Spotkanie w parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego
w Legnicy
W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan Akcja Katolicka diecezji legnickiej
24.01.2015 gościła w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w Legnicy
w parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Spotkanie prowadził : Proboszcz i gospodarz
świątyni parafialnej ks. prot. mgr Lubomir Worhacz oraz ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski –
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji legnickiej. Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą
Pańską w języku polskim a na zakończenie spotkania, modlitwę tę odmówiono w języku
starocerkiewnym.
Ks. Jan Klikowski na początku spotkania stwierdził, że jako wyznawcy Kościoła
wschodniego i zachodniego powinniśmy się nawzajem poznawać i wspierać na niełatwych
w dzisiejszych czasach drogach życia. Każde takie spotkanie, każda wspólna obecność
wzajemnie nas ubogaca i zbliża do siebie.
Ks. Lubomir Worhacz zapoznał członków Akcji Katolickiej z historią parafii
prawosławnej w Legnicy, która powstała w 1948. Wierni kościoła prawosławnego wcześniej
w 1947 r. spotykali się w kaplicy w „Kościele Pokoju” w Jaworze. W Legnicy, jak stwierdził
ksiądz proboszcz, pierwsze nabożeństwa odprawiono w prywatnym mieszkaniu przy ulicy
Panieńskiej. Kolejnym miejscem modlitwy tej wspólnoty była poewangelicka kaplica na ulicy
Panieńskiej, która pełniła funkcję cerkwi parafialnej. Obecna cerkiew została pozyskana
w 1975 r. i w latach 1976–1977 przystosowana do potrzeb liturgii prawosławnej.
Po wykonaniu robót adaptacyjnych, w 1977 olbrzymiego zniszczenia dokonała wielka
powódź jaka nawiedziła Legnicę. W cerkwi poziom wody sięgał do wysokości 1 metra.
Kolejne roboty remontowe i konserwacyjne trwały wiele lat. Drugiej uroczystej konsekracji
cerkwi dokonano dopiero w grudniu 1983 r., wtedy to świątynia „Zmartwychwstania
Pańskiego” otrzymała drugie wezwanie „Św. Mikołaja”. Liczba wiernych na przestrzeni lat
systematycznie zmieniała się, początkowo parafię tworzyło 9 rodzin, rok później było już 100
rodzin, a w roku 1950 było 150 rodzin. Społeczność prawosławna pod koniec lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zaczęła się zmniejszać, powodem tego były wyjazdy
wiernych do swoich ojczystych krajów. Obecnie parafia ma 400 wiernych. Jak widać parafia
nie jest duża, choć to jedna z większych parafii prawosławnych na Dolnym Śląsku. Potrzeby
materialne konieczne do utrzymania cerkwi i domu parafialnego, wzniesionego w latach
dziewięćdziesiątych są duże. Należy dodać, że obecna świątynia prezentuje się doskonale ale
jest w dalszym ciągu ulepszana. Wykonywane są także prace w obrębie innych zabudowań
koniecznych do funkcjonowania parafii.
Na spotkaniu nie zabrakło pytań i dyskusji o: obrządku liturgii prawosławnej,
strukturze kościoła prawosławnego w Polsce a także, o uroczystościach kościelnych w ciągu
roku liturgicznego. Członkowie Akcji Katolickiej pytali proboszcza o wiele innych spraw
dotyczących życia społeczności Kościoła prawosławnego.
Na zakończenie prowadzący spotkanie, starali się odpowiedzieć na pytanie, co jest
ważne dla wyznawców Kościoła katolickiego i prawosławnego poza oczywistą wiarą w Boga.
Zarówno ks. Lubomir Worhacz jak i ks. Jan Klinkowski odpowiadali, że wiele spraw, ale
z ważniejszych to: modlitwa, świadectwo wiary, wychowanie w chrześcijańskim systemie
wartości, zachowanie zwyczajów, tradycji i bogactwa wspólnotowego. Ponadto ważnych jest
wiele innych rzeczy, które służą człowiekowi, dobru wspólnemu i Kościołowi.
Spotkanie zakończono jak wyżej wspomniano, Modlitwą Pańską w języku
starocerkiewnym.
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