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Pozdrowienia wielkanocne 
RZEKŁ JEJ JEZUS: NIEWIASTO! CZEMU PŁA-

CZESZ? KOGO SZUKASZ? (J 20, 15) 
   
   Wielkanoc – to wielkie święto zwycięstwa, to 
święto wielkiej radości, która wypełnia i opro-
mienia ludzkie serca. Wielkanoc – to szczególny 
czas, gdy można wejrzeć w siebie, w swą chrze-
ścijańską służbę poprzez wielkanocną Ewangelię, 
która tak radośnie rozbrzmiewa. 
   Jak duchowo bliska jest nam Maria Magdalena 
płacząca w ogrodzie Józefa z Arymatii nad gro-
bem Jezusa? Szczególnie bliska jest tym, którzy 
też stali nad grobem kogoś bliskiego, drogiego, 
kogo kochano i bardzo mocno przeżyli tragedię 
pożegnania, odprowadzenia na ziemię cmentar-
ną. Bliska jest tym, którzy muszą często patrzeć 
na poszkodowanego, doświadczonego życiem 
człowieka, który w mgnieniu oka traci wszyst-
kich, bądź wszystko. Co innego może człowiek w 
takim wypadku czynić i czyni? Właściwie tylko 
oficjalnie, bądź w ukryciu płacze, bo nic innego 
zrobić nie może i nie umie! Dobrze jeśli ktoś do 
nas podejdzie i powie: Czemu płaczesz? 
   Maria Magdalena dwukrotnie usłyszała to py-
tanie. Najpierw zadali je aniołowie, a potem Ten, 
którego szukała i opłakiwała. Czemu płaczesz? 
   Na takie postawione pytanie człowiek usłyszy 
nie raz odpowiedź: śmierć zabrała mi matkę. Zo-
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stałem sierotą! Gdzie są moi rodzice? Już nie 
mam męża, żony, brata, siostry, bliższego czy dal-
szego krewnego, przyjaciela. To się stało tak na-
gle, że wiek życia minął i praca ustała, a związki 
najmilsze śmierć rozerwała. Straciłem cały swój 
dobytek. Nie mam domu. Nie mam już nic. I co 
ma chrześcijanin wtedy dać? Co zrobić? Co po-
wiedzieć? Czy nie zapłakać jak Maria Magdale-
na? Ona w tej trudnej i kłopotliwej chwili wielka-
nocnego poranku odpowiedziała: Wzięli Pana 
mego. Ale czy my, ludzie wiary, chrześcijanie w 
nie jednej życia chwili, nie musielibyśmy tak po-
wiedzieć: Zabrali mi Chrystusa, albo Pana Boga? 
  W pędzie dzisiejszego życia, pośród codzien-
nych spraw, trosk, kłopotów i ocierania się o 
ludzką tragedię tak się może stać. Cierpienia mo-
gą nam również zabrać naszego Pana, ponieważ 
łatwo można wpaść w zwątpienie i swoim ży-
ciem, zachowaniem powiedzieć – Nie ma Boga! 
Zabrać można człowiekowi tylko to, co posiada. 
Tylko człowiek wierzący może utracić Boga. Ale 
kto Go szuka, temu daje się Pan znaleźć, jeżeli 
szuka Go jak Maria Magdalena – z całego serca, 
nawet ze łzami. 
   Maria poznała żywego, zmartwychwstałego Pa-
na przez Jego Słowo. Słuchając Słowa Bożego czy 
to w kościele, w środkach masowego przekazu, 
w prasie, w domowym zaciszu wiedz, że to Bóg 
przemawia. Gdy choć jedno słowo przemówi do 
nas i poruszy struny naszego serca, to wówczas 
poznajemy, że zmartwychwstały Pan jest wśród 
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nas obecny. On jest wierny swoim słowom, po-
przez które wlewa w nasze serca wielką nadzieję 
i to niezwykłą nadzieję zbawienia i życia wiecz-
nego. Teraz już nikt i nic, nawet śmierć, smutek, 
przygnębienia, ludzka tragedia nie jest w stanie 
odłączyć człowieka wiary od miłości Bożej, która 
jest w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. 
   Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Pa-
rafianie, Czytelnicy naszego Parafialnego Infor-
matora, by radość emanująca z pustego grobu 
Pana Kościoła była radością Waszego, naszego 
życia ku chwale Bożego imienia na rzecz drugie-
go człowieka. Niechaj wielkanocne światło rozja-
śni wszelkie mroki pojawiające się na naszych 
chrześcijańskich drogach i ścieżkach. Oby słowa 
zmartwychwstałego Jezusa – Pokój Wam - stały 
się udziałem naszych domów, rodzin, naszego ży-
cia, a wielkanocna nadzieja, nadzieją zbawienia i 
życia wiecznego w Jezusie Chrystusie była co-
dziennością naszej ziemskiej pielgrzymki. Niech 
wielkanocnej radości nie zabraknie w sercach i 
domach naszych. Nieśmy wspólnie radosną 
wieść – „Jezus żyje! Mój Zbawiciel drogi żyje!  

Szczęść Boże! 
    ks.  Adam Glajcar z żoną i córkami 

Goście z Hufca Pracy  
   15 grudnia 2011 roku do Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Częstochowie zawitali goście. 
Mieliśmy przyjemność przyjąć w naszych skrom-
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nych progach działaczki Klubu Aktywnych ze Śro-
dowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie na 
czele z panią redaktor Aleksandrą Mieczyńską. 
Wizyta ta odbyła się w ramach realizacji progra-
mu edukacyjnego „Ekumena”, który ma za zada-
nie przybliżyć młodzieży różne wyznania chrześci-
jańskie i cechy wspólne między nimi. Podczas wi-
zyty ksiądz Adam Glajcar wyjaśniał gościom zasa-
dy naszej wiary, opowiadał o jej historii, a także 
prezentował eksponaty wystawy znajdującej się 
w naszym kościele. Pastor bardzo chętnie odpo-
wiadał na pytania uczestniczek, które dotyczyły 
przede wszystkim dziejów częstochowskiej świą-
tyni, a także codziennego życia parafii. Spotkanie 
zakończyło się wzajemną wymianą życzeń świą-
teczno – noworocznych. 
   Miło jest nam także poinformować, iż w dniu 
22 .12 w gazecie „Życie Częstochowskie” ukazał 
się na stronie 6. artykuł poświęcony temu spotka-
niu. 

   W niedzielę 18 grudnia 2011 roku prócz nabo-
żeństwa spowiednio-komunijnego o godzi 
nie 10:30, parafianie mieli możliwość spotkać się 
w swym gronie po raz drugi – na wieczornym 
spotkaniu wigilijno-noworoczym. Punktualnie o 
godzinie 16 wszyscy pojawili się w sali parafial-
nej, w której już od wczesnego popołudnia przy-
gotowany był świąteczny poczęstunek – wszel-
kiego rodzaju wypieki, owoce, kawa i herbata. 

Wigilia parafialna 
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Po powitaniu wszystkich gości przez księdza pro-
boszcza zaczęło się wspólne kolędowanie. Śpie-
wom towarzyszył akompaniament organowy 
Moniki Lipki i Kacpra Jaskulaka. W przerwach 
między pieśniami pastor opowiadał o tradycjach 
świątecznych. 
   Niemałą atrakcją okazał się występ bożonaro-
dzeniowy grupy młodzieżowej – jasełka przygo-
towane pod czujnym okiem pani Katarzyny Cza-
derskiej i pani Jolanty Łapaj. Inscenizacja obra-
zowała kolację wigilijną wielopokoleniowej ro-
dziny – dziadków, rodziców i dzieci. Podczas 
opowieści nestora rodu akcja przeniosła się 200-
00 lat wstecz – do szopy betlejemskiej, w  której 
rodził się Zbawiciel. Przedstawienie mimo lek-
kiej konwencji niosło ze sobą uniwersalne praw-
dy – tylko przez czyny miłości i dobroci jesteśmy 
w stanie zmieniać świat na lepszy. 
   Parafian czekała jeszcze jedna niespodzianka, 
która szczególnie ucieszyła młodszą część wi-
downi. Do sali parafialnej przybył gość z Laponii, 
który rozdał paczki świąteczne. Wszyscy obecni 
zostali także obdarowani siankiem i pierniczka-
mi. 
   Spotkanie zostało zakończone zaśpiewaniem 
jeszcze kilku kolęd i wspólną modlitwą. Dzięku-
jemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzo-
ny czas. 
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   Niedawno parafialna grupa młodzieżowa miała 
jeszcze jedna okazję, by podzielić się z innymi przy-
gotowanym wcześniej przedstawieniem jasełko-
wym.  W niedzielę 8 stycznia 2012 roku grupa mło-
dzieżowa wraz z księdzem Adamem Glajcarem po-
jechała do Kościoła Krzyża Chrystusowego w Ole-
śnie, należącego do Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Lasowicach Wielkich na zaproszenie 
tamtejszego proboszcza, księdza Ryszarda Pierona. 
  Punktualnie o godzinie 15 byliśmy już na miejscu. 
Ksiądz Pieron oprowadził nas po oleskim kościele. 
Świątynia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Jak po-
wiedział pastor, zachowała ona taki sam kształt i 
wygląd, jak tuż po wybudowaniu - zabytkowy ży-
randol, ołtarz, a także ambona i chrzcielnica liczą 
więc ponad 160 lat! W kościele podziwialiśmy tak-
że tablicę upamiętniającą księdza Leopolda Polko, 
założyciela parafii w Oleśnie, pierwszego duchow-
nego i budowniczego tamtejszego kościoła oraz 
przepiękne organy. 
   Druga, bardziej oficjalna część naszego pobytu w 
Oleśnie odbyła się w budynku parafialnym, w któ-
rym nasza grupa przedstawiła scenkę wigilijną. Wi-
downię czekała jeszcze jedna niespodzianka – wy-
stęp dzieci uczęszczających do szkółek niedzielnych 
w poszczególnych filiach parafii lasowickiej. Naj-
młodsi śpiewali wzruszające kolędy i pastorałki oraz 
recytowali wierszyki o świętach. 
Na koniec spotkania wszystkim obecnym zostały 
rozdane świąteczne upominki.  Ksiądz Ryszard Pie-

Wyjazd do Olesna 
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Zgromadzenie Parafialne 
29 stycznia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Częstochowie odbyło się sprawozdawczo-
budżetowe Zgromadzenie Parafialne. 
   Na nabożeństwie 29 stycznia panowała wysoka 
frekwencja. Po nim, po krótkiej przerwie na prze-
organizowanie sali, kawę i ciasto oraz po zajęciu 
przez wszystkich miejsc, ksiądz Adam Glajcar roz-
począł zgromadzenie parafialne odczytaniem je-
go porządku. Następnie zostali wybrani dwaj ase-
sorzy oraz protokolant. W kolejnym punkcie od-
czytano sprawozdania finansowe oraz sprawoz-
danie z życia i działalności Parafii i Rady Parafial-
nej za rok 2011. Dyskutowano o ważnych spra-
wach wewnątrzparafialnych, problemach, a także 
radościach naszej społeczności. Ubiegły rok zo-
stał podsumowany pozytywnie - jako rok remon-
tów i innych bardzo korzystnych przemian. 
   Warto zaznaczyć, iż rok ten był dobry także jeśli 
weźmiemy pod uwagę liczby: w 2011 roku odby-
ło się aż 115 nabożeństw, a frekwencja na nich 
wynosiła 2852 osób w Częstochowie, 221 w Pia-
sku i 205 w Lublińcu. Do Sakramentu Ołtarza 
przystąpiły 564 osoby [z czego 8 to komunie do-

ron podziękował naszej parafii za zaangażowanie i 
przyjazd. Po modlitwie pożegnaliśmy się ze sobą i 
pojechaliśmy do swoich domów. Przedstawienie 
jak i cały pobyt, który minął we wspaniałej, rodzin-
nej atmosferze, możemy ze spokojem zaliczyć do 
udanych! 
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   Rok 2011 w całym Kościele Ewangelicko – Au-
gsburskim 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 pa-
rafią pożegnał się ks. prof. Marcin Hintz, który 

Sprawozdanie z życia i działalności 
parafii i Rady Parafialnej za 2011 r. 

mowe]. Udzielono 2 chrztów, odbyło się 5 po-
grzebów oraz 1 ślub. Do parafii wstąpiły także 4 
osoby i wprowadziło się na jej teren 8 osób. 
   Podczas odczytywania sprawozdań, pastor 
zwrócił również szczególną uwagę na rolę mło-
dzieży w procesie rozwoju parafii. Parafianie zo-
stali także zapoznani z informacjami na temat 
wydarzeń, które nas czekają. Rok 2012 będzie 
upływał pod znakiem wielu istotnych wydarzeń i 
spotkań. Konferencja naukowa organizowana 
przez parafię  oraz planowane na 24 czerwca ob-
chody stulecia poświęcenia kamienia węgielnego 
kościoła przyciągną do Częstochowy wielu gości, 
także zagranicznych. 
   W trakcie zgromadzenia parafianie poruszali 
istotne kwestie finansowe, a także poddawali do 
przemyślenia własne pomysły co do urozmaice-
nia życia parafialnego.  Już w niedługim czasie 
zrealizujemy jeden z nich – loterię fantową. 
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został proboszczem Parafii Ewangelicko – Augs-
burskiej 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 pa-
rafii przez nowego administratora zostały przeję-
te 2 lutego 2011r. Parafia borykała się i dalej ma 
kłopoty finansowe, a dodatkowo stanęły przed 
nią nieplanowane remonty. 
   W roku sprawozdawczym w całej parafii, ra-
zem z filiałami (Piasek i Lubliniec) odbyło się 115 
nabożeństw. Włączamy w tę cyfrę nabożeństwa 
tygodniowe (adwentowe i pasyjne). Ponadto na-
bożeństwo 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 jasnogórskie-
go o. Tomasza Majewskiego oraz naszych przyja-
ciół z Hagen. Wzruszającym przeżyciem było na-
bożeństwo konfirmacyjne, podczas którego trzy 
osoby po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pań-
skiego. Zostało to poprzedzone egzaminem kon-
firmacyjnym, który odbył się w czasie nabożeń-
stwa tydzień przed Konfirmacją. Odbyły się rów-
nież nabożeństwa połączone z muzyką sakralną 
w wykonaniu organistki Moniki Lipka i jej siostry 
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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 wie-
lu turystów. Ponadto koncertami organowo-
skrzypcowymi zostały uświetnione nabożeństwa 
w Święto Żniw, Boże Narodzenie. To wszystko 
przynosiło efekt w postaci zadawalającej fre-
kwencji nabożeństwowej, a także ciągle zwięk-
szającej się liczby przystępujących do Sakramen-
tu Komunii Świętej. 
   Tu musimy zaznaczyć, że przeżywaliśmy pewne 
trudności z życiem nabożeństwowym, jak p. 
Herman Gronowski dotychczasowy organista za-
chorował 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 Czę-
stochowie. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. 
W tej chwili mamy dwóch młodych i zdolnych 
organistów, którzy angażują się w uświetnianie 
naszych nabożeństw, nawiązują kontakt z mło-
dzieżą naszej parafii i zapewniają oprawę mu-
zyczną parafialnym przedsięwzięciom. To na 
pewno cieszy i raduje. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tej współpracy. 
  Parafia wychodziła „na zewnątrz” otwierając, 
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zwłaszcza w okresie letnim, kościół dla zwiedza-
jących. Każdego dnia w świątyni ktoś pełnił dy-
żur, odpowiadając odwiedzającym na szereg py-
tań. Dodatkowo w świątyni zorganizowano wła-
snym 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 Marci-
na Lutra, a także Postyllę Mikołaja Reja oraz wie-
le innych ciekawych pozycji). Dodatkowo w tej 
części umieszczono wyhaftowaną Różę Lutra i 
portrety Ojców Reformacji. W drugiej części zna-
lazły się obrazy, które wyszły spod pędzla i szy-
dełka naszych współwyznawców. Znalazły się 
tam także dzieła naszych parafian, konfirman-
tów. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowa-
niem, również medialnym. Częstochowskie me-
dia poświęciły jej sporo miejsca, w tym miejsco-
wa telewizja. 
   Mówiąc o kościele nie można zapomnieć o 
koncertach, które się w nim odbywały. Tradycyj-
nie koncert w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Gaude Mater zgromadził w naszej świątyni 
tłumy. Nie inaczej było na koncertach organizo-
wanych przez Stowarzyszenie Sympatyków Col-
legium Cantorum. To właśnie muzycy pod batutą 
Janusza Siadlaka wykonali Requiem Govaniego 
Francesco Anerio. Było to prapremierowe wyko-
nanie w Polsce. We wspaniałej, niezapomnianej 
scenerii przy świecach koncert dedykowano 
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wielkim muzykom i kompozytorom: Krzysztofowi 
Pośpiechowi i Januszowi Brawatowi. Innym zna-
czącym koncertem był koncert w ramach Festi-
walu Bachowskiego, a także koncert organizowa-
ny przez Częstochowską Filharmonię i Szkołę 
Muzyczną. 
   Bardzo cieszy fakt, że udało się zawiązać i sce-
mentować 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 ini-
cjuje wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia para-
fialne. Dzięki pomocy młodzieży całkowicie zin-
wentaryzowano cmentarz. Naniesiono poprawki 
i skomputeryzowano cmentarną kartotekę. To z 
inicjatywny młodzieżowej grupy Święto Refor-
macji miało wymiar ekumeniczny. Została przez 
młodych przygotowana projekcja filmu „Luter”. 
Młodzież wyszła także na przeciw potrzebom lu-
dzi starszych i przygotowała Bożonarodzeniowe 
przedstawienie, które wystawiła na parafialnym 
spotkaniu i w sąsiedniej parafii - Oleśnie. Mło-
dzież nawiązała również kontakty międzynaro-
dowe z CVJM Hagen. 
   Rok 2011 nie był tylko czasem personalnych 
zmian. Był to czas wytężonej pracy, wielkich re-
montów, czasem niespodziewanych, które za-
skakiwały. Pierwszym bardzo poważnym i kosz-
townym przedsięwzięciem był remont kapitalny 
dachu plebanii. Początkowo dzięki wydatnej po-
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mocy Diecezji Katowickiej, bp Tadeusza Szurma-
na i p. radcy Bożeny Polak została wykonana eks-
pertyza dachu i opracowany kosztorys inwesty-
cyjny. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania 
wykonawcy. Znaleźliśmy firmę, zaś z pomocą fi-
nansową pośpieszył Wysoki Konsystorz Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego w RP oraz parafia-
nie z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle 
Czarnem i my sami. Dzięki tym ofiarom wykona-
no remont kapitalny dachu plebanii i kominów. 
Nie możemy tu zapomnieć o remoncie kapital-
nym mieszkania proboszcza, który został wyko-
nany systemem gospodarczym. Parafia zakupiła 
tylko niezbędne materiały remontu, zaś wszelkie 
prace wykonał sam proboszcz, bądź osoby i fir-
my, 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 za-
dania, zostaniemy ukarani wysokim, bo 
5 000,00zł (pięć tysięcy złotych) mandatem. Zo-
stał nam narzucony termin do końca październi-
ka 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 Ewan-
gelicko – Augsburskiego w RP. Można tu jeszcze 
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wspomnieć o innych pracach remontowych, o 
których informowaliśmy na bieżąco na stronie 
internetowej oraz w naszym parafialnym infor-
matorze. 
   Parafia kontynuowała partnerstwo z CVJM Ha-
gen. Kontakty te nie opierają się tylko na spotka-
niu wybranych osób z parafii, ale na integracji 
całych parafialnych grup. W kontakty została za-
angażowana młodzież oraz Rada Parafialna. Te 
dwie grupy wraz z pastorostwem przygotowy-
wały 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 wytężo-
nej pracy. Przygotowano projekt wspólnego 
obozu młodzieży niemieckiej i polskiej. Cały czas 
realizujemy ten projekt i przygotowujemy grupę 
młodzieżową do wakacyjnego wyjazdu. Cieszy-
my 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 sce-
mentowała i odczuwała potrzebę wspólnego 
przebywania z sobą i budowania dobrych relacji 
na Chrystusowym fundamencie. 
   W nowy nieznany 2012 rok wchodzimy z wiel-
kimi nadziejami, ale i obawami. Kryzys, który za-
tacza coraz szersze i ciaśniejsze kręgi zaczyna do-
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tykać coraz większą liczbę parafian. Nasze pyta-
nia dotyczą dalszego funkcjonowania gospodarki 
Parafii. Czy podołamy? Ponadto jest to rok jubi-
leuszowy, w którym 24 czerwca przeżywać bę-
dziemy jubileusz 100-lecia poświęcenia kamie-
nia węgielnego naszej świątyni. W tym dniu go-
ścić będziemy Biskupa Kościoła, Biskupa Diece-
zji, byłych proboszczów naszej Parafii oraz przed-
stawicieli władz samorządowy oraz wielu przyja-
ciół 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 posta-
wił na naszych drogach ludzi, bez których trudno 
wyobrazić sobie to wszystko, co stawało się na-
szą radością 2011roku. Dziękujemy za nieocenio-
ną, bezinteresowną pomoc Wysokiemu Konsy-
storzowi Kościoła Ewangelicko – Augsburskiemu 
w RP na czele z Najprzewielebniejszym ks. bp Je-
rzym Samcem. Dziękujemy Radzie Diecezjalnej z 
Biskupem Tadeuszem Szurmanem na czele za 
każdą modlitwę przyczynną, dobra radę, a także 
za pomoc i zainteresowanie losami naszej Para-
fii. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się du-
chowo i materialnie do wzbogacenia naszej pa-
rafialnej jednoty. Soli Deo Gloria! 

Ks. Adam Glajcar 
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   Światowy Dzień Modlitwy to inicjatywa skupia-
jąca wokół siebie wiele wyznań chrześcijańskich. 
Co roku tego dnia odbywają się nabożeństwa po-
święcone tej tematyce. W częstochowskiej parafii 
2 marca 2012 również miało ono miejsce. 
   Podczas tego szczególnego nabożeństwa kaza-
nie wygłosił ks. Adam Glajcar. Pytał w nim czym 
jest modlitwa i poruszał różne aspekty jej defini-
cji. Przypomniał, iż każdy potrzebuje osobistej 
rozmowy ze Stwórcą, a także zaznaczył, iż jest to 
Boży dar, ale i również przywilej, z którego powin-
niśmy chętnie korzystać. Podczas nabożeństwa 
miała także miejsce modlitwa młodzieży. Grupa 
modliła się o pokój na świecie, ojczyznę, miasto 
oraz naszą parafię. 
   Po nabożeństwie nastała krótka przerwa, pod-
czas której zgromadzeni mogli posilić się ciastem 
przygotowanym przez parafian oraz kawą i herba-
tą. Następnie ksiądz proboszcz zaprosił wszyst-
kich na projekcję filmu pt. „Jedna noc z królem”. 
Film reżyserii Michaela O. Sajbela opowiada dzie-
je Hadassy, młodej Żydówki pochodzącej z niskich 
warstw społecznych, która pod imieniem Estera 
staje się królową Persji. Postawa bohaterki skła-
nia nas do refleksji, że nie istnieje modlitwa bez 
wiary ani również wiara bez modlitwy. Film za-
chęca nas także do przeczytania starotestamen-
towej Księgi Estery, którą to wiernie odtwarza. 

Światowy Dzień Modlitwy  



   18 marca 2012 na zaproszenie księdza Adama 
Glajcara do naszej parafii przybył gość specjalny. 
Był nim pan Witold Chrapek, reprezentujący Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów, które 
zajmuje się dystrybucją Pisma Świętego.  Spotka-
nie z nim miało miejsce podczas niedzielnego na-
bożeństwa. Po kazaniu pan Chrapek wygłosił krót-
ką prelekcję dotyczącą historii i działalności tej or-
ganizacji. Przeczytał także świadectwa ludzi, któ-
rym słowo Boże podarowane przez gedeonitów 
odmieniło życie. Zaproszony gość gorąco zachęcał 
wszystkich obecnych do głoszenia Dobrej Nowiny i 
przyłączenia się do współpracy. Jak sam powie-
dział, każdy z nas może w jakiś sposób zaangażo-
wać się w tę służbę, a Słowo Boże nigdy nie wraca 
puste – zawsze trafia do potrzebującego człowie-
ka. W kraju jest 80 oddziałów Stowarzyszenia, a je-
den z nich znajduje się w Częstochowie. Jeśli ktoś 
chciałby przyczynić się do tego przedsięwzięcia, to 
numer kontaktowy do Stowarzyszenia może uzy-
skać w Kancelarii Parafialnej. Polecamy! 
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Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej 
   Na 25 marca 2012 roku zaplanowana była w na-
szej parafii uroczystość wprowadzenia w urząd Ra-
dy Parafialnej. W tym dniu przyjechał do nas 
zwierzchnik diecezji katowickiej bp. Tadeusz Szur-
man. 
   Bp Szurman przyjechał, by poprzez modlitwę i 

Gość ze Stowarzyszenia Gedeonitów 
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błogosławieństwo wprowadzić w urząd Radę Pa-
rafialną. Podczas nabożeństwa spowiednio-
komunijnego wygłosił on kazanie, które zaczął od 
pozdrowień od Rady Diecezjalnej oraz podzięko-
wań dla ustępującej Rady.        Zaznaczył, iż w dzi-
siejszym świecie okazywanie wdzięczności nie jest 
rzeczą oczywistą.  „Częściej niż wdzięczność oka-
zujemy niewdzięczność. Odnosi się ona zarówno 
do ludzi, jak i do Boga” – mówił biskup. Opisując 
to zjawisko powołał się na starotestamentowy 
fragment tekstu o narodzie wybranym, w którym 
lud został zaatakowany przez węże. Biskup życzył 
wszystkim zgromadzonym dużo wdzięczności, któ-
rej zabrakło wtedy ludowi wybranemu, a także 
spojrzenia na świat i ludzi przez pryzmat krzyża 
Chrystusa. 
   Po kazaniu nadszedł czas na wprowadzenie w 
urząd Rady Parafialnej. Jej członkowie zgromadzili 
się przy ołtarzu i po wysłuchaniu praw i obowiąz-
ków wynikających z mandatu członka Rady Para-
fialnej złożyli przed Bogiem i zebranym w kościele 
zborem ślubowanie. Całość nabożeństwa dopełni-
ła wyjątkowa oprawa muzyczna Moniki Lipki 
[organy] oraz Zuzanny Lipki [skrzypce]. W świątyni 
udekorowanej pięknymi kwiatami dało się słyszeć 
przede wszystkim kompozycje Jana Sebastiana Ba-
cha, takie jak: Fantazja g- moll, Fuga g- moll, Sici-
liana, Largo z III sonaty oraz Presto z I partity na 
skrzypce solo. Nie zabrakło także wykonania 
utworu Sarabanda na skrzypce z towarzyszeniem 
organów,  napisanego przez włoskiego skrzypka 
Giuseppe Tartiniego. 
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   Parafia Ewangelicko – Augsburska w Częstocho-
wie w 2012 roku przeżywa jubileusz 100-lecia po-
święcenia kamienia węgielnego kościoła Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Pragniemy z tej okazji jak 
najserdeczniej zaprosić do udziału w Międzynaro-
dowej Konferencji: „W służbie Bogu, ojczyźnie i 
Częstochowie”, którą chcemy zorganizować i 
przeżywać za łaską Bożą w środę 23 maja 2012r.  
   Konferencja rozpocznie się o godz. 900, w auli Se-
minarium Duchownego w Częstochowie, ul. św. 
Barbary 41. Honorowym patronatem konferencję 
objęli: JE Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego w RP Tadeusza Szur-
mana i JE Arcybiskupa Archidiecezji Częstochow-
skiej Wacława Depo.  
PIERWSZY BLOK TEMATYCZNY 
1. Powstanie parafii ewangelickiej w Częstocho-
wie – ks. Adam Glajcar 

Zaproszenie na konferencję 

   Po nabożeństwie wszyscy obecni udali się do sali 
parafialnej na zaplanowane tam spotkanie. Moż-
na było na nim przy miłej rozmowie poczęstować  
się wypiekami parafian oraz napić się dobrej kawy 
czy herbaty. 
   Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego spotkania. Życzymy nowej Radzie 
Parafialnej, aby Bóg udzielił im łaski i mocy oraz 
by swe zobowiązania pełnili z radością i sumien-
nością. 
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2. Historyczno –kulturowe przesłanie kościoła 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. 
Rozważania nad stylem i wystrojem częstochow-
skiej świątyni. – mgr Patrycja Ryl 
3. Życie w Częstochowie w początkach XXw. Wpły-
wowe ewangelickie rodziny. – dr Juliusz Sętowski 
4. Ku współczesnemu ekumenizmowi -geneza ru-
chu ekumenicznego w Częstochowie.-  ks. dr Jaro-
sław Grabowski 
4. Parafia i jej diakonijna służba. – Thomas Herks-
troter 
5. Krzewienie życia kulturalnego – powinnością 
chrześcijanina. – ks. Piotr Zaborski 
6. Karta Ecumenica. – bp Paweł Anweiler 
DRUGI BLOK TEMATYCZNY: 
7. Echa wystąpienia ks. dr Marcina Lutra -sytuacja 
społeczno-religijna w Polsce w XVI i XVIIw. – bp 
Tadeusz Szurman 
8. Ekumeniczny wymiar nauki ks. dr Marcina Lu-
tra. – ks. prof. Marek Jerzy Uglorz 
9. Ekumenizm w życiu parafialnym. – ks. kanonik 
Mirosław Drabiuk. 
10. Kościół w Polsce na gruncie przemian społecz-
no-politycznych. – dr Rafał Glajcar 
   Zwieńczeniem konferencji będzie nabożeństwo 
ekumeniczne w kościele seminaryjnym ul. św. Bar-
bary 41, które rozpocznie się o godz. 1700, zaś ka-
zanie wygłosi  ks. arcybiskup Wacław Depo 



1.04.2012r. (niedziela) 
6. Niedziela Pasyjna PALMARUM 

10:30 Częstochowa [spowiednio-komunijne] 
WSPOMNIENIE ŚP. KS. LEOPOLDA WOJAKA 

 

5.04.2012r. (czwartek) 
Wielki Czwartek  

17:30 Częstochowa [spowiednio-komunijne] 
 

6.04.2012r. (piątek) 
Wielki Piątek 

14:00 Piasek [spowiednio-komunijne] 
17:30 Częstochowa  [spowiednio-komunijne] 

 

8.04.2012r. (niedziela) 
Wielkanoc 
8:30 Piasek 

10:30 Częstochowa 
 

9.04.2012r. (poniedziałek) 
Poniedziałek Wielkanocny 

8:15 Lubliniec 
10:30 Częstochowa  

 

15.04.2012r. (niedziela)     
1. Niedziela po Wielkanocy 

8:30 Piasek 
10:30 Częstochowa - KONCERT CHÓRU Z USTRONIA 

 

22.04.2012r. (niedziela) 
2. Niedziela po Wielkanocy 

8:15 Lubliniec 

PLAN NABOŻEŃSTW 
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10:30 Częstochowa 
 

29.04.2012r. (niedziela) 
3. Niedziela po Wielkanocy 

10:30 Częstochowa 
 

6.05.2011r. (niedziela) 
4. Niedziela po Wielkanocy 

8:30 Piasek 
10:30 Częstochowa [spowiednio-komunijne] 
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Rada Parafialna Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Częstochowie bardzo serdecznie zaprasza wszyst-
kich na jubileusz 100-lecia poświęcenia kamienia 
węgielnego kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Częstochowie, który za łaską Bożą pragniemy 
przeżywać w niedzielę 24 czerwca 2012r. 
W uroczystości udział wezmą: Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec, Bi-
skupi Diecezji: Katowickiej, Cieszyńskiej, Pomorsko-
Wielkopolskiej, Przyjaciele z Hagen, Goście Ekume-
niczni, Przedstawiciele Władzy Samorządowej i Ad-
ministracyjnej oraz wielu przyjaciół naszej parafii. 
Program uroczystości: 
11:00 Wyjazd na cmentarz ewangelicki w Często-
chowie ul. Rocha 79 i złożenie wiązanek kwiatów na 
grobie pierwszego burmistrza Częstochowy i pierw-
szego proboszcza śp. ks. Leopolda Wojaka. 
13:00 Uroczyste nabożeństwo z wręczeniem Róż 
Lutra. 
14:30 Piknik parafialny w ogrodzie. 
17:30 Jubileuszowy koncert w kościele.  

Zaproszenie na jubileusz 



Wieści zza organów 
Jakiś czas temu w naszej parafii powitaliśmy drugie-
go organistę - pana Kacpra Jaskulaka. 
   Pan Kacper jest uczniem Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Marcina Józefa 
Żebrowskiego w Częstochowie. Wcześniej kształcił 
się także w Ognisku Muzycznym w Blachowni. Z po-
czątku uczył się  gry na fortepianie, jednak sześć lat  
temu rozpoczął swoją przygodę z organami. Ten in-
strument spodobał mu się ze względu na jego potęgę 
oraz szerokie możliwości barwowe. Pan Kacper pod-
kreśla, że na nabożeństwach w naszym Kościele czuje 
się dobrze – „cieszę sie, że gram w kościele ewange-
lickim w Częstochowie, daje mi to wiele nowego do-
świadczenia związanego z muzyką, poza tym atmos-
fera, jaka tam panuje, jest bardzo miła”. 

Dane teleadresowe: 
ul. Śląska 20 
42-200 Częstochowa 
 

Tel/fax: 
(34) 365-14-57 
Tel. Kom: 
503-016-133 
E-mail: 
czestochowa@luteranie.pl                     
adam.glajcar@gmail.com 

Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska w 
Częstochowie 

Rada Parafialna zwraca się z 
apelem o regularne opłacanie 

składki kościelnej. Sugerowana 
kwota wynosi 1% od dochodu. 

Nr konta bankowego w PKO BP: 
93 1020 1664 0000 3102 0168 

0131 
W treści przelewu należy wpisać:  
Dar na cele kultu religijnego (s). 

www.czestochowa.luteranie.pl 

Red. wydania i autor tekstów (prócz podpisanych): 
Ewa Ratuszyńska [ewaratuszynska@gmail.com] 


