
SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII

 I DZIAŁALNOŚCI RADY PARAFIALNEJ ZA 2011r,

Rok 2011 w całym Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Polsce  obfitował  w różne
zmiany,  przede wszystkim personalne.  Te trudne tematy,  zmiany nie ominęły  także   Parafii
Ewangelicko  –  Augsburskiej  w  Częstochowie.  Po  długim,  ponad  dziesięcioletnim  pobycie  w
Częstochowie, z parafią pożegnał się ks. prof. Marcin Hintz, który został proboszczem Parafii
Ewangelicko  –  Augsburskiej  w  Sopocie,  a  następnie  został  wybrany  przez  Synod  Diecezji
Pomorsko – Wielkopolskiej  naszego Kościoła biskupem tej  diecezji.  Miejsce w Częstochowie
wakowało. Zgodnie z uchwałą Wysokiego Konsystorza z dniem 1 lutego 2011r. proboszczem-
administratorem  częstochowskiej  parafii  został  ks.  Adam  Glajcar,  dotychczasowy  proboszcz
Parafii w Wiśle Czarnem. Agendy parafii przez nowego administratora zostały przejęte 2 lutego
2011r.  Parafia  borykała  się  i  dalej  ma  kłopoty  finansowe,  a  dodatkowo  stanęły  przed  nią
nieplanowane remonty.

W roku sprawozdawczym w całej parafii, razem z filiałami (Piasek i Lubliniec) odbyło się 115

nabożeństw. Włączamy w tę cyfrę nabożeństwa tygodniowe (adwentowe i pasyjne). Ponadto

nabożeństwo  w  pierwszym  dniu  Święta  Zesłania  Ducha  Świętego  zostało  uświetnione

występem chóru z Wisły Czarnego. Nabożeństwo to było retransmitowane w częstochowskiej

telewizji  Orion.  Gościliśmy  na  nim  przeora  jasnogórskiego  o.  Tomasza  Majewskiego  oraz

naszych  przyjaciół  z  Hagen.  Wzruszającym  przeżyciem  było  nabożeństwo  konfirmacyjne,

podczas  którego  trzy  osoby  po  raz  pierwszy  przystąpiły  do  Stołu  Pańskiego.  Zostało  to

poprzedzone egzaminem konfirmacyjnym, który odbył się w czasie nabożeństwa tydzień przed

Konfirmacją.  Odbyły  się  również  nabożeństwa  połączone  z  muzyką  sakralną  w  wykonaniu

organistki Moniki Lipka i jej siostry Zuzanny (skrzypce). Swoją muzyką przypomniały o wielkich

ewangelickich kompozytorach w dniu Święta Reformacji. Muzyka ta zachęcała wielu wiernych

do uczestnictwa w nabożeństwie i jego przeżywaniu. Poprzez między innymi muzykę świątynię

w czasie nabożeństw odwiedzało wielu turystów. Ponadto koncertami organowo-skrzypcowymi

zostały  uświetnione nabożeństwa  w Święto  Żniw,  Boże  Narodzenie.  To  wszystko przynosiło

efekt  w  postaci  zadawalającej  frekwencji  nabożeństwowej,  a  także  ciągle  zwiększającej  się

liczby przystępujących do Sakramentu Komunii Świętej.

Tu musimy zaznaczyć, że przeżywaliśmy pewne trudności z życiem nabożeństwowym,
jak  p.  Herman  Gronowski  dotychczasowy  organista  zachorował  i  z  wielkim  bólem
zakomunikował,  że  już  nie  może  grać  w czasie  nabożeństw.  Parafia  poszukiwała  organisty.
Początkowo dojeżdżał do nas organista z Katowic Szopienic. W tym czasie trwały intensywne
poszukiwania kogoś w Częstochowie. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. W tej chwili mamy
dwóch młodych i zdolnych organistów, którzy angażują się w uświetnianie naszych nabożeństw,
nawiązują  kontakt  z  młodzieżą  naszej  parafii  i  zapewniają  oprawę  muzyczną  parafialnym
przedsięwzięciom. To na pewno cieszy i raduje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy.

Parafia wychodziła „na zewnątrz”  otwierając,  zwłaszcza w okresie letnim, kościół  dla
zwiedzających.  Każdego dnia  w świątyni  ktoś  pełnił  dyżur,  odpowiadając  odwiedzającym na



szereg pytań. Dodatkowo w świątyni zorganizowano własnym sumptem wystawę „Ewangelików
portret własny”.  Składała się z dwóch części:  historyczno-literackiej  i  współczesnej. W części
historycznej  znalazły  się  starodruki  autorstwa  Lutra  (Postylla  Domowa  z  XVIIw  i  jej  polski
reprint, tezy Marcina Lutra, a także Postyllę Mikołaja Reja oraz wiele innych ciekawych pozycji).
Dodatkowo w tej części umieszczono wyhaftowaną Różę Lutra i portrety Ojców Reformacji. W
drugiej  części  znalazły  się  obrazy,  które  wyszły  spod  pędzla  i  szydełka  naszych
współwyznawców.  Znalazły  się  tam  także  dzieła  naszych  parafian,  konfirmantów.  Wystawa
cieszyła się sporym zainteresowaniem, również medialnym. Częstochowskie media poświęciły
jej sporo miejsca, w tym miejscowa telewizja.

Mówiąc o kościele nie można zapomnieć o koncertach, które się w nim odbywały. Tradycyjnie

koncert  w ramach Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater zgromadził  w naszej świątyni

tłumy.  Nie  inaczej  było  na  koncertach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  Sympatyków

Collegium  Cantorum.  To  właśnie  muzycy  pod  batutą  Janusza  Siadlaka  wykonali  Requiem

Govaniego  Francesco  Anerio.  Było  to  prapremierowe  wykonanie  w  Polsce.  We  wspaniałej,

niezapomnianej  scenerii  przy  świecach  koncert  dedykowano  wielkim  muzykom  i

kompozytorom: Krzysztofowi Pośpiechowi i Januszowi Brawatowi. Innym znaczącym koncertem

był  koncert  w  ramach  Festiwalu  Bachowskiego,  a  także  koncert  organizowany  przez

Częstochowską Filharmonię i Szkołę Muzyczną.

Bardzo cieszy fakt, że udało się zawiązać i scementować grupę parafialnej młodzieży.
Grupa jest niewielka, ale chcąca się z sobą spotykać, dyskutować na szereg pytań. Młodzież
chętnie  angażuje  się  w  parafialne  akcje,  a  także  sama  inicjuje  wszelkiego  rodzaju
przedsięwzięcia parafialne. Dzięki pomocy młodzieży całkowicie zinwentaryzowano cmentarz.
Naniesiono poprawki i skomputeryzowano cmentarną kartotekę. To z inicjatywny młodzieżowej
grupy  Święto  Reformacji  miało  wymiar  ekumeniczny.  Została  przez  młodych  przygotowana
projekcja  filmu  „Luter”.  Młodzież  wyszła  także  na  przeciw  potrzebom  ludzi  starszych  i
przygotowała Bożonarodzeniowe przedstawienie, które wystawiła na parafialnym spotkaniu i w
sąsiedniej  parafii  -  Oleśnie.  Młodzież  nawiązała  również  kontakty  międzynarodowe z  CVJM
Hagen.

Rok 2011 nie był tylko czasem personalnych zmian. Był to czas wytężonej pracy, wielkich
remontów,  czasem  niespodziewanych,  które  zaskakiwały.  Pierwszym  bardzo  poważnym  i
kosztownym  przedsięwzięciem  był  remont  kapitalny  dachu  plebanii.  Początkowo  dzięki
wydatnej pomocy Diecezji Katowickiej, bp Tadeusza Szurmana i p. radcy Bożeny Polak została
wykonana ekspertyza dachu i opracowany kosztorys inwestycyjny. Rozpoczęły się gorączkowe
poszukiwania  wykonawcy.  Znaleźliśmy  firmę,  zaś  z  pomocą  finansową  pośpieszył  Wysoki
Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP oraz parafianie z Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Wiśle Czarnem i my sami. Dzięki tym ofiarom wykonano remont kapitalny dachu
plebanii i kominów. Nie możemy tu zapomnieć o remoncie kapitalnym mieszkania proboszcza,
który został  wykonany systemem gospodarczym. Parafia  zakupiła tylko  niezbędne materiały
remontu, zaś wszelkie prace wykonał sam proboszcz, bądź osoby i firmy, które swymi pracami
nie obciążyły budżetu parafii.

Jeśli  chodzi  o  cmentarz  to  trzeba  wspomnieć  o  niespodziewanym,  choć  koniecznym
remoncie  –  podłączenie  cmentarza  do  miejskiej  kanalizacji.  Zostaliśmy  ostrzeżeni,  że  nie
wykonując  tego  zadania,  zostaniemy  ukarani  wysokim,  bo  5 000,00zł  (pięć  tysięcy  złotych)
mandatem.  Został  nam  narzucony  termin  do  końca  października  2011r.  Parafia  wykonała



niezbędne  prace  przygotowawcze  (projekt,  wszelkie  pozwolenia  na  prowadzenie  prac,
pozwolenie  Konserwatora  Zabytków)  oraz  znalazła  wykonawcę.  Projekt  ten  był  bardzo
kosztowny i tu z pomocą przyszedł kolejny już raz Wysoki Konsystorz Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP. Można tu jeszcze wspomnieć o innych pracach remontowych, o których
informowaliśmy na bieżąco na stronie internetowej oraz w naszym parafialnym informatorze.

Parafia kontynuowała partnerstwo z CVJM Hagen. Kontakty te nie opierają się tylko na
spotkaniu  wybranych osób z  parafii,  ale  na  integracji  całych  parafialnych grup.  W kontakty
została  zaangażowana  młodzież  oraz  Rada  Parafialna.  Te  dwie  grupy  wraz  z  pastorostwem
przygotowywały  pobyt  naszych  gości  w  Częstochowie,  który  zakończony  został  wyjazdem
integracyjnym w Beskidy. Parafialna grupa w październiku gościła w Hagen, gdzie nie tylko był
czas na zwiedzanie i poznawanie Westfalii, ale był to też czas wytężonej pracy. Przygotowano
projekt wspólnego obozu młodzieży niemieckiej i polskiej. Cały czas realizujemy ten projekt i
przygotowujemy grupę młodzieżową do wakacyjnego wyjazdu. Cieszymy się, że możemy przede
wszystkim wymieniać doświadczenia, a także wspólnie pokonywać trudności. Nie chodzi tu o
trudności finansowe. Zależy nam bardzo, aby poprzez te integracyjne wyjazdy grupa parafian
jeszcze  mocniej  się  scementowała  i  odczuwała  potrzebę  wspólnego  przebywania  z  sobą  i
budowania dobrych relacji na Chrystusowym fundamencie.

W nowy nieznany 2012 rok wchodzimy z  wielkimi  nadziejami,  ale  i  obawami.  Kryzys,  który

zatacza coraz szersze i ciaśniejsze kręgi zaczyna dotykać coraz większą liczbę parafian. Nasze

pytania dotyczą dalszego funkcjonowania gospodarki Parafii.  Czy podołamy? Ponadto jest to

rok jubileuszowy, w którym 24 czerwca przeżywać będziemy jubileusz 100-lecia poświęcenia

kamienia węgielnego naszej świątyni. W tym dniu gościć będziemy Biskupa Kościoła, Biskupa

Diecezji, byłych proboszczów naszej Parafii oraz przedstawicieli władz samorządowy oraz wielu

przyjaciół i sympatyków. Do tej uroczystości chcemy się przygotować jak najlepiej.

Patrząc z perspektywy czasu, miniony 2011 rok był trudnym, ale jeszcze raz pokazał, jak
bardzo Bogu zależy na Jego ciele -  Kościele.  To On postawił  na  naszych drogach ludzi,  bez
których  trudno  wyobrazić  sobie  to  wszystko,  co  stawało  się  naszą  radością  2011roku.
Dziękujemy  za  nieocenioną,  bezinteresowną  pomoc  Wysokiemu  Konsystorzowi  Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiemu w RP na czele z Najprzewielebniejszym ks. bp Jerzym Samcem.
Dziękujemy Radzie Diecezjalnej z Biskupem Tadeuszem Szurmanem na czele za każdą modlitwę
przyczynną,  dobra radę,  a także za pomoc i  zainteresowanie losami naszej  Parafii.  Dziękuję
wszystkim,  którzy  przyczynili  się  duchowo  i  materialnie  do  wzbogacenia  naszej  parafialnej
jednoty. Soli Deo Gloria!

Ks. Adam Glajcar


