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Wstęp

Zawarta ponad trzysta lat temu ugoda 
w Altranstädt w Saksonii doprowadziła 
do zbudowania na Śląsku sześciu ko-
ściołów łaski. Monarchowie ewangelic-
cy i katoliccy wykazali się rozsądkiem  
w czasach nietolerancji religijnej. To ich 
kompromis przyczynił się do budowy mi-
lickiej świątyni, która od kilkudziesięciu 
lat ma za patrona św. Andrzeja Bobolę. 
Fundatorami i darczyńcami kościoła 
oraz parafii była przez ponad dwieście 
lat rodzina hrabiów Maltzan i ich roli nie 
sposób przecenić.

Jubileusz trzechsetnej rocznicy to 
dobry czas, żeby podsumować dokonania 
ostatnich lat. Odbudowaliśmy plebanię, 
dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej odnowiliśmy elewację kościoła, 
a dzięki sponsorom udało się odremontować wnętrze i zabytkowe organy.  
W 2007 roku obchodziliśmy wspólnie z partnerami niemieckimi 300-lecie 
układu w Altranstädt, a dwa lata później jubileusz wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę naszej świątyni. Po 65 latach wróciła habsburska 
pika, którą w 1707 roku wyznaczano grunt pod budowę naszego kościoła. 
W tym roku przypadła 20. rocznica erygowania parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli. Jej akt podpisał kardynał Henryk Gulbinowicz.

Powikłania historii sprawiły, że świątynia służąca dwa i pół wieku 
milickim ewangelikom – dziś jest katolicka. Ten kościół zawsze służył 
wspólnocie wiernych i oby służył kilka dalszych stuleci!

Ks. Kazimierz Kudryński,
dziekan dekanatu Milicz

i proboszcz parafii pw.
św. A. Boboli w Miliczu
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Vorwort

Die vor 300 Jahren geschlossence Altranstädter - Konvention hat in 
Schlesien zum Bau von sechs Gnadenkirchen geführt. In der Zeit der reli-
giösen Intoleranz handelten die evangelischen und katholischen Monarchen 
vernünftig. Ihr Kompromiss hat zur Entstehung der Militscher Gnadenkir-
che beigetragen, dessen Schutzheilige seit mehreren Jahrzehnten Andrzej 
Bobola ist. Das Jubiläum des dreihundertjährigen Bestehens der Kriche 
ist ein guter Anlass, um die Leistungen vergangener Jahre zu beurteilen.  
Wir haben  das Pfarrhaus wiederaufgebaut, dank der Stiftung für Deutsch- 
Polnische Zusammenarbeit. Wir haben den Verputz erneuert und mit Unter-
stützung der Sponsoren ist uns gelungen den Innenraum und die Orgel von 
historischem Wert zu renovieren. Verwicklungen der Geschichte haben zur 
Folge, dass die Militscher Gnadenkirche, die über zwei Jahrhunderte den 
Protestanten diente, heutzutage katholisch ist. Diese Kirche wurde immer 
der Glaubensgemeinde zur Verfügung gestellt und es bleibe so noch viele 
Jahrhunderte!

Monsignore Kazimierz Kudryński



Fot. R. Begier
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Dzieje milickiego Kościoła Łaski na tle historii Śląska

Koniec XVII wieku przyniósł Europie nowe wojny. Śląsk należał wów-
czas do Austrii i z trudem podnosił się po kataklizmie wojny 30-letniej, 
która zrujnowała środkową część Europy, a najbardziej kraje niemieckie. 
Tymczasem na wschodzie wyrastało nowe imperium carów.

Nowy król Polski – August II, elektor saski – wszedł w układ z carem 
Piotrem I i uderzył na szwedzkie Inflanty w 1700 roku. W wojnę została 
wciągnięta Polska wbrew własnej woli, stała się też jej główną ofiarą. 
Rozpętana w ten sposób wielka wojna północna była wyrazem dążeń Rosji 
do pokonania Szwecji i miała trwać 21 lat.

Wojowniczy monarcha szwedzki, Karol XII, zajął należącą do Polski 
Kurlandię, a później Wilno, Warszawę i Kraków. W lipcu 1702 roku zmiótł 
w proch polską kawalerię pod Kliszowem, po czym pobił polskie wojsko 
pod Pułtuskiem. Konfederacja warszawska, popierana przez Szwedów, 
wysunęła na tron Stanisława Leszczyńskiego.

Karol XII, goniąc ciągle za uchodzącym Augustem II, wdarł się na 
Śląsk, czym pogwałcił neutralność Austrii. Obecność wojsk szwedzkich 
wywołała panikę, tym bardziej że znalazły się one wkrótce również  
w Saksonii. W tym samym czasie Ludwik XIV walczył o sukcesję w Hisz-
panii. Dlatego obawiano się, by nieobliczalny Szwed nie zbliżył się zanadto 
do Francji.

W ten to sposób do głównej kwatery Karola XII – Altrahnstädt koło 
Lipska zjechali się przeciwnicy Francji. Józef I, cesarz Austrii, zgłosił 
wówczas gotowość do ustępstw wobec protestantów śląskich. Rokowania 
altranstadzkie (wrzesień 1706) trwały kilka tygodni, a ich postanowienia 
dotyczyły sfery polityki i religii. Na mocy postanowień traktatu August 
II Sas zrzekł się tronu polskiego na korzyść Stanisława Leszczyńskiego. 
Drogo kosztowała Augusta i jego rodzinny kraj komitywa z carem. Szwed 
wycisnął z Saksonii do 1707 roku 40 mln talarów w złocie. 

Nas jednak interesują postanowienia, jakie zawarto w dziedzinie wyzna-
niowej. Otóż sytuacja była tym bardziej skomplikowana, że strony układu 
reprezentowały z gruntu odmienne konfesje. Karol XII był protestantem  
i zdecydowanie występował w obronie praw, w większości protestanckiej, 
ludności Śląska do swojej religii. Józef I kontynuował dzieło ultrakatolickich 
monarchów Austrii, wprowadzających po wojnie 30-letniej bezwzględne 
,,porządki” religijne. Protestantom zabrano świątynie, pastorów wypędzono. 
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W księstwie wrocławskim chłopi stanęli z bronią w ręku w obronie swoich 
ewangelickich duchownych i zborów (Sośnica/Reichbergen, Sadków/Sat-
tkau, Gniechowice/Altenrode). Zbiegostwo chłopów przybierało formy 
masowych ucieczek. 

Z wolnego państwa stanowego Milicz/Standesherrschaft Militsch i pań-
stwa sycowskiego/Standesherrschaft Wartenberg uciekali do Wielkopolski, 
Brandenburgii, na Morawy. Powołano nawet specjalne oddziały łowców 
głów. Tak nazwano dragonów, którzy mieli ścigać zbiegłych poddanych  
i włóczęgów. Wyludnione ziemie i puste gospodarstwa cesarz Austrii nada-
wał zasłużonym oficerom lub sprzedawał po niskiej cenie. Tak osiedlała 
się na Śląsku tzw. „nowa szlachta” – homines novi. Rodziny Hatzfeldtów  
i Bibersteinów stały się podporą władzy cesarskiej. Kiedy w 1649 roku 
Melchior Hatzfeldt, feldmarszałek austriacki, wprowadzał rządy katolic-
kie w Prusicach/Prausnitz, protestanccy kupcy i rzemieślnicy w popłochu 
zbiegli w rejon Oleśnicy.

Władca państwa sycowskiego/Standesherrschaft Wartenberg, Hannibal 
von Dohna, najechał ze swoimi dragonami Głogów/Glogau, po czym ulo-
kował żołnierzy w domach zbiegłych protestantów. Żołdactwo dokonało 
tam takich grabieży i zniszczeń, że wywołało to protesty zamieszkałych 
w mieście katolików. 

„Dokonałem więcej niż św. Piotr, bo tamten kazaniem zjednał 2000 dusz 
dla wiary, a ja bez kazania znacznie więcej” – powiedział butnie Dohna po 
dokonanym na mieszczanach pogromie.

W 1684 r. Henryk Leopold Maltzan, pan włości milickich, pojechał 
z nowo narodzoną córką do Sycowa/Wartenberg, by tam w tajemnicy 
ją ochrzcić. Kiedy dowiedzieli się o tym katolicy, hrabiego skazano na  
50 talarów grzywny, siłą zabrano mu dziecko i ochrzczono w obrządku ka-
tolickim w Miliczu. Ten sam baron Maltzan podarował protestantom drewno 
na rozbudowę ich świątyni w Zdunach w 1690 roku. Wzniósł też ewangelicki 
kościół w Rakłowicach/Rackelwitz, za co ukarano go następną grzywną  
w wysokości 80 talarów.

W 1995 roku papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki w Czechach, 
przeprosił protestantów za tę właśnie, przeprowadzoną siłą kontrreformację. 
W okresie tym najbardziej ucierpieli ewangelicy Śląska i Czech.

Niewiele dobrego da się także powiedzieć o wojskach szwedzkich, bro-
niących protestantów. Otóż na Śląsku łupili oni bezwzględnie ludność, nie 
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pytając nikogo o wyznanie. Dlatego wydaje się. że obrona praw protestan-
tów do ich religii była tylko wybiegiem dla wojowniczego króla Szwecji. 
Niewiele dobrego dzieje się, kiedy ludzie zaczynają walczyć między sobą 
z imieniem Boga na ustach. Pewnie dlatego nikt nie kocha uzbrojonych 
misjonarzy.

Król Karol XII i cesarz Józef I.  Koenig Karl XII und Kaiser Joseph I. HKG Archiv

Wróćmy jednak do toczących się rokowań w Altrahnstädt. Jasno trze-
ba powiedzieć, że przyparty do muru i upokorzony August II zdradził 
swojego dotychczasowego sojusznika – cara Piotra I. Sas wydał w ręce 
Szwedów stacjonujące w Saksonii wojska rosyjskie. Karol XII wyznaczył 
do rokowań z cesarską komisją we Wrocławiu barona von Strahlenheima. 
Miał on niezbędne pełnomocnictwa i był twardym negocjatorem, a spra-
wa szła o wysoką stawkę. Austriacy zgodzili się na oddanie protestantom  
121 śląskich kościołów. Poza tym wyrazili zgodę na budowę na terenie Śląska 
sześciu kościołów łaski (Gnadenkirche). O całej tej sprawie dowiedział się 
wkrótce papież – Klemens XI. Początkowo nie dawał wiary pogłoskom. Jak 
to możliwe? Austria – wierna córa Rzymu i podpora katolicyzmu – paktuje  
z protestantami, wiernymi nauce Lutra, którzy nie uznają zwierzchności 
Ojca Świętego? Własnoręcznie napisał list do cesarza Józefa I; zaklinał  
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w nim władcę, by nie czynił tak wielkich ustępstw na rzecz protestantów. 
Na próżno. We Wrocławiu rokowania toczyły się dalej, a ich atmosfera 
była do bólu rzeczowa. Każda ze stron wyciągała dla siebie możliwie naj-
więcej. Ustalono konkretne sumy w złocie oraz miasta, w których miały 
zostać zbudowane kościoły łaski: Kożuchów/Freystadt, Żagań/Sagan, 
Jelenia Góra/Hirschberg, Kamienna Góra/Landeshut, Milicz/Militsch  
i Cieszyn/Teschen.

Bardzo aktywnym człowiekiem podczas rokowań okazał się Joachim 
Wilhelm Maltzan. Milicki hrabia/Graf wysłał do Wrocławia swojego radcę 
– Seyfrieda z Ponikowa/Ponikau, gdyż zależało mu na lokalizacji jednego 
kościołów w Miliczu. Maltzan zobowiązał się do współfinansowania budo-
wy świątyni. Jego kilkumiesięczne starania (listopad 1707 – styczeń 1708) 
uwieńczone zostały powodzeniem. 

15 kwietnia 1709 roku do Milicza przyjechała delegacja z hrabią 
Ludwikiem Zinsendorfem, cesarskim radcą wojennym, i panem Adel-
shausen – rektorem Szkoły Rycerskiej w Legnicy. Wyjechał im naprze-
ciw o pół mili od miasta Joachim Maltzan w towarzystwie okolicznego 
rycerstwa. Hrabia siedział w sześciokonnej karocy. Komisję cesarską 
powitali przyjaznymi słowy: starosta krajowy/Landeshauptmann Salisch 
i kanclerz Daniel Kyhn. Przy Niemieckiej Bramie/Deutsches Tor (obec-
nie ul. Wrocławska) czekała już delegacja miasta. Tworzyło ją sześciu 
muszkieterów z kapralem, burmistrz i rajcowie miejscy odziani na czarno. 
Wszyscy udali się w kierunku rynku, gdzie oczekiwało milickie miesz-
czaństwo z pocztem sztandarowym i trabantami pod bronią (6 muzykantów  
i 3 trębaczy). Tutaj cesarski komisarz Zinsendorf ogłosił uroczyście o decyzji 
wybudowania w Miliczu kościoła. 

Następnego ranka o godz. siódmej rano komisja wraz z rodziną Maltza-
nów i rycerstwem wzięła udział w katolickiej mszy, po czym wszyscy udali 
się w miejsce, które przeznaczono na budowę nowego kościoła. Tutaj, po 
przemowie hrabiego Zinsendorfa, nastąpiła ceremonia wręczenia Joachimowi 
Maltzanowi liczącej pięć i pół łokcia piki, która posłużyła do odmierzenia 
gruntu przeznaczonego pod budowę świątyni łaski. Teren pod budowę ko-
ścioła podarował hrabia Maltzan. Pika pomalowana była na żółto i czerwono 
oraz miała jedwabne wstążki – również w tych kolorach. Dodajmy, że były 
to barwy cesarskie Habsburgów. Jako zabytkowy eksponat trzymano ją  
w kościele za ołtarzem, gdzie przetrwała wiele pokoleń. Zaginęła po 1945 
roku. Jej kopia została odtworzona staraniem Ziomkostwa Milicko-Żmigrodz-
kiego (Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg) w 2009 roku.
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Nie można pominąć faktu, że wybudowana świątynia była jedyną świą-
tynią protestancką w promieniu 4 mil od miasta. A ludność tego wyznania 
stanowiła większość nie tylko w mieście, ale też na terenie całego Śląska.

21 czerwca 1709 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego 
kościoła. W uroczystości wzięli udział: pastor Samuel Seeliger oraz staro-
sta krajowy/Landeshauptmann Śląska, pan na Gogołowicach/Gugelwitz 
– Markus Salisch. 

Naiwna wiara, że słowa tworzą rzeczy, była protestantom obca, przeto 
zabrali się raźno do pracy. 9 października tego roku stała już gotowa kon-
strukcja z belek. Tym samym widoczny stał się zarys pięknej bryły kościoła, 
którego architekt – Gottfried Hoffman z Oleśnicy – prowadził równocześnie 
budowę.

Warto wspomnieć, że cesarz Austrii wziął nie tylko wzmiankowane 700 
tys. guldenów za ustępstwa na rzecz śląskich protestantów. Ewangelicka 
gmina w Miliczu musiała zapłacić dworowi wiedeńskiemu za zezwolenie 
na budowę kościoła osobny haracz. Wynosił on 14 tys. talarów (10 tys. 
guldenów reńskich) i nazwany został elegancko „gratyfikacją”.

Władze miasta w ciągu 9 lat (1709–1718) wyłożyły na kościół łaski 4242 
floreny. Hrabia Maltzan wraz z małżonką wsparł budowę z własnej szkatuły 
i podarował 6000 florenów. Nie mogło to w pełni pokryć kosztów i gmina 
zdołała uporać się z długiem dopiero w 1749 roku, kiedy to Milicz i reszta 
Śląska znajdowały się już w granicach państwa pruskiego.

Równolegle z milicką świątynią przebiegała budowa Sankt Petersburga 
– nowej stolicy Rosji. W tych czasach miały miejsce wydarzenia, które 
przesądziły o dalszym losie tej części Europy. Zwycięstwo cara Piotra I nad 
Szwedami pod Połtawą w 1709 roku uczyniło z Rosji potęgę. Odtąd też kraj ten 
stał się głównym graczem politycznym i zagrożeniem dla krajów sąsiednich. 
Razem ze Szwecją i Polską osłabieniu uległa także Austria, czego wyrazem 
stało się oderwanie Śląska przez Prusy. Cień dwóch nowych potęg – Rosji  
i Prus – zaciążyć miał na dwa stulecia nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Kiedy w 1714 roku ukończono stawianie wieży kościelnej i wieńczą-
cej ją kopuły, dekarze zebrali się na szczycie. Tam – ku chwale Stwórcy  
i w podzięce za to, że w trakcie budowy nie zdarzył się ani jeden wypadek 
– opróżnili butelkę wina z wierzchowickiej winnicy. W przekazach nic 
zachował się ani rocznik, ani gatunek degustowanego trunku.



14

Świątynia liczyła aż 2000 miejsc, rozlokowanych na parterze i trzech 
piętrach galerii. Co do wieży kościelnej, to przetrwała ona 73 lata. Pierwotnie 
liczyła 88,5 łokcia, czyli 58,7 metra. Jednakże groziła zawaleniem i z tej 
to przyczyny zdjęto wysoką kopułę, złożoną z podwójnego hełmu i galerii. 
Podczas gdy zbuntowany lud Paryża obalał swojego króla i szturmował 
Bastylię, w Miliczu instalowano nową kopułę na obniżonej o 12 metrów 
wieży kościoła łaski. Teraz całość liczyła 46 metrów, a sama kopuła była 
niższa i bardziej krągła od poprzedniej. I taki stan utrzymuje się od 1789 
roku, z jednym wyjątkiem – wieża jest nieco odchylona od pionu (ok. 50 
cm), co widać gołym okiem.

W połowie XVIII w. właściciel państwa stanowego Nowy Zamek, 
Christoph Reichenbach, postanowił wybudować ewangelicki kościół  
w Wierzchowicach. Po uzyskaniu zezwolenia od króla Fryderyka II rozpo-
czął budowę. Tym samym trzynaście wsi należących do państwa stanowego 
Nowy Zamek/Standesherrschaft Neuschloss stworzyło własną parafię, która 
siłą rzeczy uległa oderwaniu od parafii Kościoła Łaski w Miliczu. Wów-
czas hrabia Joachim Andreas Maltzan złożył (kwiecień 1755 r.) stanowczy 
protest przeciw opuszczeniu parafii milickiej przez wsie Reichenbachów. 
Uszczuplało to bowiem dochody parafii milickiej. Król Prus nie zmienił 
jednak decyzji o budowie kościoła w Wierzchowicach, za to nakazał nowo 
utworzonej parafii wypłacenie rekompensaty w wysokości 1000 talarów 
superintendentowi przy Kościele Łaski w Miliczu. 

  W 1813 r. kolator kościoła łaski, hrabia Alexander Maltzan, powołał na 
funkcję kapelmistrza pałacowej orkiestry syna kantora kościelnego – Frie-
dricha Guhra. Młody muzyk kształcił się we Wrocławiu w Królewskim 
Seminarium Nauczycielskim. Grał na skrzypcach, klawesynie i organach. 
W 1813 r. Friedrich Guhr założył Milickie Towarzystwo Muzyczne. Jego 
członkowie spotykali się i prowadzili próby w pałacu Maltzanów. Koncerto-
wali też w pobliskich miejscowościach: Krotoszynie, Rawiczu, Żmigrodzie, 
Wrocławiu. Dochody z koncertów przeznaczano na pomoc pogorzelcom, 
budowę szkół, renowację kościołów. Przez 26 lat kapela wydała na cele 
dobroczynne 4269 talarów, 25 groszy i 9 fenigów. Król Prus, uznając za-
sługi kapelmistrza Guhra, odznaczył go prestiżowym Orderem Czerwonego 
Orła/Rote Adler. Najlepszy okres dla Milickiego Towarzystwa Muzycznego 
to lata 1813 – 1839. 
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Friedrich Guhr poza funkcją kantora w milickim Kościele Łaski także 
komponował pieśni i kantorały. Wydał zbiór pieśni religijnych pt. Śpiewa-
jący Katechizm. W Miliczu wydrukowano zbiór jego kompozycji w formie 
broszury, zawierała ona m.in. utwory na chór dziecięcy oraz kompozycje 
instrumentalne. Milickiego kantora pochowano w krypcie Kościoła Łaski 
koło zakrystii. 

   Po przejęciu milickiej świątyni przez administrację katolicką po 
1945 roku nadano jej za patrona Andrzeja Bobolę. Był to jezuita bestial-
sko zamordowany przez kozaków pod Pińskiem w 1657 roku. W bliższej  
i dalszej odległości od Milicza – Krotoszynie, Rawiczu itd. poewangelickim 
kościołom często nadawano za patrona Bobolę. 

Rycina F.B. Wernera. Stich von F.B.Werner
  

 Przypuszczalnie w połowie lat 50. XX wieku barokową ambonę  
i chrzcielnicę ufundowaną przez Heinricha Maltzana zdemontowano i prze-
wieziono do Poznania. Oba obiekty są dziś ozdobą katedry poznańskiej. 

Na początku lat 90. XX w., w co drugą niedzielę miesiąca, ewangelicki 
proboszcz z Sycowa odprawiał msze dla wiernych tej konfesji. Jednak  
z powodu niewielkiej liczby ewangelików zaprzestano tych praktyk.
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W 1998 roku ks. kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia 
odbudowanego budynku plebanii, który uległ spaleniu w 1971 r. W 1999 
roku elewacja kościoła została kompleksowo odrestaurowana nakładem 
środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej/Deutsch-Polnische Sti-
ftung für Zusammenarbeit. W latach 2003–2005 odremontowano wnętrze 
kościoła, położone zostały nowe posadzki, odmalowano galerie i zainsta-
lowano nowe ławki.

Kościół ten tak wrósł przez stulecia w pejzaż miasta, za którego murami 
pierwotnie stał, że trudno dziś wyobrazić sobie bez niego Milicz.

Ireneusz Kowalski 
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Geschichte der Gnadenkirche in Militsch vor dem 
Hintergrund der Geschichte Schlesiens

Das Ende des 17. Jahrhunderts brachte neue Kriege in Europa. 
Schlesien war damals ein Teil von Österreich und konnte sich nach der 
Katastrophe des Dreißigjährigen Kriegs, der Mitteleuropa und vor allem 
deutsche Länder ruinierte, kaum erheben. Unterdessen wuchs im Osten 
ein neues Zarenimperium heran.

Der neue König Polens - August II., der Kurfürst von Sachsen, einigte 
sich mit dem Zaren Peter I. und griff im Jahr 1700 schwedisches Livland 
an. Gegen seinen Willen wurde auch Polen in den Krieg verwickelt und 
fiel ihm zum Opfer. Der auf diese Weise entfachte Große Nordische Krieg 
war der Ausdruck des Strebens Russlands nach dem Sieg über Schweden 
und dauerte 21 Jahre.

Der kriegerische Herrscher von Schweden, Karl XII., besetzte polni-
sches Kurland und anschließend Vilnius, Warschau und Krakau. Im Juli 
1702 zermalmte er polnische Kavallerie bei Klissow und anschließend 
besiegte er die polnische Armee bei Pułtusk. Die Konföderation von 
Warschau, von Schweden unterstützt, erklärte Stanislaus Leszczyński 
zum neuen König.

Als Karl XII. dem fliehenden August II. nachjagte, marschierte er in 
Schlesien ein, wodurch er die Neutralität von Österreich verletzte. Durch 
die Anwesenheit von schwedischen Truppen brachte Panik aus, die da-
durch verstärkt wurde, dass die Truppen bald danach auch in Sachsen 
eintrafen. Unterdessen kämpfte Ludwig XIV. um die Erbfolge in Spanien. 
Deswegen wurde befürchtet, dass sich der unberechenbare Schwede 
Frankreich allzu sehr nähern wird.

Daraufhin sind Frankreichs Gegner im Hauptquartier von Karl XII., in 
Altranstädt bei Leipzig, zusammengekommen. Der österreichische Kaiser 
Josef I. erklärte damals seine Bereitschaft, Zugeständnisse gegenüber 
schlesischen Protestanten zu machen. Die Verhandlungen von Altranstädt 
(September 1706) dauerten einige Wochen und die Konvention danach bezog 
sich auf Politik und Religion. Kraft der Bestimmungen des Friedensvertrags 
verzichtete August II. von Sachsen auf die polnische Krone zugunsten von 
Stanislaus Leszczyński. Die Vertrautheit mit dem Zaren kam August und 
seine Familie teuer zu stehen. Bis 1707 konnte der schwedische König 
Sachsen um 40 Mio. Taler in Gold bringen. 
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Wir sind jedoch vor allem an den Bestimmungen interessiert, die sich 
auf Religion bezogen. Damals war die Lage zusätzlich durch die Tatsache 
kompliziert, dass die Seiten des Vertrags von Grund auf verschiedenen 
Konfessionen gehörten. Karl XII. war Protestant und trat entschieden für 
die Rechte auf eigene Religion der überwiegend protestantischen Bevöl-
kerung Schlesiens ein. Josef I. dagegen setzte das Werk der ultrakatholi-
schen Herrscher Österreichs fort, die nach dem Dreißigjährigen Krieg ein 
rücksichtsloses „Reinemachen“ bezüglich der Konfessionen anordneten. 
Protestanten verloren ihre Heiligtümer, Pastoren wurden vertrieben. Im 
Herzogtum Breslau verteidigten bewaffnete Bauern ihre evangelischen 
Geistlichen und protestantischen Kirchen (Reichbergen, Sattkau, Altenrode). 
Die Bauernflucht nahm beinahe die Form von Massenausbrüchen an. 

Aus der freien Standesherrschaft Militsch und der Standesherrschaft 
Wartenberg flüchteten sie nach Großpolen, Brandenburg, Mähren. Es wurden 
sogar spezielle Kopfjägertruppen gebildet. So wurden Dragoner genannt, 
deren Aufgabe es war, entflohene Untertanen und Landstreicher zu verfolgen. 
Die entvölkerten Gebiete und leeren Bauernhöfe teilte der österreichische 
Kaiser verdienten Offizieren zu oder verkaufte sie zu niedrigen Preisen. Auf 
diese Weise ließ sich in Schlesien sog. „neue Schlachta“ – homines novi 
– nieder. Die Familien Hatzfeldt und Biberstein wurden zu Grundpfeilern 
der kaiserlichen Macht. Als 1649 Melchior Hatzfeldt, der österreichische 
Feldmarschall, katholische Herrschaft in Prausnitz einführte, flüchteten 
protestantische Kaufleute und Handwerker panikartig in die Gegend von 
Oleśnica.

Der Herrscher der Standesherrschaft Wartenberg, Hannibal von Dohna, 
überfiel Glogau zusammen mit seinen Dragonern und postierte anschließend 
seine Soldaten in den Häusern der entflohenen Protestanten. Die Soldate-
ska plünderte und zerstörte so lange, bis es Proteste unter den katholischen 
Einwohnern der Stadt hervorrief. 

„Ich habe mehr erreicht, als der heilige Petrus, denn er hatte mit seiner 
Predigt 2000 Seelen für den Glauben gewonnen und ich deutlich mehr 
ohne eine Predigt” – sagte Dohna hochmutig nach dem erfolgten Pogrom 
an den Bürgern.

Heinrich Leopold Maltzan, Herr über die Ländereien Militsch, begab 
sich mit seiner neugeborenen Tochter nach Wartenberg, um sie dort heimlich 
taufen zu lassen. Als Katholiken davon erfuhren, wurde der Graf mit 50 
Taler Geldbuße bestraft, sein Kind wurde ihm mit Gewalt entrissen und im 
katholischen Ritus in Militsch getauft. Derselbe Graf Maltzan schenkte den 
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Protestanten im Jahre 1690 Holz für den Ausbau ihrer Kirche in Zduny. Er 
errichtete auch eine evangelische Kirche in Rackelwitz, wofür er mit einer 
weiteren Geldbuße von 80 Taler bestraft wurde.

Während seiner Pastoralreise nach Tschechen 1995 entschuldigte sich 
Papst Johannes Paul II. bei den Protestanten für eben diese, mit Gewalt 
geführte Gegenreformation. Zu jener Zeit waren es die Evangelischen in 
Schlesien und Tschechen, die am meisten zu Schaden kamen.

Es lässt sich auch nicht viel Gutes über schwedische Truppen sagen, die 
sich für die Protestanten einsetzten. In Schlesien raubten sie die Bevölkerung 
rücksichtslos aus, ohne auf ihre Konfession zu achten. Es scheint daher, 
dass der Schutz der Protestantenrechte auf ihre Religion lediglich eine Au-
srede des kriegsbesessenen schwedischen Königs war. Es führt zu nichts 
Gutem, wenn Menschen mit dem Namen Gottes im Munde miteinander zu 
kämpfen beginnen. Wahrscheinlich deswegen sind bewaffnete Missionäre 
nicht beliebt.

Kommen wir jedoch auf die laufenden Verhandlungen in Altranstädt 
zurück. Es muss eindeutig gesagt werden, dass der in die Enge getriebene 
und demütigte August II. seinen bisherigen Verbündeten, den Zaren Peter 
I., verriet. Der Sachse lieferte die in Sachsen postierten russischen Truppen 
den Schweden aus. Karl XII. berief den Baron von Strahlenheim zu seinem 
Gesandten für Verhandlungen mit der kaiserlichen Kommission in Breslau. Er 
verfüge über erforderliche Vollmachten und war ein harter Verhandlungsge-
gner, und dabei stand viel auf dem Spiel. Die Österreicher willigten ein, 121 
schlesische Kirchen Protestanten zurückzugeben. Ferner wurde der Bau von 
sechs Gnadenkirchen auf dem Gebiet Schlesiens gestattet. Bald danach erfuhr 
der Papst, Clemens XI., über die ganze Geschichte. Zuerst schenkte er den 
Gerüchten keinen Glauben. Wie konnte es sein? Österreich, ein buchstaben-
treues Kind von Rom und Grundpfeiler der katholischen Kirche paktiert mit 
Protestanten, die, Luthers Lehre getreu, die Oberherrschaft des Heiligen Vaters 
nicht anerkennen? In einem eigenhändig niedergeschriebenen Schreiben an 
Kaiser Josef I. bat der Papst den Herrscher flehentlich, solch weitgehende Zu-
geständnisse gegenüber Protestanten nicht zu machen. Vergeblich. In Breslau 
wurde weiter verhandelt und die Stimmung blieb rücksichtslos sachlich. Jede 
Partei wollte für sich möglichst viel gewinnen. Es wurden bestimmte Beträge 
in Gold sowie die Städte genannt, in denen die Gnadenkirchen gebaut werden 
sollten: Freystadt, Sagan, Hirschberg, Landeshut, Militsch und Teschen.
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Für diese „Gnade“ erhielt der österreichische Kaiser Josef I. 700 Tausend 
Gulden. Die kaiserliche Kommission bekam 15,4 Tausend und Baron von 
Stahlenheim, der schwedische Verhandlungspartner, verließ Breslau um 20 
Tausend Gulden bereichert. Karl XII. bewertete seinen eigenen Einsatz in 
die Verteidigung seiner Glaubensgenossen mit 200 Tausend.

Sehr aktiv während der Verhandlungen agierte Joachim Wilhelm Maltzan. 
Der Graf von Militsch entsandte seinen Berater, Seyfried von Ponikau, nach 
Breslau, da er daran interessiert war, eine der Kirchen in Militsch zu errich-
ten. Maltzan verpflichtete sich, den Bau des Heiligtums mitzufinanzieren. 
Nach einigen Monaten (November 1707 – Januar 1708) wurden seine Be-
mühungen mit Erfolg gekrönt. Am 15. April 1709 kam eine Delegation nach 
Militsch mit Graf Ludwig von Zinsendorf, dem kaiserlichen Kriegsberater 
und Herrn Adelshausen, dem Rektor der Ritterakademie zu Liegnitz. Eine 
halbe Meile von der Stadt war ihnen Joachim Maltzan in Begleitung der 
hiesigen Ritterschaft entgegengekommen. Der Graf saß in einer Karosse mit 
sechs Pferden. Die kaiserliche Kommission wurde vom Landeshauptmann 
Salisch und vom Kanzler Daniel Kyhn freundlich begrüßt. Beim Deutschen 
Tor (derzeit Wrocławska-Straße) warteten bereits Vertreter der Stadt auf sie. 
Es waren insgesamt sechs Musketiere mit einem Korporal, der Bürgermeister 
und schwarzgekleidete Ratsherren. Alle begaben sich Richtung Marktplatz, 
wo sie vom Bürgerstand von Militsch mit Fahnengruppe und bewaffneten 
Trabanten (6 Musikern und 3 Trompetern) erwartet wurden. Hier teilte der 
kaiserliche Kommissar Zinsendorf die Entscheidung feierlich mit, eine 
Kirche in Militsch zu bauen. Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr besuchte 
die Kommission zusammen mit Familie Maltzan und der Ritterschaft einen 
katholischen Gottesdienst und anschließend begaben sich alle an den Ort, 
der für die Errichtung der neuen Kirche bestimmt wurde. Hier, nach einer 
Ansprache von Graf Zinsendorf, wurde Joachim Maltzan eine fünfeinhalb 
Ellen lange Pike überreicht, welche für die Vermessung des Bodens für den 
Bau der Gnadenkirche verwendet wurde. Das Gelände für die Errichtung der 
Kirche wurde von Graf Maltzan gespendet. Die Pike war gelb und rot bemalt 
und hatte Seidenbänder von gleichen Farben. Es soll erwähnt werden, dass es 
sich dabei um kaiserliche Farben der Habsburger handelte. Als historisches 
Objekt wurde sie in der Kirche hinter dem Altar aufbewahrt, wo sie mehrere 
Generationen überdauerte. Die Pike ging nach 1945 verloren. Ihre Kopie 
wurde auf Anregung der Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg 
(Ziomkostwo Milicko-Żmigrodzkie) im Jahr 2009 wiederhergestellt.
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Es darf nicht vergessen werden, dass das errichtete Heiligtum die einzige 
protestantische Kirche im Umkreis von 4 Meilen von der Stadt war. Und nicht 
nur in der Stadt, sondern auch in ganz Schlesien gehörte die Bevölkerung 
überwiegend eben dieser Konfession an. 

Am 21. Juni 1709 wurde der Grundstein für den Bau der neuen Kirche 
gelegt. An der Feierlichkeit nahmen Pastor Samuel Seeliger und Markus Sa-
lisch, der Landeshauptmann von Schlesen und Herr über Gugelwitz teil. 

Der naive Glauben daran, dass Worte allein Sachen entstehen lassen, 
war den Protestanten fremd, daher machten sie gleich an die Arbeit. Am 
9. Oktober im selben Jahr wurde die Fachwerkkonstruktion bereits fer-
tiggestellt. Zugleich wurden die schönen Umrisse der Kirche ersichtlich, 
deren Konstrukteur, Gottfried Hoffman von Oleśnica, gleichzeitig für die 
Bauführung zuständig war.

Es soll erwähnt werden, dass der österreichische Kaiser für die Zuge-
ständnisse gegenüber den schlesischen Protestanten nicht nur die vorgenan-
nten 700 Tausend Gulden verlangte. Die evangelische Gemeinde in Militsch 
musste einen weiteren Tribut an den Wiener Hof für die Genehmigung zur 
Errichtung der Kirche bezahlen. Es handelte sich um einen Betrag von 14 
Tausend Taler (10 Tausend rheinische Gulden), der schönrednerisch „Gra-
tifikation“ genannt wurde.

Innerhalb von 9 Jahren (1709-1718) wandte die Stadtverwaltung 4242 
Goldgulden für die Gnadenkirche auf. Graf Maltzan mit seiner Gemahlin 
unterstützten den Bau mit eigenen Mitteln und spendeten 6000 Goldgulden 
dafür. Für die vollen Kosten reichte es jedoch nicht und die Gemeinde konnte 
erst 1749 ihre Schuld begleichen, als sich Militsch und der Rest Schlesiens 
bereits innerhalb des preußischen Staates befanden.

Parallel zum Heiligtum in Militsch wurde Sankt Petersburg, die neue 
Hauptstadt von Russland errichtet. Es waren Ereignisse jener Zeit, die über 
das weitere Schicksal dieses Teils Europas entschieden. Zar Peters I. Sieg 
über die Schweden bei Poltawa 1709 ließ Russland zu einer Großmacht 
werden. Seitdem gehörte dieses Land zu den wichtigsten politischen Spie-
lern und zur Gefahr für die Anrainerstaaten. Zusammen mit Schweden und 
Polen wurde auch Österreich geschwächt, was sich besonders in der Anne-
xion Schlesiens durch Preußen manifestierte. Der Schatten von zwei neuen 
Mächten – Russland und Preußen – sollte sich über zwei Jahrhunderte über 
Mittel- und Osteuropa erstrecken.
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Als 1714 der Kirchturm und die ihn krönende Kuppel fertiggestellt 
wurden, sammelten sich Dachdecker oben auf dem Dach. Dort haben sie, 
zu Gottes Ruhm und als Dank dafür, dass es während des Baus zu keinem 
Unfall gekommen ist, eine Flasche Wein ausgeleert. In den Überlieferungen 
werden weder der Jahrgang noch die Tranksorte angegeben.

Die Kirche zählte 2000 Plätze, die im Erdgeschoss und in drei Stoc-
kwerken der Galerie verteilt wurden. Der Kirchturm blieb 73 Jahre beste-
hen. Ursprünglich war er 88,5 Ellen, also 58,7 Meter hoch. Dann wurde er 
jedoch baufällig und aus diesem Grund wurde die hohe Kuppel, bestehend 
aus einem doppelten Helm und Galerie, entfernt. Während die rebellierende 
Bevölkerung von Paris seinen König stürzte und Bastille stürmte, wurde 
in Militsch eine neue Kuppel des um 12 Meter kleiner gewordenen Turms 
der Gnadenkirche eingebaut. Insgesamt war er 46 Meter hoch und die neue 
Kuppel war kleiner und runder als die frühere. In diesem Zustand ist er seit 
1789 mit nur einer Ausnahme bis heute geblieben – der Turm weist eine 
Auslenkung (von etwa 50 cm) auf, was mit bloßem Auge zu sehen ist.

Mitte des 18. Jhs. beschloss Christoph Reichenbach, der Standesherr 
von Neuschloss, eine evangelische Kirche in Wirschkowitz zu errichten. 
Nachdem er die Genehmigung von König Friedrich II. einholte, begann 
er mit dem Bau. Auf diese Weise bildeten dreizehn Dörfer der Standesher-
rschaft Neuschloss ihre eigene Kirchengemeinde, die sich zwangsläufig 
von der Gnadenkirchenpfarrei Militsch trennte. Damals (April 1755) legte 
Graf Joachim Andreas Maltzan einen entschiedenen Protest gegen Aus-
schließung der Dörfer Reichenbachs von der Pfarrgemeinde Militsch ein. 
Dadurch wurden nämlich die Einnahmen der Militschen Kirchengemeinde 
gekürzt. Der König von Preußen änderte jedoch seine Entscheidung über 
den Bau der Kirche in Wirschkowitz nicht, dafür ließ er die neu entstandene 
Pfarrgemeinde 1000 Taler als Entschädigung dem Superintendenten der 
Gnadenkirche in Militsch auszuzahlen. 

Im Jahre 1813 ernannte Graf Alexander Maltzan, der Patronatsherr der 
Gnadenkirche, Friedrich Guhr, den Sohn vom kirchlichen Kantor, zum 
Kapellmeister der Schlosskapelle. Der junge Musiker bildete sich am Köni-
glichen Schullehrerseminar in Breslau aus. Er spielte Violine, Cembalo und 
Orgel. 1813 gründete Friedrich Guhr den Militschen Musikverein. Seine 
Mitglieder trafen und probten im Schloss der Familie Maltzan. Sie führten 
auch Konzerte in nah gelegenen Ortschaften auf: Krotoschin, Rawitsch, 
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Trachenberg, Breslau. Die Einnahmen aus diesen Konzerten wurden als 
Unterstützung für Abbrändler, zur Errichtung von Schulen oder für Kir-
chensanierung verwendet. Innerhalb von 26 Jahren gab die Kapelle 4269 
Taler, 25 Groschen und 9 Pfennige für Wohltätigkeit aus. Der Kapellmeister 
Guhr wurde in Anerkennung seiner Verdienste vom preußischen König mit 
dem angesehenen Roten Adlerorden ausgezeichnet. Als die Glanzzeit des 
Militschen Musikvereins gelten die Jahre 1813 - 1839. 

Stich von F.B.Werner

Neben seiner Funktion als Kantor in der Gnadenkirche komponierte er 
auch Lieder und erstellte Gesangbücher. Er gab eine Sammlung religiöser 
Lieder mit dem Titel „Singender Katechismus“ heraus. In Militsch wurde 
eine Sammlung seiner Kompositionen in Form einer Broschüre veröffen-
tlicht, die, unter anderen, Musikwerke für den Kinderchor und Instrumen-
talkompositionen umfasste. Der Kantor von Militsch wurde in der Krypta 
der Gnadenkirche in der Nähe der Sakristei beigesetzt. 

Nachdem 1945 katholische Verwaltung die Kirche von Militsch über-
nahm, wurde sie zur Pfarrkirche zum Hl. Andreas Bobola umbenannt. Er war 
ein Jesuit, der von den Kosaken bei Pinsk 1657 bestialisch ermordet wurde. 
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Sowohl in der Nähe als auch in einer größeren Entfernung von Militsch, 
z.B. in Krotoschin oder Rawitsch, wurden frühere evangelische Kirchen 
öfters nach Bobola benannt. 

Wahrscheinlich Mitte der 50er Jahre des 20. Jhs. wurden eine barocke 
Kanzel und ein Taufstein, gestiftet von Heinrich Maltzan, auseinanderge-
nommen und nach Posen überbracht. Beide Objekte schmücken heute den 
Posener Dom. 

Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jhs. hielt ein evangelischer Pfarrer 
aus Wartenberg jeweils am zweiten Sonntag im Monat Gottesdienste für 
Gläubige dieser Konfession ab. Da es jedoch nicht viele Evangelische gab, 
hat man diese Praktiken aufgegeben.

Das im Jahr 1971 niedergebrannte Pfarrhaus wurde wiederaufgebaut 
und 1998 vom Kardinal Henryk Gulbinowicz geweiht. Mit den Mitteln 
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit wurde die Fassade der 
Kirche 1999 umfassend restauriert. Zwischen 2003 – 2005 wurden der In-
nenraum der Kirche saniert, neue Fußböden verlegt, Galerien angestrichen 
und neue Bänke installiert.

Über Jahrhunderte wuchs die Kirche, die ursprünglich außerhalb der 
Stadtmauer stand, in die Landschaft von Militsch so stark hinein, dass man 
sich heute die Stadt ohne sie kaum vorstellen kann.

Ireneusz Kowalski 
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KRONIKA

Milicki Kościół Łaski i traktat altransztadzki

Kościół Łaski w Miliczu wraz z superintendenturą

Przed trzystu laty, zwycięski w wojnie północnej król szwedzki Karol 
XII wymusił w ugodzie altransztadzkiej (1707–1709) na cesarzu Józefie I 
– między innymi – zezwolenie na budowę sześciu ewangelickich kościołów 
na Śląsku. Kościoły te otrzymały nazwę kościołów łaski, gdyż swe powstanie 
zawdzięczają łasce cesarskiej. 

Takie były początki Kościoła Łaski pod wezwaniem Świętego Krzyża, 
który nasi przodkowie – natchnieni swoją wiarą – wznieśli ku czci Boga na 
obrzeżach miasta Milicza.
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Dzieje kościoła  rozpoczynają się w roku 

1517 wraz z luterańską reformacją, a swe piętno odcisną na nim kroki 
poczynione w czasach kontrreformacji.

W 1525 głoszono, także w Miliczu, ewangelickie kazania.

W 1527 cesarz Ferdynand I, jako przedstawiciel korony habsburskiej, za-
twierdził istnienie luterańskiej społeczności kościelnej w obrębie 
wolnego państwa stanowego Milicz, będącego w posiadaniu rodu 
von Kurzbach.

W 1563 również cesarz Maksymilian II, a po nim w roku 1611 król Mat-
thias, zagwarantowali swobodę religijną.

W 1590 Joachim Maltzan, małżonek wnuczki Heinricha II Kurzbacha, 
objął w spadku wolne państwo stanowe Milicz. Zanim jednak 
poddani złożyli hołd nowemu panu, zażądali zachowania stoso-
wanych dotąd obrządków kościelnych wyznania augsburskiego.

W 1612 po otrzymaniu 3000 talarów kapituła wrocławska zrezygnowała 
ze wszystkich przysługujących jej uprawnień i tym samym nie-
ograniczony patronat nad kościołem objął Joachim Maltzan.

W 1635 już w trakcie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) baron Maltzan 
oraz inni śląscy książęta ślubowali w tzw. pokoju dreźnieńskim 
wierność cesarzowi, zapewniając w ten sposób sobie i swoim 
poddanym swobodę religijną.

W 1641 wojenna zawierucha wygnała władców państwa stanowego do 
Kobylina w Polsce.

W 1648 wraz z końcem wojny trzydziestoletniej protestantyzm na Śląsku 
znalazł się w ciężkim położeniu. Nawet pokój zawarty w Münster 
i Osnabrück, zezwalający śląskim ewangelikom na budowę trzech 
kościołów pokoju, niewiele zmieniał.

 Pomimo gwarantowanej swobody religijnej, protestanci napotykali 
na spore utrudnienia w zaspokajaniu swych duchowych potrzeb, 
gdyż wciąż obowiązywała zasada: czyj kraj, tego religia. Naj-
poważniejszym ciosem było jednak przeprowadzenie 

w 1653 wielkiej redukcji kościołów. Na mocy cesarskiego rozporządzenia 
przejęto setki kościołów ewangelickich na środkowym i Dolnym 
Śląsku. 
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 Trzeciego marca, również w Miliczu, pojawiła się cesarska ko-
misja, aby zażądać przekazania kościoła protestanckiego. Nie 
zważając na chorego i będącego już w podeszłym wieku władcę  
państwa stanowego, wykonano nakaz: Milicz, Cieszków i Trze-
bicko utraciły swe kościoły. Ostatni ewangelicki pastor, superin-
tendent Haupt, pozostał przy swoim ciężko chorym patronie aż do 
jego śmierci (3 czerwca 1654 r.), a następnie szukał schronienia w 
Zdunach (w Polsce), gdzie znalazł nową wspólnotę. Jedynie księ-
stwo oleśnickie oraz legnicko-brzesko-wołowskie zamieszkiwali 
jeszcze od pokoleń władcy piastowscy.

 
 Byli oni ewangelikami. Protestanci bez kościoła znaleźli tutaj 

duchowe wsparcie; często przybywali z daleka, aby móc znowu 
usłyszeć ewangelickie kazanie, ochrzcić dzieci lub się pobrać.  
W ten sposób wykształciły się na ziemiach sąsiadujących ze 
Śląskiem – w Polsce, Brandenburgii i Saksonii – kościoły gra-
niczne, takie jak na przykład w miejscowości Zielone (okręg 
lubiński). W świątyniach tych wygnani kaznodzieje sprawowali 
posługę duszpasterską. Sytuacja ewangelików stała się jednak 
katastrofalna, gdy 

w 1675   zmarł ostatni protestancki książę piastowski Jerzy Wilhelm Legnic-
ki. Natychmiast zaczęto rozwiązywać organy zwierzchnie kościoła 
w księstwie i na tych czysto ewangelickich obszarach rozpoczęła 
się konfiskata dóbr kościelnych. Po raz kolejny przejęto ponad 
100 świątyń. 
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 Nienaruszone majątki znajdowały się wtedy jeszcze tylko we 
Wrocławiu oraz w księstwie oleśnickim. 

 Przez ponad 50 lat ewangelicy w Miliczu pozostawali bez świą-
tyni. Chcąc wziąć udział w protestanckim nabożeństwie, musieli 
pokonywać długą drogę. Wielu wędrowało aż do Zdun i Rawicza 
w Polsce oraz do Twardogóry i Malerzowa. Inni zbierali się pota-
jemnie w lesie koło Godnowej, gdzie podbudowywali się nabo-
żeństwami wrocławskich kaznodziei. Jest to chlubne świadectwo, 
jakie dali nasi przodkowie, którzy w tej ciężkiej godzinie próby 
wytrwali w swej wierze. Ich lojalność została nagrodzona. 

W 1706   kres tej trudnej sytuacji położyło wkroczenie króla Szwecji Ka-
rola XII. Tocząc wojnę północną przeciwko Danii, Rosji i Polsce 
podążał on przez Saksonię za pokonanym, ratującym się ucieczką 
królem polsko-saskim Augustem II. W miejscowości Altranstädt 
koło Lipska, gdzie rozbił obóz, podyktował elektowi warunki 
pokoju i zmusił go do rezygnacji z polskiej korony. Cesarz Józef 
I, jako sojusznik Saksonii i Polski, musiał podpisać

w 1707   na korzyść ewangelickich mieszkańców Śląska ugodę altransz-
tadzką. 

 Zwycięska kampania przeciwko Polsce i Saksonii zawiodła króla 
szwedzkiego także na Śląsk. Przybywając od strony Rawicza, 
prowadził swą armię przez takie miejscowości, jak Wąsosz, Ści-
nawa, Lwówek Śląski czy Gryfów Śląski. Tam mógł na własne 
oczy ujrzeć ucisk swoich współwyznawców. 

 Do najważniejszych postanowień ugody altransztadzkiej należały: 
ponowne ustanowienie organów zwierzchnich Kościoła ewan-
gelickiego na terenie piastowskiego księstwa legnicko-brzesko-
-wołowskiego; zwrot 126 kościołów przejętych na tym obszarze 
od roku 1653; zezwolenie na ewangelickie nabożeństwa na 
terytoriach pod zwierzchnictwem katolickim oraz przyrzeczenie, 
iż żadne więcej kościoły nie będą odbierane, protestanci będą 
dopuszczani do sprawowania publicznych urzędów, a ewangeliccy 
podopieczni nie będą powierzani kurateli katolickich opiekunów. 
Ewangelicy na Śląsku uzyskali pozwolenie na budowę – na wzór 
kościołów pokoju w Świdnicy, Jaworze i Głogowie –  jeszcze sze-
ściu świątyń, mianowicie w Żaganiu, Jeleniej Górze, Kamiennej 
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Górze, Miliczu, Kożuchowie  i Cieszynie. Mogli też wznieść obok 
kościołów szkoły i plebanie; liczbę kaznodziei miały zaś odtąd 
określać same wspólnoty kościelne. Ewangelikom zezwolono 
ponadto na sporządzenie dzwonów, a to udogodnienie rozciągnięto 
także na trzy kościoły pokoju – takie rozszerzenie ugody to zasługa 
szwedzkiego komisarza. 

 Okoliczność, iż wspomniane domy boże zawdzięczają swe powsta-
nie cesarskiemu aktowi łaski, przydało im nazwę kościołów łaski. 
Łaska cesarza miała jednak swoją cenę. I tak na przykład Jelenia 
Góra zapłaciła za pozwolenie na budowę swojego kościoła łaski 
3000 dukatów, a następnie jeszcze 100 000 guldenów; Kamienna 
Góra – 12 000 guldenów; Żagań, Kożuchów i Cieszyn zapłaciły 
po 10 000 guldenów; potem Kamienna Góra i Kożuchów jeszcze 
raz po 80 000 guldenów. Milicz przekazał 15 000 guldenów jako 
pożyczkę oraz podarunek, którego wartość nie jest znana. Jednak 
ta ofiara, w oczach naszych przodków, zdawała się być niewielką 
w obliczu tego, iż ewangelicka nauka znalazła znowu bezpieczne 
miejsce. Po tym, jak w roku

1709 cesarska komisja wyznaczyła przy pomocy piki miejsce pod budowę 
świątyni na obrzeżach miasta, przystąpiono od razu do dzieła.

W 1714   miało miejsce poświęcenie Kościoła Łaski pod wezwaniem 
Świętego Krzyża, który znalazł się pod patronatem hrabiego 
Joachima Wilhelma Maltzana. 
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Kościoły łaski zajmują wyjątkową pozycję wśród świątyń protestanckich 
Śląska, nie tylko ze względu na okoliczności ich powstania, lecz także ze 
względu na swą architekturę. Zwraca uwagę ich wielkość oraz specyficz-
ne ukształtowanie wnętrza. Poprzez wybudowanie empor wykorzystano  
w przemyślany sposób przestrzeń kościoła, tak aby jak najwięcej wiernych 
znalazło miejsce w świątyni. Szczególnego znaczenia, ze względu na swe 
położenie geograficzne, nabrały kościoły w Cieszynie i Miliczu. I tak 
kościół w Cieszynie stał się miejscem spotkań ewangelików z terytorium 
rozciągającego się aż po Opawę i Pszczynę. To samo odnosiło się do naszego 
Kościoła Łaski w Miliczu, który stał się centrum religijnym dla polskich 
ewangelików z Poznańskiego. 

Dla poznaniaków kościół w Miliczu był prawdziwym Syjonem, do 
którego pielgrzymowali wielokrotnie w ciągu roku.

Cytat pochodzi z Historii kościoła ewangelickiego na ziemi poznańskiej 
autorstwa Arthura Rohde. 

Poznaniacy mogą się dzisiaj cieszyć klejnotami pochodzącymi z naszego 
milickiego Kościoła Łaski. W roku 1955 przewieziono do katedry poznań-
skiej i zainstalowano tam rokokową ambonę oraz chrzcielnicę.

Milicka chrzcielnica w katedrze poznańskiej
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Milicka ambona, ufundowana w 1720 roku przez hrabiego  
Joachima Wilhelma Maltzana (obecnie w katedrze poznańskiej)

Najpiękniejszym i największym ze wszystkich kościołów łaski jest ten 
w Jeleniej Górze. Bogaci kupcy z tego miasta, poczytywali sobie za honor, 
aby ich świątynia urządzona była z przepychem. Jak zwyczajny wydawał 
się w porównaniu z nią nasz milicki Kościół Łaski.

Skromna budowla z muru pruskiego, ze szkieletem z dębowego drew-
na, była wręcz mistrzowskim osiągnięciem rodzimej sztuki budowlanej.  
W niej znalazł odzwierciedlenie tutejszy krajobraz. Jakiż to przykład uroczej 
romantyki stanowił rozległy plac kościelny ze starymi lipami i aż trzema 
budynkami probostwa!

50-metrowa wieża kościoła wznosiła się jak oniemiały strażnik po-
nad rozległymi, soczystymi łąkami, wśród których rozprzestrzeniała się 
pradolina Baryczy. Okazałe lasy bukowe i dębowe kłaniały się z daleka,  
a pomiędzy nimi lśniły w słońcu tafle wody licznych stawów; ten krajobraz  
odosobnienia i ciszy tworzył niejako ramy dla skromnej budowli.

Obydwa duże dzwony z brązu, o wadze 1000 kilogramów, padły ofiarą  
I wojny światowej. W roku 1923 poświęcono nowe dzwony ze stali. II wojna 
światowa odebrała nam wraz z ojczyzną także nasz kościół łaski. 
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Każdego roku wspominamy go w dniu odpustu w Kościele Łaski pod 
wezwaniem Świętego Krzyża w Hannover-Mittelfeld, gdzie szklany pod-
świetlony fryz przypomina o śląskich kościołach łaski, a zebrane w jednej 
z nisz pamiątki przywodzą na myśl właśnie Milicz. 

Dzięki kontaktom, jakie udało się nawiązać z Miliczem w latach 90., 
podjęto, przy wsparciu Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego liczne prace 
renowacyjne, finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej.

We wrześniu 2007 roku minęło 300 lat od podpisania traktatu altransz-
tadzkiego i opartej na nim ugody, której zawdzięczamy powstanie tego 
kościoła.

Kiedy dzisiaj wspominamy ten dzień, to tylko z głęboką wdzięcznością 
wobec Boga. Tylko dzięki Jego łasce ten kościół został podarowany naszym 
przodkom. I dlatego pozostanie on dla nas w najgłębszym tego słowa zna-
czeniu Kościołem Łaski!
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Pika łaski cesarza Józefa I, której przekazanie 15 kwietnia 1709 roku 
symbolizowało zezwolenie na budowę Kościoła Łaski pod wezwaniem 
Świętego Krzyża na obrzeżach Milicza; przy jej pomocy wyznaczono 
teren pod budowę. 

Łacińska inskrypcja: GLORIOSA CAESARIS JOSEPHI LIBERTAS, 
co po niemiecku oznacza: Obdarzony (chwalebnym) przywilejem cesarza 
Józefa.

(Kopia: podarunek Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego ze Springe 
z okazji 258. odpustu, który odbył się 23 kwietnia 1972 roku).

Milicka pika łaski oraz podświetlony fryz z sześcioma 
kościołami łaski w Hannover-Mittelfeld.

Zebrane przez Martina Pennewißa na podstawie czasopism i okolicz-
nościowych wydawnictw z poprzednich jubileuszy oraz na podstawie 
Kroniki miasta Milicza z lat 1909 autorstwa Kurta Kluge.
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CHRONIK

Die Militscher Gnadenkirche und der Vertrag zu Altranstädt

Gnadenkirche in Militschmit Superintendentur

Vor 300 Jahren nötigte der im nordischen Krieg siegreiche Schweden-
könig Karl XII. in der Altranstädter-Konvention 1707-1709, Kaiser Josef 
I. neben anderen Zusagen auch den Bau von 6 evangelischen Kirchen in 
Schlesien zu genehmigen. Diese Kirchen bekamen den Namen Gnadenkir-
chen, da sie auf Grund „kaiserlicher Gnade“ gebaut werden durften. Das 
war der Anfang der Gnadenkirche zum heiligen Kreuz, die unsere Vor-
fahren, beseelt von ihrem Glauben, zur Ehre Gottes vor der Stadt Militsch 
erbauten.
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Die Vorgeschichte beginnt im Jahre

1517 mit der lutherischen Reformation und wird von den Maßnahmen 
der Gegenreformation geprägt

1525 wurde auch in Militsch schon evangelisch gepredigt

1527  bestätigte und genehmigte die Habsburger Krone durch Kaiser 
Ferdinand I. das Bestehen einer lutherischen Kirchengemeinde 
im Bereich der Standesherrschaft des Freiherrn von Kurzbach 
zu Militsch

1563 gewährte auch Kaiser Maximilian II., später 1611 König Matthias, 
die Religionsfreiheit

1590  tritt Joachim Freiherr von Maltzan, der Gemahl der Enkelin von 
Heinrich II. von Kurzbach, die Erbschaft, die Standesherrschaft 
zu Militsch an. Ehe die Untertanen dem neuen Herren huldigten, 
verlangten sie als erstes die Erhaltung der gebräuchlichen Kir-
chenzeremonien Augsburger Konfession

1612  verzichtete das Domkapital Breslau nach Erhalt von 3000 Talern 
auf alle noch bestehenden geistlichen Lehen und Erbzinsen, sodaß 
nunmehr das uneingeschränkte Patronatsrecht in den Händen des 
Standesherrn Joachim Freiherrn von Maltzan lag.

1635  Schon mitten im 30-jährigen Krieg gaben Freiherr von Maltzan 
und andere schlesische Fürsten im so genannten Dresdner-Frieden 
dem Kaiser ein „Handgelöbnis“ ihrer Treue und erhielten dafür 
die Religionsfreiheit für sich und ihre Untertanen zugesichert.

1641 vertrieben die Kriegswirren die Standesherrschaft nach Kobylin 
in Polen.

1648 Der Ausgang des 30-jährigen Krieges hatte den Protestantismus in 
Schlesien in eine äußerst bedrohliche Lage gebracht. Daran änderte 
auch nichts, dass man im Frieden von Münster und Osnabrück den 
evangelischen Schlesiern drei Friedenskirchen bewilligt hatte. 

 Trotz der ihnen zugesicherten Religionsfreiheit wurden sie in 
der Ausübung ihrer religiösen Bedürfnisse stark behindert, denn 
noch galt der harte Grundsatz: Wes das Land, der bestimmt das 
Bekenntnis. Der schwerste Schlag aber war die Durchführung der 
großen



36

1653 „Kirchen - Reduktion“ Auf Grund eines kaiserlichen Erlasses 
wurden in Mittel- und Niederschlesien Hunderte von evangeli-
schen Kirchen eingezogen. 

 Am 3. März erschien auch in Militsch eine kaiserliche Kommis-
sion, um die Übergabe der protestantischen Kirche zu fordern. 
Ohne Rücksicht auf den bejahrten und kranken Standesherrn, 
musste man sich in die Übergabe fügen: Militsch, Freyhan und 
Strebitzko verloren ihre Kirchen. Der letzte evangelische Predi-
ger, Superintendent Haupt, blieb noch bei seinem schwerkranken 
Standesherrn bis zu dessen Tode (3. Juni 1654) und suchte dann 
Zuflucht in Zduny, Polen, wo er eine neue Gemeinde fand. 

 Einzig und allein im Fürstentum Oels und Liegnitz-Brieg-Wohlau 
lebten noch die alteingesessenen piastischen Herrscher. Sie waren 
evangelisch. So fanden die Evangelischen ohne Kirche hier ihre 
gottesdienstliche Erbauung und strömten von weither aus dem 
Lande, um wieder einmal eine evangelische Predigt zu hören, 
ihre Kinder taufen zu lassen und Heiraten vorzunehmen. So ent-
standen in dieser Zeit an den Grenzen Schlesiens, im Polnischen, 
Brandenburgischen und Sächsischen Grenzkirchen. 

 Wie zum Beispiel in Hummel, Kreis Lüben In ihnen dienten die 
vertriebenen Prediger ihren Glaubensgenossen. Die Lage für die 
Evangelischen aber glich einer Katastrophe, als

1675 der letzte evangelische Piastenherzog Georg Wilhelm von Lie-
gnitz-Brieg-Wohlau starb. Sofort wurden die Kirchenleitungen 
des Fürstentums aufgelöst und die Kirchenwegnahme in diesen 
rein evangelischen Gebieten begann. Noch einmal wurden mehr 
als 100 Kirchen „eingezogen“. 

 Unangetastetes evangelisches Kirchentum gab es damals nur noch 
in der Stadt Breslau und im Fürstentum Oels. 

 Über 50 Jahre blieben nun die Evangelischen in Militsch ohne 
Kirche. Wollten sie einen evangelischen Gottesdienst besuchen, so 
mußten sie weite Wege machen. Viele wanderten bis nach Zduny 
und Rawitsch in Polen und Festenberg oder Maliers. Andere ver-
sammelten sich heimlich im Walde bei Goidinowe, wo sie sich an 
den Andachten von Breslauer Buschpredigern erbauten. Es ist ein 
Ehrenzeugnis für unsere Väter, dass sie in dieser harten Prüfung-
szeit treu an ihrem Glauben festhielten. Und ihre Glaubenstreue 
wurde dann auch reichlich belohnt.
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1706 In diese notvolle Lage fällt das Eingreifen des Schwedenkönigs 
Karl XII. 

 Er zog im Nordischen Krieg gegen Dänemark, Russland und Polen 
dem geschlagenen und flüchtenden König August II. von Sachsen 
und Polen nach Sachsen nach, wo er in der Nähe von Leipzig, bei 
Altranstädt, sein Lager aufschlug. Hier diktierte er dem Kurfürsten 
August II. von Sachsen, der ja auch zugleich König von Polen war, 
den Frieden und zwang ihn auf die polnische Krone zu verzichten. 
Kaiser Joseph I. mußte als Bundesgenossen Sachsen-Polens die

1707 Konvention von Altranstädt zugunsten der evangelischen Schle-
sier anerkennen. 

 Der siegreiche Feldzug gegen Polen und Sachsen hatte den schwe-
dischen König auch durch Schlesien geführt. Von Rawitsch kom-
mend, nahm  er seinen Weg über Herrnstadt, Steinau, Löwenberg 
und Greiffenberg. Hier lernte er durch eigene Anschauung die 
Bedrängnis seiner evangelischen Glaubensbrüder kennen. 

 Die wichtigsten Bestimmungen der Konvention waren: die Wieder-
herstellung der Kirchenleitungen in den piastischen Herzogtümern 
Liegnitz-BriegWohlau, die Rückgabe von 126, seit 1653 in diesen 
Gebieten eingezogenen Kirchen, die Genehmigung evangelischen 
Hausgottesdienstes unter katholischer Herrschaft, die Zusage, 
weiter keine Kirchen mehr wegzunehmen, die Evangelischen zu 
öffentlichen Ämtern zuzulassen, evangelischen Mündeln keine 
katholischen Vormünder mehr vorzusetzen.

 Die Evangelischen in Schlesien erhielten die Erlaubnis, nach Art 
der „Friedenskirchen“ von Schweidnitz, Jauer und Glogau noch 
sechs weitere Kirchen zu bauen und zwar in Sagan, Hirschberg, 
Landeshut, Militsch, Freystadt und Teschen. Sie durften neben 
den Kirchen Schulhäuser und Pfarrhäuser errichten; die Zahl ihrer 
Prediger zu bestimmen blieb den Kirchengemeinden überlassen. 
Sie durften auch Glocken anschaffen, und diese Vergünstigung 
wurde auch auf die drei Friedenskirchen ausgedehnt, eine Konven-
tionserweiterung, die dem schwedischen Kommissar zu verdanken 
war.

 Der Umstand, dass die Gotteshäuser einem kaiserlichen  Gnade-
nakt ihre Entstehung verdanken, gab ihnen den Namen Gnaden-
kirchen.
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 Die „Gnade“ des Kaisers musste allerdings teuer bezahlt werden. 
So gab z.B. Hirschberg für die Erlaubnis zum Bau seiner Gna-
denkirche 3000 Dukaten und später noch einmal 100000 Gulden, 
Landeshut 12000 Gulden, Sagan, Freystadt und Teschen zahlten 
je 10 000 Gulden, dann Landeshut und Freystadt noch einmal je 
80000 Gulden. Militsch gab 15000 Gulden als Darlehen und ein 
Geschenk, dessen Höhe nicht bekannt ist. Aber alle diese Opfer 
schienen unseren Vätern gering im Hinblick darauf, dass die evan-
gelische Lehre nun wieder eine sichere Stätte hatte. Nachdem im 
Jahre

1709 durch eine kaiserliche Kommission der Bauplatz vor der Stadt mit 
einem Meßstab abgesteckt worden war, ging man sofort an die 
Ausführung.

1714 erfolgte die Einweihung der Gnadenkirche zum heiligen Kreuz 
die unter dem Patronat des Grafen Joachim Wilhelm von Maltzan 
stand. 

Die Gnadenkirchen nehmen nicht nur durch ihre Entstehung, sondern 
auch hinsichtlich ihrer Bauart eine besondere Stellung unter den protestan-
tischen Kirchen Schlesiens ein. Auffallend ist ihre Größe und die Eigenart 
der inneren Gestaltung. Durch den Einbau von Emporen wusste man den 
Innenraum geschickt auszunutzen, damit möglichst viel Glaubensbrüder 
Platz finden konnten. Eine besondere Bedeutung erlangten die Kirchen in 
Teschen und Militsch, die an den Grenzen lagen. So wurde die Kirche in 
Teschen zum Sammelpunkt für die Evangelischen bis in die Gegend von 
Troppau und Pleß. Das gleiche galt von unserer Militscher Gnadenkirche, 
die auch für die evangelischen Polen im Posener Gebiet zum religiösen 
Mittelpunkt wurde .

„Für die Posener war die Kirche in Militsch ein wahres Zion, nach dem 
sie mehrmals im Jahr wallfahrteten.“ So hieß es in der „Geschichte der 
evangelischen Kirche im Posener Land“ von Arthur Rohde. Die Posener 
erfreuen sich heute der Kleinodien unserer Militscher Gnadenkirche. 1955 
wurde die Rokoko-Kanzel und das Taufbecken in den Posener Dom über-
führt und dort installiert; der ebenfalls abgebaute Altar ist versteckt in der 
Kirche in einem Verschlag gelagert. 

Die schönste und kostbarste aller Gnadenkirchen ist die in Hirschberg. 
Die reichen Kaufleute dieser Stadt, die „Schleierherren“, suchten ihre Ehre 
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darin, ihre Kirche mit dem höchsten Prunk und Glanz auszustatten. Wie 
einfach war im Vergleich dazu unsere Militscher Gnadenkirche. 

Der schlichte Fachwerkbau, dessen Gerüst aus kernigem Eichenholz 
bestand, war geradezu ein Meisterwerk heimatlicher Baukunst. In ihr spie-
gelte sich das Bild der Landschaft und ihrer Menschen wider. Was für ein 
Bild lieblicher Romantik bot der weite Kirchplatz mit den alten Linden und 
den drei Pfarrhäusern! 

Wie ein stummer Wächter blickte der 50 Meter hohe Turm des Gotte-
shauses über das weite, in grünen, saftigen Wiesen gebettete Urstromtal 
der Bartsch. Prächtige Buchen- und Eichenwälder grüßten aus der Ferne, 
und dazwischen glänzten im Sonnenschein die Wasserflächen zahlreicher 
Seen; diese Landschaft der Abgeschiedenheit und der Stille gleichsam der 
Rahmen zu dem schlichten Fachwerkbau.

Der erste Weltkrieg hat von der Kirche das Opfer der beiden großen 
Bronzeglocken gefordert, die ein Gewicht von 1000 kg hatten. 1923 erfolgte 
die Weihe der neu beschafften drei Stahlglocken.

Der zweite Weltkrieg hat uns dann mit der Heimat auch unsere Gnaden-
kirche genommen. 

Wir gedenken ihrer jährlich zu Jubilate, an dem Kirchweihtag, in der 
Gnadenkirche zum heiligen Kreuz in HannoverMittelfeld wo ein gläsernes 
Leuchtfries an die schlesischen Gnadenkirchen erinnert und in einer Nische 
besonders Militsch mit Erinnerungsstücken gedacht wird.

Die in den 90. Jahren aufgenommenen engeren Kontakte nach Militsch 
führten mit Unterstützung der Heimatkreisgemeinschaft zu umfangreichen 
Renovierungsmaßnahmen aus Mitteln der Stiftung für Deutsch-Polnische 
Zusammenarbeit.

Heute sind wir alten Militsch-Trachenberger hier bei Ihnen in der 
römisch-katholischen Gemeinde des heiligen Andreas Bobolin, um in 
diesem ehrwürdigen Gotteshaus dieser Jubiläumstage zu gedenken. Wir 
danken für die herzliche Aufnahme und das freundliche Miteinander.

Im September 2007 sind 300 Jahre vergangen seit dem Vertrag von Al-
transtädt und der darauf beruhenden Konvention , der wir den Bau dieser 
Kirche zu verdanken haben. 

Wenn wir heute dieser Tage gedenken, dann können wir es nur tun in 
tiefer Dankbarkeit gegen Gott, der diese Tage heraufgeführt hat. Allein 
durch Gottes Gnade  wurde unseren Vorfahren diese Kirche geschenkt. Und 
darum bleibt sie für uns mit Recht und in des Wortes tiefster Bedeutung  
„ G n a d e n k i r c h e “ !
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Gnadenstab“ Kaiser Joseph I., mit dessen Überreichung  am 
15.4.1709 die Genehmigung zum Bau der „Gnadenkirche zum Heili-
gen Kreuz“ vor Militsch erteilt und das Kirchgrundstück abgesteckt 

wurde.
Lateinische Inschrift: GLORIOSA CAESARIS JOSEPHI LIBER-
TAS, zu deutsch: „Begnadet (privilegiert) mit der rühmenswerten 

Freiheit Kaiser Josephs.“
(Nachbildung: Geschenk des „Heimatkreises Militsch-Trachenberg 

in Springe“ zum 258. Kirchweihfest am 23.4.1972)

Militscher „Gnadenstab“ und
Leuchtfries der 6 schlesischen Gnadenkirchen in 

Hannover-Mittelfeld
von Martin Pennewiß aus Zeit- und Festschriften vergangener 

Jubiläen und aus Kurt Kluges
Chronik der Stadt Militsch von 1909 -2007 zusammengetragen 
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Spis proboszczów Kościoła Łaski  1709 - 1945 
Evangelische Pfarrer von 1709 – 1945  

(nach Aufzeichnungen von Dr. Gleisberg):

1709-1730  M. Samuel Seeliger
1730-1768  Samuel Thymner
1769-1784  Michael Ringeltaube 
1784-1793  Karl Florian Weber 
1793-1801  Joh. Gottlieb Reche
1802-1837  Karl F. H. Richter
1837-1850  Hugo Wentzel 
1850-1852  wakat
1852-1886  Robert Zindler
1886-1925  Dr. Theobald Daechsel 
1926-1942  Otto Pennewiss 
1943-1945  Dr. Fritz Gleisberg

Proboszczowie katoliccy od 1945 roku 
Katholische Pfarrer ab 1945:

1945-1946  ks. Józef Sczasny
1949-1957  ks. Celestyn  Rubaszewski
1957-1967  ks. Paweł Grodkowski 
1967-1978  ks. Stanisław Pikul
1978-1990  ks. Eugeniusz Waresiak 
1990-1994  ks. Jan Przytocki
od 1994 -    ks. Kazimierz Kudryński
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20 lecie parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu

Od roku 1945 po rok 1994 Milicz i okolicę swymi granicami obejmowała 
jedna parafia, w której proboszczami byli: ks. Józef Szczasny (1945- 1949), 
ks. Celestyn Rubaszewski (1949-1957), ks. Paweł Grodkowski (1957-1967), 
ks. Stanisław Pikul (1967-1978), ks. Eugeniusz Waresiak (1978-1990),  
ks. Jan Przytocki (1990-1994). W tym okresie pracowało w parafii 53 księży 
wikariuszy. Posługiwały również siostry Felicjanki. Rozległość terytorial-
na była znaczna a liczebność wiernych duża. Oba czynniki zadecydowały  
o utworzeniu nowej parafii w Miliczu.

1994
3 VI J. Eminencja Henryk Kardynał Gulbinowicz wydaje dekret,  
w którym czytamy: „Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na poży-
tek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego parafii Milicz  
w dekanacie Milicz, zarządzamy i podajemy do wiadomości, co następuje: 
§1- Ze względu na liczebność parafian parafii Milicz i jej rozległość, mając 
na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, po dokładnym rozpatrzeniu 
sprawy i uzyskaniu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kan. 115 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego erygujemy niniejszym rzymskokatolicką parafię pod 
wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Miliczu.” nazwę parafii wzięto od we-
zwania kościoła p. w. św. Andrzeja Boboli, który będąc niegdyś kościołem 
pomocniczym, obecnie miał stać się ośrodkiem nowej parafii. 

• Dekret cytowany na rzecz nowej parafii wydzielał z parafii p. w. św. 
Michała Archanioła w Miliczu 53 ulice oraz 13 miejscowości.

•  W momencie erygowania parafia liczyła 12 000 osób w różnym 
stopniu zaangażowanych w życie Kościoła lokalnego.
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Przed tymczasową plebanią w Chatce Puchatka (fot. E. Kański)

5 VI  Z dniem wymienionym proboszczem parafii p. w. św. Andrzeja 
Boboli w Miliczu ustanowiony został ks. Kazimierz Kudryński (uprzed-
nio proboszcz parafii p. w. św. Anny w Przyłęku w dekanacie Kamieniec 
Ząbkowicki).

25 VI  Dekret erekcyjny wszedł w życie. Siedzibę parafii usytuowano  
w tzw. „Chatce Puchatka”, w pobliżu kościoła parafialnego. 

1995

• Po raz pierwszy w parafii odbyła się uroczystość przyjęcia przez 
grupę 195 dzieci I Komunii Św. Za przygotowanie dzieci do tego 
doniosłego wydarzenia odpowiedzialne były felicjanki: s. M. Eliana 
Remiszewska i s. M. Assumpta Janik.

21 V  Uroczystą Mszę św. w dzień parafialnego odpustu celebrował biskup 
Józef Pazdur.

• W maju ks. proboszcz Kazimierz Kudryński obchodził Jubileusz 
25-lecia kapłaństwa.
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10-11 VI  Ks. bp Jan Tyrawa dokonał wizytacji kanonicznej parafii.  
W sprawozdaniu dla celów wizytacji wymieniono ks. ks. wikariuszy: Ry-
szarda Filozofa, Zbigniewa Poźniaka, Piotra Frankowskiego i Piotra Hebdę. 
Podano, że dzieci i młodzież katechizuje 13 katechetów (4 księży, 3 ss. 
felicjanki, 6 katechetów świeckich). Nadto podkreślono, że trwa budowa 
nowej plebanii. 

1996

V  Po raz drugi w parafii przeżyto uroczystość I Komunii św. Łącznie  
z dwóch szkół do Sakramentu przystąpiło 157 dzieci: 92 z SP2 (przygotowała 
s. M. Assumpta) i 65 z SP1 (przygotowała s. M. Eryka Kos).

26 VI  Nastąpiły zmiany w obsadzie wikariuszy. Odeszli ks. ks.: Ryszard 
Filozof i Piotr Hebda. W ich miejsce ustanowiono księży neoprezbiterów: 
Piotra Jakubusia i Tadeusza Strugałę. 

1 VIII  Z parafii odbyła się pielgrzymka na spotkanie z figurą matki Bożej 
Fatimskiej. Pielgrzymki poczęły się wpisywać na stałe w życie religijne 
nowej parafii.

1997

21 V – 1 VI  Życie religijne parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu 
ukierunkowane zostało na przeżywanie 46. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu. Delegacja parafialnej wspólnoty uczest-
niczyła w liczbie 100 osób na „Statio Orbis”. 

• Odbyła się uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania mło-
dzieży klas III gimnazjum (szafarz - ks. bp Jan Tyrawa).

• Wyjątkowo wyglądała procesja w uroczystość Bożego Ciała. Uczest-
niczyły w niej dzieci pierwszokomunijne. 

• Z oporami, ale kontynuowano budowę plebanii.
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1998

16 V   Data wyjątkowo ważna. Koncelebrze mszalnej, z okazji odpustu pa-
rafialnego ku czci patrona parafii p. w. św. Andrzeja Boboli, przewodniczył 
Metropolita Wrocławski J. E. Henryk Kardynał Gulbinowicz. Uroczystość 
połączono z poświęceniem nowo wybudowanej plebanii. Obydwa wyda-
rzenia odbyły się w bogatej oprawie. Po zakończeniu uroczystości miało 
miejsce okolicznościowe przyjęcie w auli I LO w Miliczu. Uczestniczyło 
w nim około 150 zaproszonych gości. Piszący te słowa zadał J. E. Henry-
kowi Kard. Gulbinowiczowi pytanie o ocenę uroczystości w Miliczu. Oto 
odpowiedź - „Są to uroczystości w naszej Archidiecezji dość częste. Pracuję 
w diecezji 23. rok i w tym czasie wybudowano 97 kościołów, 93 kaplice  
i 204 plebanie i domy katechetyczne. Każde poświęcenie nowego obiektu 
sprawia ogromną radość. Świadczy jednocześnie o trosce duszpasterzy  
o dobro Kościoła i o dynamizmie wiernych i zrozumieniu przez nich wspól-
nych potrzeb.”

 
Poświęcenia nowej plebanii dokonał J.E. Henryk Gulbinowicz (fot. E. Kański)

1999
• Ks. Kazimierz Kudryński mianowany został Kanonikiem Honorowym 

Prześwietnej Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu. 
(Pismo J. E. Henryka Kard Gulbinowicza z 06.02.1999 r.).
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9 – 13 IV - Odbyła się z okazji zbliżającego Roku Jubileuszowego 2000. 
Renowacja jubileuszowych Misji Świętych. Przeprowadzili renowację 
ojcowie Redemptoryści z Głogowa.

6 VI - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Wojciech Kański pochodzący  
z tutejszej parafii.

• Jubileusz 15-lecia istnienia obchodził Klub Inteligencji Katolickiej 
w Miliczu. 

VII - XI  - Trwał remont elewacji kościoła parafialnego. W zakres prac 
nadzorowanych przez mgr inż. Kazimierza Klausa i inż. Mieczysławę 
Lis weszła konserwacja konstrukcji drewnianej i nałożenie nowych tyn-
ków. Inwestycje sfinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko 
- Niemieckiej. Nową elewację poświęcił 11 listopada J. E. Henryk Kard. 
Gulbinowicz. Wydarzenie to uświetnił koncert „Poznańskich Słowików” 
pod batutą prof. S. Stuligrosza.

  Stefan Stuligrosz z ,,Poznańskimi Słowikami” (fot. E. Kański)
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2000

• Kościół parafialny w Miliczu rozporządzeniem J. E. Henryka Kard. 
Gulbinowicza został wyznaczony na Świątynię Jubileuszową. Uro-
czystość obchodów dostosowano do obchodów okołokościelnych.

• Mszę św. odpustową ku czci św. Andrzeja Boboli odprawił 20 maja 
ks. infułat Stanisław Pietraszko - Kanclerz Kurii Metropolitarnej we 
Wrocławiu.

27 V - I Komunia św. dzieci klas II - 165 osób (96 z SP2 przygotowała  
s. M. Małgorzata Maria Dąbrowska, 10 niepełnosprawnych przygotowała 
s. M. Aurelia Kazaryn, 59 z SP1 przygotowała s. M. Marita Koc).  

30 V  - Sakramentu Bierzmowania udzielił młodzieży bp Jan Tyrawa.

30 VII  -  Mszę św. odpustową ku czci św. Anny w kościele na Karłowie 
celebrował ks. bp Edward Janiak. 

2001

20 V  - Odpust parafialny. Mszę św. odprawił ks. dr Ryszard Kępiak.

31 V  - Wizytacja kanoniczna parafii. Wizytował ks. bp Edward Janiak.

25 VI  -  Erygowano trzecią w Miliczu parafię p. w. św. Anny. Na jej 
rzecz wyłączono z parafii p. w. św. Andrzeja Boboli 18 ulic Milicza  
i miejscowości: Garuszki, Karminek, Kaszowo, Miłochowice, Postolin  
- z kościołem filialnym p. w. Chrystusa Króla, Pracze, Tomaszków, Walko-
wo. Łącznie do nowej parafii przeszło 2500 mieszkańców.

• IX - Pod kierunkiem s. M. Bogny Bujak działało 60 osób w Eucha-
rystycznym Ruchu Młodych.

20 IX - Rozpoczęła się wymiana posadzki w kościele p. w. św. Andrzeja 
Boboli.

13 X - Pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy prowadził 
ks. Leszek Dziura.



49

1 XI - Msze św. na cmentarzach.

2 XII - Adwent- Msze św. zwane Roratami.

24 XII - Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterki w kościele parafialnym  
o 22:00 i 24:00; wcześniej na filiach.

• Z informacji na zakończenie Starego Roku - we Mszach św. niedziel-
nych systematycznie uczestniczyło około 50% parafian.

2002

20 I - W Cieszkowie po raz kolejny odbyła się „Herodiada”- Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Udział wzięło 15 zespołów z 10 
miejscowości. Wyróżniono dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych  
z parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu, za przygotowanie jasełek 
pod kierunkiem felicjanki s. M. Bogny Bujak.

19 V  - Obył się odpust parafialny.

• VI - Nastąpiły zmiany w obsadzie duszpasterskiej w parafii. Na 
miejsce księży wikariuszy: Rafała Kowalczyka i Janusza Głąba (rok 
w Miliczu) ustanowiono: ks. Krzysztofa Tomczaka i neoprezbitera 
ks. Macieja Bielaka.

2003

11 I  - Felicjanka s. M. Bogna Bujak wraz ze swymi podopiecznymi z ERM 
wystawiła jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

26 I  - Odbył się VI  Wieczór Kolęd w kościele parafialnym (zespoły  
z: Milicza, Sułowa, Sulmierzyc, Zdun, Wrocławia).

3 V  - Sprawowano Msze św. za Ojczyznę w rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. To jedna z Mszy św. wyjątkowo ważnych, a odprawianych  
w różnych miesiącach od początku istnienia parafii.
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8 V  - Mszę św. połączoną z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania spra-
wował ks. bp Jan Tyrawa.

7 VI  - Młodzież parafii uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym na Lednicy 
- przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

19 VI - Procesja do czterech ołtarzy na Boże Ciało. W tym roku ulicami: 
Kopernika i Mickiewicza (Osiedle Centrum). Procesja odbywa się prze-
miennie, raz przez wymienione Osiedle Centrum, raz przez osiedle przy 
ul. T. Kościuszki.

13 VII  - W kościele parafialnym odbył się koncert „Poznańskich Słowi-
ków” pod batutą prof. Stefana Stuligrosza. Niegdyś członkiem tego chóru 
był milicki lekarz Andrzej Wydra.

16 X  - O 18:00 na wieczornej Mszy św. zaakcentowano Jubileusz  
25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

• XI - Jak co roku przez cały miesiąc modlono się do zmarłych na tzw. 
„wypominkach”.

2004

• Obchodzono jubileusz 10-lecia parafii. Ten okres jej dziejów przed-
stawiła Agnieszka Wielgat w pracy magisterskiej „Powstanie i rozwój 
parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu w latach 1994- 2004”, 
pisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Swastka na PWT we Wro-
cławiu.

21 IV  - Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas III gimnazjum udzie-
lił J. E. Henryk Kard. Gulbinowicz. Była to ostatnia tego rodzaju posługa 
Kardynała jako Metropolity Wrocławskiego.

13 V  - Początek procesji fatimskich podążających jak co roku ulicami 
miasta.

7 VIII  - Wyjątkowa w tym roku była Salezjańska Pielgrzymka Ewange-
lizacyjna goszcząca w Miliczu. Dwoje jej uczestników - Łukasz Salada 
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z Zawady (woj. dolnośląskie) i Krystyna Sobieraj z Pakosławia (woj. 
wielkopolskie) zawarło w parafialnym kościele p. w. św, Andrzeja Boboli 
związek małżeński.

2005

25 III  - Wśród nabożeństw, które w swój program mają wpisane procesje 
ulicami miasta jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W tym roku dała się 
zauważyć w nim większa liczba uczestników niż oglądających.

2 IV  - W parafii p. w. św. Andrzeja Boboli z wielkim bólem przyjęto 
wiadomość o śmierci (21:37) Ojca Świętego Jana Pawła II. Biły dzwony 
w kościołach.

10 V  - Sakramentu Bierzmowania gimnazjalistom z parafii: p. w. św. An-
drzeja Boboli w Miliczu, p. w. św. Anny w Miliczu oraz p. w. Narodzenia 
Maryi Panny w Wierzchowicach udzielił w kościele p. w. św. Andrzeja 
Boboli ks. abp Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski.

12 VI  - I Festyn Parafialny w Miliczu (parafia p. w. św. Andrzeja Boboli). 
Festyn pod hasłem „Młodzi do Kolonii” bogaty był w koncerty zespołów 
muzycznych, przegląd piosenki religijnej, loterie, kiermasz książek. Atrakcją 
był występ zespołu „Tatanka” z Indianami z Meksyku i Ekwadoru. Grali 
na samponi, tayo, flecie indiańskim. Główną nagrodę - dwutygodniową 
wycieczkę do Rzymu - na loterii ufundował proboszcz parafii p. w. św. 
Andrzeja Boboli w Miliczu ks. Kazimierz Kudryński. Dochód z festynu 
przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na XX Dzień Świa-
towy Młodzieży w Kolonii (Niemcy).

• W roku 2005 siostry Felicjanki obchodziły 60. rocznicę posługi  
w Miliczu (przy kościele - obecnie parafialnym - p. w. św. Andrzeja 
Boboli). Od roku mieszkają milickie Felicjanki w odnowionym domu 
zakonnym p. w. Najświętszego Imienia Jezus.

• IX- Parafialny zespół Caritas rozdał 400 zeszytów dzieciom z ubogich 
rodzin.

16 X  - Metropolita Wrocławski abp Marian Gołębiewski dokonał odsło-
nięcia pomnika Jana Pawła II przy kościele parafialnym. Na czele komitetu 
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budowy pomnika (12 osób) stał znany milicki przedsiębiorca i filantrop 
Andrzej Wojtyczka. Pomnik powstał wg projektu wrocławskiego artysty 
rzeźbiarza Bogusława Zena. 

• W minionym roku nadal około 50% parafian uczestniczyło systema-
tycznie w niedzielnych Mszach św.

 Pomnik Jana Pawła II (fot. Archiwum parafialne)
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2006

29 I  - Koncert finałowy Milickiego Festiwalu Kolęd w kościele parafial-
nym.

• II - Trwały prace nad renowacją wnętrza świątyni parafialnej wyko-
nywane przez firmę Erwina Kowalika z Opola, zaakceptowaną przez 
Kurię Metropolitalną we Wrocławiu.

• III - Zakończono odnowienie malatury kościoła p. w. św. Andrzeja 
Boboli.

• IV- Wyjątkowe rekolekcje wielkopostne przeprowadził o. Longin  
z Bytomia - jezuita, łącząc słowo, śpiew i grę na gitarze. Rekolekcje 
odbywają się co roku z udziałem różnych księży rekolekcjonistów.

30 IV  - W czasie wizytacji kanonicznej parafii ks. bp Edward Janiak wysoko 
ocenił prowadzoną kronikę parafialną.

7 V  - Ks. abp Marian Gołębiewski na uroczystej sumie o 11:30 poświęcił 
odnowione wnętrze kościoła parafialnego. Od 1 lipca 2005 do marca 2006  
r. uzupełniano tynki, szlifowano powierzchnie, malowano, wykonywano 
złocenia. Koszt prac wyniósł 250 000 złotych. Księdza arcybiskupa witał 
w imieniu parafian Edward Kański.

21 V  -  Mszę św. prymicyjną odprawił neoprezbiter (miliczanin) ks. Prze-
mysław Vogt. 

4 VI  - Rozegrano turniej piłkarski między drużynami nauczycieli, księży  
i policji. Puchary ufundowała firma Art- Zbyt, a turniej rozegrano w hołdzie 
Janowi Pawłowi II. Zwycięzcą została drużyna Policji.

18 VI  -  Atrakcji widzom dostarczył II Festyn Parafialny, którego du-
szą był ks. Artur Stochła - wikary z parafii p. w. św. Andrzeja Boboli  
w Miliczu.

7 VIII - 15. Jubileuszowa Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna  
w Miliczu. Pielgrzymów przyjmowali mieszkańcy Milicza ze wszystkich para-
fii. 450-osobowa grupa pątników wyruszyła ze Szczańca 31 lipca, by na Jasna 
Górę dotrzeć 14 sierpnia. Milicz leży w połowie pielgrzymkowego szlaku.
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6 X  - Dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu nastał wielki 
dzień - Jubileusz 60-lecia istnienia. Mszę św. okolicznościową odprawił ks. 
Krzysztof Tomczak - katecheta w wymienionej szkole (wikary w parafii  
p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu).

15 X  - Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II.

26 XI  - Artyści „Teatru Rapsodycznego Dnia Trzeciego” z Wrocławia 
wystawili w kościele parafialnym misterium „Jezu ufam Tobie” oparte na 
motywach „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej, utworach poetyckich 
i pieśniach liturgicznych. Twórcą misterium był Marek Kołakowski.

2007

• Nie zaniedbano należytej oprawy świąt kościelnych. Była jak co roku 
szopka na Bożonarodzeniowy okres (Gody). Były rekolekcje wiel-
kopostne. Pamiętano o imieninach ks. Kazimierza Kudryńskiego.

• III - W „Gościu Niedzielnym” zamieszczono artykuł Agaty Combik 
o chórze „Laudate Dominum” działającym pod dyrekcją Sławomira 
Morawskiego od 20.10.1998 r. przy kościele parafialnym.

• IV - W rocznice śmierci Jana Pawła II młodzież pod opieką ks. Artura 
Stochły wystawiła misterium dla upamiętnienia tego wydarzenia.  
W misterium o 21:37 układano serce ze świec wokół pomnika pa-
pieża.

• V - Tak jak w poprzednich latach odprawiano nabożeństwa majowe  
i procesje fatimskie.

20 V  - Mszę św. odpustową ku czci patrona parafii św. Andrzeja Boboli 
odprawił ks. dr Lech Nowak z Wrocławia.

10 VI  - Po raz IV rozegrano Turniej piłkarski o puchar firmy Art- Zbyt 
(udział wzięły drużyny: policji, księży, nauczycieli, strażaków). Wygrała 
drużyna strażaków.

24 VI  - Nastąpiły zmiany w obsadzie wikariuszy parafii. Na miejsce księży: 
Macieja Bielaka i Krzysztofa Tomczaka ustanowiono księży neoprezbiterów 
- Piotra Nowickiego i Marka Michałkowskiego.
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• VII- VIII - Odprawiano tzw. Msze św. wakacyjne (drugie wieczorne 
Msze św.).

8 IX - Celebrowano nabożeństwo ekumeniczne z okazji 300-lecia konwen-
cji w Altranstädt, na mocy której w dwa lata później rozpoczęto budowę 
Kościoła Łaski w Miliczu. Kazanie wygłosił ks. bp Hans Wilhelm Pietz  
z Goerlitz. Wśród gości honorowych zasiadali: hr. Mortimer Maltzan z żoną  
hr. Stefanią, hr. Elizabeth Maltzan (93 lata), hr. Alex Schulenburg z d. Malt-
zan (siostra Mortimera).   Z okazji Jubileuszu wydano płytę z nagraniem 
dzieł organowych J. S. Bacha w wykonaniu Jakuba Rośka. Zarys dziejów 
kościoła Łaski na okładkę płyty opracował Edward Kański.

27 XII  - Wyjazd grupy młodych miliczan na spotkanie modlitewne Taize 
(odbyło się w Genewie- Szwajcaria).

31 XII  - Msza św. na zakończenie starego roku. Ks. proboszcz Kazimierz 
Kudryński poinformował o planie wyposażenia balkonów kościoła para-
fialnego w nowe ławki.

2008

• II - Zakończona została wizyta duszpasterska (kolęda). Większość 
rodzin w parafii przyjęła księdza.

20 III  - Wielki Czwartek. Początek Triduum Paschalnego. Duży udział 
wiernych podobnie jak w latach poprzednich. Szczere życzenia dla księży 
od wspólnot parafialnych.

2 IV  - O 19:30 Msza św. w rocznicę śmierci Jana Pawła II.

• Trwały prace przy montażu nowych ławek na balkonach w kościele.

18 V - Trzy wydarzenia zbiegły się w tym dniu: odpust parafialny, udzielenie 
Sakramentu Bierzmowania i poświęcenie nowych ławek na kościelnych bal-
konach. (W nawie głównej ławki nowe zainstalowano dwa lata wcześniej). 
Celebransem uroczystości był bp Edward Janiak.



56

• VI  - Dokonano zmiany w obsadzie wikariuszy parafii. W miejsce ks. 
Artura Stochły i ks. Marka Michałowskiego ustanowiono wikarymi 
księży: Radosława Bariasza i Michała Taragę (neoprezbiterzy).

• VIII - Kolejna SPE w Miliczu.

31 VI  - Ks. Kazimierz Kudryński podniesiony został do godności pra-
łata.

18 X  - Powitanie w parafii relikwii św. Joanny Beretty Molli. W parafiach 
dekanatu Milicz peregrynowały one do 26 X.

• XII - Przed Bożym Narodzeniem tradycyjnie już upoważnieni człon-
kowie Rady Parafialnej roznosili opłatki do rodzin. Ofiary zebrane 
przeznaczono na ogrzewanie kościoła i remont c.o.

2009

1 I  - Nowym dziekanem dekanatu Milicz został mianowany ks. prałat Kazi-
mierz Kudryński proboszcz parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu.

12 I  - Wzrosła liczba korzystających z jadłodajni Parafialnego Zespołu „Ca-
ritas” przy w/w parafii. Jadłodajnia funkcjonowała w stołówce Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

• II - Pod opieką w/w Zespołu pozostawało 200 osób.
 - Zakończono tzw. Kolędę. Na 2895 rodzin nie przyjęło księdza  

z różnych powodów 417 rodzin.
 12 II  - Wprowadzono dodatkową adorację Najświętszego Sakramen-

tu- w czwartki od 17:00 do 18:00 (przed wieczorną Mszą św.)
• III - W parafialnym Zespole „Caritas” wydawano żywność dla ubo-

gich.
 4 III  - Odprawiona została o 18:00 Msza św. w intencji ks. Kazimierza 

Kudryńskiego z okazji imienin.
• IV - W 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II odbył się specjalny koncert. 

Wiersze ks. Jana Twardowskiego i Jana Pawła II recytował Włodzi-
mierz Matuszak. Na organach grał Mario Sedlar ze Słowacji.

 - Wymieniono mikrofony i wzmacniacze w kościele parafialnym.
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• V - Nabożeństwa majowe jak co roku.
 - Jak co roku miała miejsce I Komunia Święta.
 17 V  - Odpust parafialny.
 24 - 31 V  - Trwały Misje święte w parafii. Nauki głosili ojcowie 

Jezuici z Gliwic. Poświęcono nowy krzyż misyjny.
 - Odbył się II Przegląd Chóralnej Pieśni Maryjnej (organizatorzy: 

parafia, chór „Laudate Dominum”, OK w Miliczu).
• VI - Przebudowa otoczenia kościoła parafialnego.
 21 VI - Z okazji Jubileuszu 300-lecia wmurowania kamienia węgiel-

nego pod budowę kościoła Łaski odbyło się nabożeństwo ekume-
niczne. Uczestniczył ks. proboszcz Kazimierz Kudryński, duchowni 
ewangeliccy z ks. bp. Ryszardem Boguszem - bp. Ewangelickiej 
Diecezji Wrocławskiej. Obecni byli przedstawiciele rodziny von 
Maltzanów, członkowie Ziomkostwa Milicko- Żmigrodzkiego, wierni 
ewangelicy i katolicy. Na pamiątkę ks. Kazimierzowi Kudryńskiemu 
wręczono replikę piki, którą w 1709 r. wymierzono teren pod budowę 
Kościoła Łaski. 

• VIII - Kolejna SPE w Miliczu.
• IX - Koncert Gabrieli Cosort i Chóru Filharmonii Wrocławskiej p. t. 

„Polska i angielska muzyka chóralna - w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu „Vratislavia Cantans”.

• X - 25-lecie KIK-u, 5-lecie powstania Parafialnego Zespołu „Cari-
tas”.

18 X  - Początek Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Aby mieli życie”. W in-
tencji misjonarzy odprawiano przez cały tydzień nabożeństwa różańcowe.

8 XI - Zbiórka ofiar do puszek dla cierpiących i prześladowanych chrześcijan 
z racji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

 
2010

• I - Kolęda w parafii. Spotkania opłatkowe. Koncert „Pożegnanie  
z kolędą”.

• II - Zakończenie wizyty duszpasterskiej (kolędy). Na 2895 rodzin 
przyjęło księży 2555 rodzin. 340 mieszkań było zamkniętych. Na 
terenie parafii żyło 20 rodzin świadków Jehowy, 5 rodzin zielono-
świątkowców, 25 rodzin niewierzących.
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• III - I w tym miesiącu we wtorek po 1. niedzieli miesiąca Wspólnota 
Żywego Różańca (jak co miesiąc) po Mszy św. wieczornej wymieniała 
Tajemnice Różańcowe. Na Wielkanoc w wystroju kościoła tradycyjne 
elementy.

• IV - Procesja rezurekcyjna ulicami miasta.
• V - Święto NMP Królowej Polski. Rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. I Komunia Św. dzieci (9).- Sakrament Bierzmowania (11 
– szafarz ks. bp Edward Janiak).  Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. 
Kazimierza Kudryńskiego.

• VI - Zmiany w obsadzie wikariuszy parafii. W miejsce księży: Pawła 
Kani, Piotra Nowickiego i Radosława Bariasza ustanowieni zostali 
nowymi wikariuszami w parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu 
księża: Grzegorz Gac, Waldemar Cwynar, Adam Andrejczuk.

 5 V - Koncert zespołu Voice Factory pod dyr. Jolanty Szybalskiej 
- Matczak. Temat- „Chopin a capella w Miliczu”.

 28 VIII  - O 10:00 Msza św. dziękczynno- błagalna w 30. rocznicę 
powstania NSZZ „Solidarność”. 25-lecie ślubów zakonnych brata 
Ryszarda Kasprzaka (miliczanin) salwatorianina. 

• X - Nabożeństwa różańcowe prowadzili wg planu: pon.- gr. O i kl. 
I- II; wt.- gimnazjaliści, śr.- kl. III- IV; czw.- kl. V- VI; pt.- młodzież, 
sob.- Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej, Straż Honorowa 
NSPJ; niedz.- Odnowa w Duchy Świętym.

• XI - Od 15 bm. rozpoczęła wydawanie posiłków dla ubogich jadło-
dajnia Parafialnego Zespołu „Caritas”.

• XII - Za rozniesione opłatki wigilijne uzyskano 30.000 złotych.

2011

• I - W czasie wizyty duszpasterskiej na 2895 rodzin nie przyjęło księży 
340 rodzin.

• 11 II - Odprawiona została Msza św. z okazji Światowego Dnia 
Chorego.

• 4 III - Pamiętano, jak co roku, o imieninach ks. Kazimierza Kudryń-
skiego.

 - Do innej parafii odszedł ks. Adam Andrejczuk (po 8 miesiącach 
posługi w parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu).
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• IV - Ku czci Jana Pawła II wystawiono (9 IV) misterium „Promie-
niowanie ojcostwa” wg tekstów papieża.- Koncert w kościele (30 IV) 
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

• 15 V  - „W dzień parafialnej wizytacji z Bożym błogosławieństwem 
i podziwem dla wspaniałych osiągnięć” (wpis w kronice parafialnej 
bpa Andrzeja Siemieniewskiego opatrzony pieczęcią i własnoręcznym 
podpisem). W czasie wizytacji ks. bp A. Siemieniewski odprawił 
Mszę św. odpustową. W protokole powizytacyjnym stwierdzono: na 
9000 parafian 8950 to katolicy, z czego 53% regularnie uczestniczy 
w Mszach św. Niedzielnych; odprawiane są nabożeństwa: Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nieszpory, Majowe, Czerwcowe, Różań-
cowe, Fatimskie, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (z katechezą 
dla dorosłych); 100 osób chorych i starczych odwiedzają księża  
w 1. soboty miesiąca z posługą sakramentalną;- w parafii istnieją gru-
py: 17 róż Żywego Różańca, KIK, Straż Honorowa NSPJ, Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym, ERM, Schole liturgiczne: dzieci, mło-
dzież; chór parafialny „Laudate Dominum”, Grupa AA „Tęcza”, Koło 
Przyjaciół „Radia Maryja”, Parafialny Zespół „Caritas”; KSM, Rada 
Parafialna. Na pochwałę zasługuje oprawa liturgii Mszy świętych.

• VI - W parafii rozpoczął służbę ks. wikary Paweł Kucia.
• X - 23. Mszę św. z okazji Jubileuszu 65-lecia ZS im. T. Kościuszki  

w Miliczu odprawił ks. Krzysztof Tomczak (wikary parafii i kate-
cheta ZS).

2012

• II - Trwała nadal zbiórka na remont okien w kościele.
• III - Na ten cel zebrano datki od 10. 281 rodzin wysokości 29.190 

złotych.
 - Konkurs na palmy wielkanocne przeprowadziła animatorka OK 

Krystyna Paplińska; rozstrzygnięto go w Niedzielę Palmową (25 
marca). 

• IV - IV Ogólnopolski Tydzień Biblijny (22-28 IV).
 - Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne (29 IV- 5 V).
• V - 15 bm. Mszę św. odpustową ku czci św. Andrzeja Boboli cele-

brował bp Andrzej Siemieniewski. Udzielił także Sakramentu Bierz-
mowania.

 - Na remont okien od 538 rodzin wpłynęło 57.635 złotych.
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• VI - Nastąpiła zmiana w obsadzie wikariuszy parafii; odwołano księży 
Waldemara Cwynara i Grzegorza Gaca. Ustanowiono nowych wika-
rych w osobach księży - Pawła Sokołowskiego i Tomasza Caputy. Na 
remont okien do 14 VII od 659 rodzin wpłynęło 71.460 złotych.

2 VIII  - Ks. Tomasz Caputa z grupą ok. 100 pielgrzymów wyruszył 
na Pielgrzymkę na Jasną Górę. Na cmentarzu modlono się przy grobie  
ś. p. ks. Eugeniusza Waresiaka (zm. na pielgrzymce w 1990 r.). W Trzebnicy 
grupa pielgrzymów z Milicza połączyła się z XXXII Pieszą Pielgrzymką 
Wrocławską. Do przejścia 220 km.

8 VIII  - Kolejna SPE w Miliczu.

12 VIII  - Artykuł o parafii we wkładce do „Niedzieli” autorstwa Justyny 
Serafin.

11 X  - O 18:00 sprawowano Mszę św. na Rozpoczęcie Roku Wiary.

14 X  - Z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem- „Jan Paweł II- Papież Ro-
dziny” odbył się koncert zespołu góralskiego.

• XII - „Mikołaj” w kościele parafialnym.

Procesja (fot. E. Kański) 
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Rada parafialna z bp. Siemieniewskim (Arch. Parafialne)

2013

19 I  - Spotkanie opłatkowe w Świętoszynie z udziałem ks. Kazimierza 
Kudryńskiego.

3 II  - Spotkanie Rady Parafialnej na plebanii. Informacja o zakończeniu 
kolędy. Zmiana Przewodniczącego Rady. Stanisława Walniczka zastąpił 
Tomasz Łaskarzewski. 

4 III  - Imieniny ks. Kazimierza Kudryńskiego. Msza św. w jego intencji 
o 18:00. Liczne życzenia.

24 III  - Po raz 5. odbył się konkurs o palmy wielkanocne. W kategorii do 
21 lat zwyciężyli pacjenci oddziału psychiatrycznego milickiego szpitala.

2 IV  - W czasie koncertu w 8. rocznicę śmierci Jana Pawła II wystąpił 
zespół Follow Him (Podążaj za nim) ks. Piotra Nowickiego (były wikary 
w Miliczu) z Namysłowa. Uroczyste wprowadzenie relikwii Jana Pawła II  
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o 18:00 do kościoła. Relikwie z rąk Kard. S. Dziwisza otrzymali w Krakowie 
11 II 2013 r. ks. Kazimierz Kudryński w asyście ks. Pawła Kuci. Artykuły 
na ten temat w prasie lokalnej. 
- Trwała w czerwcu zbiórka na złocenia wystroju prezbiterium w kościele. 
Do 21 IV na potrzebną kwotę 18 000 złotych zebrano 10 640 złotych.

20 IV  - Koncert o 19:00 artystów scen wrocławskich  „Odszedłeś, ale 
jesteś. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”. Tak złożono hołd bł. Janowi 
Pawłowi II. 

15 V  - Odpust parafialny. Sakrament Bierzmowania (młodzież z trzech 
parafii: p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu, p. w. św. Anny w Miliczu, p. 
w. NMP w Wierzchowicach- celebrans i szafarz- ks. bp Andrzej Siemie-
niewski).

26 V  - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Tomasz Bäcker.

2 VI  - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Piotr Szydełko.

30 VI  - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Kamil Motyka.

• W ciągu minionego czasu odprawiono, oprócz Mszy św. ogólnych, 
Msze św. w 17. różnych intencjach.

9 XI  - Sakramentu dla Niepełnosprawnych udzielił ks. infułat Józef Pater.

10 XI  - V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (zbiórka ofiar 
do puszek). 

22 XI -  O 18:00 Msza  w intencji Chóru Parafialnego „Laudate Domi-
num”.

• XII - Roraty pod hasłem „ uBoga droga. Tyle masz, ile dasz!.”

7 XII  - Rozpoczęła się od parafii p. w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu 
peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża bł. Jana Pawła II (w dekanacie do 
22 XII).
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23 XII - O 15:00 sprawowana była Msza św. w intencji Służb Mundurowych: 
Policji, WP, Straży Pożarnej, Leśników.

24 XII  - W odmiennym wystroju prezbiterium i nawy kościoła odprawiane 
były Msze św. okresu Bożego Narodzenia.

31 XII - Stary Rok zakończono Mszą św. wieczorną o godz. 18:00.

2014

2 I  - Początek wizyty duszpasterskiej (Kolędy).

18 I  - Początek Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

21 I  - W restauracji „Pałacowa” opłatek parafialny połączony z zabawą.

26 I  - Koncert kolęd o 16:00 na inaugurację 300-lecia Kościoła Łaski  
w Miliczu. Wystąpiła m. in. Jadwiga Teresa Stępień (pochodząca z Milicza) 
– znana śpiewaczka operowa. 

Edward Kański




