduje się wykaz nieruchomości i pieniędzy, należących
do nowej paraﬁi, w czasie przejęcia
urzędu przez pastora Ahlersa.
Teren działania nowego duszpasterza był ogromny, oprócz Nowej Rudy
i okolic, obejmował także Radków
i 12 wsi. Nabożeństwa odbywały się
w Radkowie sześć razy do roku,
a mieszkańcy dbali o środki transportu. Nabożeństwa w Nowej Rudzie
odbywały się nadal w sali zamkowej.
W powstałej w 1846 szkole, znalazło się też miejsce na mieszkanie
dla duchownego. W 1866 r. założył
on szkołę w Słupcu, a w 1872 —
w Ludwikowicach. W obu tych miejscowościach wprowadził od 1874 re-

gularne nabożeństwa. Dziełem jego
posługi duszpasterskiej było doprowadzenie do zbudowania ewangelickiego kościoła — którego konsekracja miała miejsce 4 listopada 1868
roku — i nowej ewangelickiej szkoły,
uroczyście otwartej 19 grudnia 1896
roku. Niestety tej uroczystości nie
dożył.
U Wittiga czytamy: „Pastor Ahlers obchodził 2 stycznia 1870 roku
w nowym kościele srebrny jubileusz
urzędowania, w którym uczestniczyli
wszyscy ewangelicy z miasta i okolic (prawie tysiąc). Osiem lat później
zachorował, zmarł 5 sierpnia 1878,
opłakiwany również przez katolicką
część miasta, gdyż pozostał wierny
danemu przyrzeczeniu niesienia pokoju i miłości. Wraz z jego odejściem
miasto straciło jedną z piękniejszych
i dobrych postaci w swojej historii”
(Kronika, s. 408).
W czasie pierwszej wojny światowej, niezależnie od konfesji, zginęło
wielu mieszkańców ziemi noworudzkiej. Wittig odnotowuje jednak, że
liczba ewangelickich nauczycieli nie
doznała uszczerbku. W latach 1922-1932 w ewangelickiej szkole uczyło
się 187 dzieci, nie wszystkie jednak były naszego wyznania. W latach
1928-1929 powiększono szkołę o kolejne pomieszczenia.
Życie paraﬁi ewangelickiej w Nowej
Rudzie przebiegało spokojnie, było
jednak zależne od ideologii państwowej, szczególnie za czasów Hitlera.
W kronice nie ma informacji na ten
temat.
W pierwszych latach po drugiej
wojnie światowej niemieccy ewangeZwiastun Parafialny nr 55
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licy korzystali z możliwości uczęszczania na nabożeństwa do kościoła.
Jednak z czasem wielu wysiedlono
lub sami wcześniej wyjechali. Pojawili się nowi wierni, szczególnie
z Zaolzia, które po wojnie znalazło
się w Czechosłowacji. Do dyspozycji
mieli poniemiecki kościół — obecnie katolicki — pw. Bożego Ciała.
Z czasem liczba polskich ewangelików zmalała. Powodem były wyjazdy
całych rodzin lub śmierć starszych
członków wspólnoty. Posługę duszpasterską pełnili księża z Kłodzka.

Noworudzka kaplica przed remontem
8

Zwiastun Parafialny nr 55

Obecnie do dyspozycji wyznawców
jest odremontowana kaplica z zapleczem w dawnym domu paraﬁalnym. Tutejszy ﬁliał podlega paraﬁi
w Wałbrzychu. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Waldemar Szczugieł, który również odwiedza swoich
paraﬁan w domach, niosąc Słowo
Boże w czasie choroby. Regularne
nabożeństwa odbywają się w drugą
i w czwartą niedzielę miesiąca oraz
we wszystkie święta kościelne.
Oprac. Krystyna Bałon

Rekonsekracja kaplicy w Nowej Rudzie
Kazanie wygłoszone 23 kwietnia 2016 roku
BP WALDEMAR P YTEL
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 zmar-

twychwstał. 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,
Zwiastun Paraﬁalny nr 55
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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, przypadającego 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 Ahlersa zaczęto zbierać datki na budowę kościoła. W dniu pamiątki Reformacji,
31 października 1866 roku, wmurowano kamień węgielny pod nowy
kościół. Poświęcono go w dniu 4 listopada 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 mie10
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ście nie pozostało wielu naszych
współwyznawców. Nieliczni napływowi ewangelicy nie byli w stanie
utrzymać kościoła i budynku plebanii, którą zamieniono na budynek mieszkalny. Kościół przeszedł
w latach 60. 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. ﬁliał należy do paraﬁi z siedzibą w Wałbrzychu. Nabożeństwa sprawowali księża: Mrowiec,
Gaś i obecny proboszcz W. Szczugieł. 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.

Rekonsekracja kaplicy filiału w Nowej Rudzie
23 KWIETNIA 2016
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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. Chciałbym 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 istotZwiastun Parafialny nr 55
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nym 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. 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

Z

Reminiscencje z rekonsekracji kaplicy
Nowa Ruda, 23 kwietnia 2016

W wigilię niedzieli Cantate, 23 kwietnia 2016 roku, pieśnią i modlitwą
wielbiliśmy Pana, dziękując Mu za
opiekę nad ambitnym dziełem odremontowania uzyskanych pomieszczeń oraz kaplicy ﬁliału wałbrzyskiej
paraﬁi w Nowej Rudzie. Ukoronowaniem tego trudu było właśnie nabożeństwo dziękczynne z okazji rekonsekracji tejże kaplicy. Licznie zgromadzeni ewangelicy z Wałbrzycha,
Kamiennej Góry, Boguszowa i rzecz
jasna z Nowej Rudy oraz nasi przyjaciele z paraﬁi rzymsko-katolickiej
św. Mikołaja w Nowej Rudzie wraz ze
swoim proboszczem, księdzem dziekanem Jerzym Kosem, mogli uczestniczyć w podniosłym, ale jakże radosnym wydarzeniu.
16

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.
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Dostojny gość, zwierzchnik diecezji
wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, NPW biskup Waldemar Pytel, dokonał rekonsekracji odnowionej kaplicy i wygłosił kazanie.
Ks. Waldemar Szczugieł, nasz proboszcz, od lat starał się uzyskać
akt własności użytkowanej od dawna
kaplicy, a także przylegających doń
pomieszczeń, by stworzyć ciąg modlitewno-katechetyczny. Lata 2014
i 2015 przyniosły oczekiwane rozstrzygnięcia. Nic więc nie stało na już
przeszkodzie, aby rozpocząć remont.
Mogliśmy zań podziękować w sobotę
23 kwietnia. Plany naszego proboszcza urzeczywistniły się i oto mamy
piękne i godne miejsce do odbywania

nabożeństw i spotkań paraﬁalnych.
sobotnia uroczystość rekonsekracji
Tomasz Żółtko (fot. Małgorzata Szczugieł)
kaplicy. Aby mogło do niej dojść,
My nieliczni noworudzcy ewangetrzeba było odpowiednio na tę urolicy jesteśmy wdzięczni ks. Waldemaczystość kaplicę przygotować. Przyrowi, radzie paraﬁalnej, ks. Biskustąpiono do tak dawno odwlekanego
powi i pani kurator naszej diecezji,
remontu. Tu również nie zawiedli paKatarzynie Bruzi, za wsparcie ﬁnanraﬁanie, którzy w remoncie pomogli.
sowe i duchowe całego projektu.
Od dłuższego już czasu do Nowej
Nasi katoliccy przyjaciele cieszyli
Rudy z Wałbrzych jeździli p. Karlicki
się wraz z nami z pięknej ceremonii
i p. Welman, aby swoją fachową porekonsekracji. Szczególne wrażenie
mocą dopomóc w pracach. Również
uczyniły na gościach nasze pieśni,
i noworudzcy paraﬁanie nie stali bezwspaniale wykonane przy akompaczynnie.
niamencie muzyki organowej zagraEfekty można było ocenić tylko
nej przez pana Macieja Skrzypczyka.
w jeden sposób — uczestniczyć w soJedna z pań przekonana była, że wybotniej uroczystości. Wszyscy goście,
konał je chór. Wielkim przeżyciem był
w tym paraﬁanie, jednym chórem
również dla nas ewangelików Sakrawypowiadali się w samych superment Ołtarza, gdyż nieczęsto zdarza
latywach na temat wykonanego resię u nas, aby sprawowany był przez
montu. Każdemu podobały się kodwóch księży, w tym przez samego
lory, którymi zostało pomalowane
biskupa.
wnętrze kaplicy oraz przylegające
Z niecierpliwością czekamy na kodo niej pomieszczenia gospodarcze.
lejne nabożeństwo, gdyż słuchanie
Wiele pozytywnych ocen zebrał guSłowa Bożego w tak pięknym miejscu
stownie wykonany ołtarz. Na uroczynapełnia serce radością.
stości prócz wałbrzyskich paraﬁan,
Serdeczne Bóg zapłać.
mieliśmy zaszczyt cieszyć się obecKrystyna Bałon (Nowa Ruda)
nością szacownych gości. Zaszczycił
nas swoją obecnością ksiądz Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Wro„Warownym grodem jest nasz Bóg” —
cławskiej Kościoła Ewangelicko-Auten hymn wybrzmiewa zawsze w ważgsburskiego. Ksiądz Biskup wygłonych chwilach życia ewangelika i jego
sił kazanie, wieńcząc je symboliczparaﬁi. Nie inaczej też było i tym ranym prezentem w postaci kamienia,
zem. 23 kwietnia 2016 w noworudzco wprowadziło obecnych w miły zakim ﬁliale paraﬁi Kościoła Ewangechwyt. Na uroczystości była również
licko-Augsburskiego w Wałbrzychu
obecna kurator wrocławskiej diecedoszło do wielkiej uroczystości. Otóż
zji, jak i naszej wałbrzyskiej parapo wieloletnich staraniach udało się
ﬁi, p. mgr Katarzyna Bruzi. Nie zauzyskać na własność kaplicę i wejść
brakło też naszych przyjaciół w osodo wspólnoty mieszkaniowej. Zwieńbach proboszcza paraﬁi rzymskoczeniem tych starań była właśnie
katolickiej w Nowej Rudzie z ko-

*
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ścioła Św. Mikołaja, księdza dziekana Jerzego Kosa oraz sąsiadów
z budynku, w którym znajduje się
kaplica. Nad przebiegiem uroczystości jak zwykle czuwał niezastąpiony
proboszcz paraﬁi wałbrzyskiej, ks.
Waldemar Szczugieł. O muzyczną
oprawę zadbał paraﬁalny kantor,
Maciej Skrzypczyk, który wydobywał
z instrumentu tak piękne dźwięki,
że nie pozostawały one nikomu obojętne, o czym świadczyły pozytywne
szepty między zebranymi. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny poczęstu-

nek w postaci kawy i ciasta, natomiast zaproszeni goście oraz nasi
bohaterowie, którzy przyczynili się
do poprawy stanu i wyglądu kaplicy,
udali się na uroczysty obiad.
To był ważny dzień dla noworudzkich paraﬁan i dla całej wałbrzyskiej paraﬁi. Po uroczystości długo
jeszcze rozmawiano na temat wydarzenia, tym bardziej, że do tych
rozmów skłaniały pyszne paszteciki,
które dla nas zostały przygotowane.
Za uczestnictwo dziękujemy wszystkim przybyłym.
Sebastian Garwol (Wałbrzych)

Jam swej nie szczędził krwi,
a ty co dajesz mi? . . .
Niech ten szczególny czas
Wielkiego Tygodnia
będzie okazją
do zatrzymania się na chwilę
i wyciszenia.
Skierujmy swój wzrok na krzyż
z wiarą i ufnością,
że to, co się stało na Golgocie,
stało się dla nas. . .
dla naszego zbawienia. . .
Niech radość Wielkanocnego
poranku wypełni nasze serca
i poprowadzi
przez trudy codzienności. . .
Radosnych, zdrowych
i pełnych pokoju świąt życzy
Rada Paraﬁalna

18
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Sprawozdanie merytoryczne proboszcza
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu za 2016 rok
KS . WALDEMAR SZCZUGIEŁ
Jak matka pociesza syna, tak Ja
będę was pocieszał.
(Rzym. 15, 7)

Tak jak to ujmuje ap. Paweł w haśle
tego roku, odczuwaliśmy w jego trakcie Jego pociechę i codzienne wsparcie. Dzięki temu życie paraﬁalne toczyło się w miarę spokojnym rytmem, którego zasadniczą część stanowiły nabożeństwa; było ich w Wałbrzychu 65, wraz z tygodniowymi,
a w Nowej Rudzie — 29. Prowadziłem nauczanie kościelne w czterech
grupach, dwóch na poziomie szkoły
podstawowej i po jednej gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. Z wyjątkiem
wakacji odbywały się regularnie spotkania tygodniowe w formie spotkań biblijnych, seansów ﬁlmowych
i nabożeństw tygodniowych. Istotnym elementem budowania więzi
w paraﬁi były, tak jak w poprzednim roku, spotkania przy kawie po
nabożeństwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Stanowią one doskonałą okazję do porozmawiania między sobą, dają możliwość kontaktu
z duszpasterzem. Poza tym, w minionym roku odwiedziłem wiele rodzin,
a także wielokrotnie udzielałem Komunii Św. w szpitalach czy mieszkaniach. Ważnym elementem pracy
organizacyjnej są posiedzenia Rady

Paraﬁalnej, których odbyło się siedem i dwa Zgromadzenia Paraﬁalne.
W ramach oktawy modlitw o Jedność Chrześcijan wygłosiłem kazania w dwóch paraﬁach rzymsko-katolickich.
W ramach współpracy ekumenicznej zorganizowaliśmy trzy koncerty.
Podczas pierwszego, 4 marca, zorganizowanego z okazji Światowego
Dnia Modlitwy, w katolickim kościele
na Piaskowej Górze wystąpił p. Tomasz Żółtko. Następnie, 30 października, w kościele Zbawiciela odbyły
się koncerty dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu chrześcijańskiego rapera Elmera z Katowic.
31 stycznia odbyło się doroczne
sprawozdawcze Zgromadzenie Paraﬁalne, podsumowujące rok ubiegły
i wytyczające zadania na kolejny.
27-28 lutego nasze panie uczestniczyły po raz kolejny w rekolekcjach
w Karpaczu, a 11-13 marca wysłaliśmy naszą małą grupkę dzieci na rekolekcje do Jawora, w których przygotowaniu i prowadzeniu uczestniczyła także p. Katarzyna Bruzi.
22 kwietnia odbyło się spotkanie
z pracownikami naukowym Politechniki Wrocławskiej zainteresowanymi
kościołem Zbawiciela — od strony
budowlanej.
23 kwietnia, w Nowej Rudzie, biskup Waldemar Pytel dokonał reZwiastun Parafialny nr 55
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konsekracji naszej kaplicy — po
kapitalnym remoncie. Przygotowania trwały bardzo długo, gdyż najpierw musieliśmy stać się prawnymi właścicielami kaplicy, którą
użytkowaliśmy od dziesiątków lat.
Potem, dzięki przychylności burmistrza i Rady Miejskiej Nowej Rudy,
do naszej kaplicy przyłączono dodatkowe pomieszczenia, które przekazano paraﬁi nieodpłatnie. Po remoncie mamy więc nie tylko kaplicę, ale również pokój duszpasterski i zaplecze kuchenno-sanitarne.
Dużą część prac przeprowadzono już
w roku 2015, a ukoronowaniem starań była wspomniana uroczystość.
Dodatkowo uzyskaliśmy możliwość
umieszczenia na ulicy gablotki informującej o Kościele, terminach nabożeństw i o innych wydarzeniach.
5 maja uczestniczyliśmy, jako najliczniejsza grupa, we wspólnym nabożeństwie z okazji Wniebowstąpienia Pana Jezusa, które odbyło się
w Świerzawie. Dziękujemy gospodarzom, tzn. paraﬁi w Jaworze, za miłe,
jak zwykle, przyjęcie.
16 maja, w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, odbyło się
tradycyjne już nabożeństwo ekumeniczne w kościele Zbawiciela. Kazania wygłosili ks. radca Edwin Pech
i ks. dr Władysław Terpiłowski.
21 maja całą grupą uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji 10-lecia
paraﬁi w Lubaniu.
26-29 maja, na zakończenie czterodniowego pobytu na Dolnym Śląsku (z noclegami w naszym domu
paraﬁalnym), na czele z pastorostwem Marcinem i Janiną Undasami,
20
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podczas nabożeństwa wystąpił chór
paraﬁalny ze Zgierza.
7-10 lipca wraz z grupą paraﬁan
wziąłem udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej
w Budapeszcie.
15 lipca odbył się koncert organowy w kościele Zbawiciela, w ramach Międzynarodowego Festiwalu
im. Christiana Schlaga.
23-25 września, wraz z delegacją naszej paraﬁi, przebywaliśmy
w partnerskiej paraﬁi Idar. W jednej
z kaplic wygłosiłem kazanie, a po
nabożeństwie w Stadtkirche odbyło
się spotkanie, na którym przedstawiłem życie naszej paraﬁi i naszego
miasta. Zaproszenie do odwiedzenia Wałbrzycha w 2017 roku zostało
przyjęte z entuzjazmem.
18 października miało miejsce posiedzenie Rady Paraﬁalnej z udziałem biskupa Waldemara Pytla.
20 listopada — Wyborcze Zgromadzenie Paraﬁalne: wybory Rady Paraﬁalnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegata do Synodu Diecezjalnego.
11 grudnia — paraﬁalne spotkanie
adwentowe przy stołach.
17 grudnia — ponad 20 osób z naszej paraﬁi uczestniczyło w kolejnym Międzyparaﬁalnym Spotkaniu
Adwentowym; tym razem zaproszeni
zostali przez biskupa diecezji do kaplicy Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.
Jak co roku, w sierpniu, wiele osób
z naszej paraﬁi wybrało się do Karpacza na Tydzień Ewangelizacyjny
dla Rodzin; w pracach organizacyjnych uczestniczyły aktywnie panie
Katarzyna Bruzi i Dorota Burchardt.

W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy kolejny etap remontu kościoła Zbawiciela. Tym razem chcemy
wykonać kompletny remont elewacji. Według badań stratygraﬁcznych
przeprowadzonych przed spoczęciem
prac okazało się, że w przyszłości
kościół będzie wyglądał zupełnie inaczej niż przez ostatnie ponad 100
lat. W roku 2016 udało się wykonać
w nowej technologii fronton kościoła
oraz południową podwalinę wieży.
Stało się to możliwe dzięki dotacjom
Gminy Wałbrzych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dużemu wkładowi własnemu. Prace dają już wyobrażenie
wyglądu nawy kościoła po zakończeniu odnawiania elewacji.
Diakonijnie działamy w głównej
mierze poprzez Stację Socjalną, funkcjonującą dzięki ﬁnansowemu wsparciu Zakonu Joannitów. Na razie stacja jest czynna dwa razy w tygodniu,
we wtorki i w czwartki.
Jak co roku paraﬁa nasza brała
aktywny udział w akcjach charytatywnych „Prezent pod choinkę”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz
Skarbonka Diakonijna.

Udało się w końcu, po kilkunastu latach prób, sprzedać nieruchomość w Kuźnicach Świdnickich, aczkolwiek spodziewaliśmy się otrzymać większą kwotę. Z drugiej strony,
w najbliższych miesiącach należałoby wydać duże sumy na zabezpieczenie, dlatego cieszymy się, że to już
nie nasz problem.
Paraﬁa nie stoi pracą i modlitwą
samego księdza, dlatego serdecznie
dziękuję wszystkim pracownikom,
członkom Rady Paraﬁalnej, panu organiście i mojej rodzinie za zaangażowanie i wspieranie w codziennej pracy na niwie Pana. Żegnamy
z grona współpracowników p. Grażynę Karlicką i p. Bronisława Karlickiego, którzy przechodzą w stan
spoczynku i dziękujemy im za ponad
dwadzieścia lat pełnej poświęcenia
służby dla naszej paraﬁi.
Dziękuję też ustępującej Radzie
Paraﬁalnej za minione pieć lat wspólnej troski o dobro naszego zboru
i paraﬁi.
Nade wszystko zaś dziękujmy
w społeczności Jemu, dzięki Jego
łasce żyjemy, Jemu niech będzie
chwała i cześć!

Chór parafialny ze Zgierza
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15.06.2017 czwartek
Ustroń i Wisła
temat dnia: wczoraj

16.06.2017 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn
temat dnia: dzisiaj

17.06.2017 sobota
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie
diecezji cieszyńskiej

14 maja 2017 we Wrocławiu, w kościele Marii Magdaleny,
o godz. 11.00, odbędzie się główne nabożeństwo
w ramach diecezjalnych obchodów Roku Reformacji.
Kazanie wygłosi ks. bp Ragnar Persenius ze Szwecji.
20 maja 2017 o godz. 19.00, na zaproszenie Filharmonii
Sudeckiej, w kościele Zbawiciela wystąpi znany chór
z USA.
25 maja 2017 paraﬁa w Jaworze zaprasza do Świerzawy
na wspólne nabożeństwo w pamiątkę Wniebowstąpenia Pana Jezusa. Początek o godz. 17.00; wyjazd z Wałbrzycha o godz. 15.00.
5 czerwca 2017 o godz. 17.00 zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwo ekumeniczne, które zostanie odprawione w kościele Zbawiciela w Wałbrzychu, w drugi
dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego. Przyjdźcie sami
i zaproście innych!
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Hasło biblijne miesiąca kwietnia 2017 roku
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma go tu, ale wstał z martwych.
(Łukasz 24, 5-6)

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin przyjmowali
Gertruda Podlasińska z Piaskowej Góry, 1 stycznia — 86 urodziny
Olga Popiołek z Piaskowej Góry, 8 stycznia — 81 urodziny
Alfred Palmi z Nowego Miasta, 15 stycznia — 84 urodziny
Hildegarda Nawrot z Boguszowa, 9 lutego — 92 urodziny
Alicja Sachs ze Szczawna-Zdroju, 21 lutego — 90 urodziny
Melania Werner z Piaskowej Góry, 21 lutego — 88 urodziny
Eryka Dolega z Piaskowej Góry, 4 maja — 84 urodziny
Margot Łuczak z Gorc, 30 czerwca — 84 urodziny
Z żałobnej karty
Śp. Rosemarie Seiler z Piaskowej Góry, urodzona w Żaganiu
2 marca 1943, zmarła 22 kwietnia 2016 w Wałbrzychu, w wieku
73 lat.
Śp. Irena Ciechomska z domu Palmi ze Śródmieścia, urodzona
w Bochni 4 września 1931, zmarła 23 maja 2016 w Sokołowsku,
w wieku 85 lat.
Śp. Ireneusz Jan Kolenda z Nowego Miasta, urodzony w Broniewicach 24 czerwca 1945, członek Rady Paraﬁalnej, zmarł nagle
16 stycznia 2017 w wieku 71 lat.
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Nr PL 63 1240 1952 1111 0010 3326 2867
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