SŁOWO DUSZPASTERZA

Drodzy Para ianie
Przed nami Nowy Rok Pań ski 2012. Koś ció ł daje nam na ten
czas Słowo naszego Zbawiciela, któ ry rzekł: Pełnia mej mocy
okazuje się w słabości (2 Kor 12,9). Zostało ono zapisane przez
Apostoła Pawła w drugim liś cie do Koryntian. Zostało ono zapisane przez człowieka, któ ry bardzo mocno osobiś cie doś wiadczył prawdy tych słó w. Wspó łcześ nie chcemy jako chrześ cijanie, aby ten nowy rozdział naszego ż ycia tj. nowy rok był taki jak i poprzednie lata, mocno związany z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego, gdyż ż ycie z Chrystusem oznacza, ż e człowiek nie
pozostaje sam. Bó g wspiera nas w naszych słaboś ciach. Musimy być jednak
ś wiadomi, ż e Boż ą moc będziemy odczuwać tym mocniej, im bardziej będziemy w swoim działaniu polegać na wsparciu, pomocy i prowadzeniu Chrystusa.
Apostoł Paweł od czasu swojego nawró cenia pod Damaszkiem nie budował
swojego ż ycia na samym sobie, ale tylko i wyłącznie na Chrystusie. Moc Chrystusa pozwala apostołowi pokonywać wszystkie słaboś ci i trudnoś ci. Niech
Nowy Rok Pań ski 2012 będzie dla nas czasem odkrywania Boż ej mocy w naszych słaboś ciach.
W styczniu spotkamy się poza naboż eń stwami na noworocznym kolędowaniu
i godzinach biblijnych, a w czasie Zgromadzenia Para4ialnego w ostatnią niedzielę stycznia podsumujemy rok 2011. Obradować będzie rada para4ialna,
któ ra dokona podsumowania minionego roku oraz planować będzie ż ycie para4ialne w roku 2012.
Chciejmy powierzyć Bogu Wszechmogącemu Nowy Rok Pań ski 2012 uczestnicząc w noworocznych naboż eń stwach.
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.01.2012
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DOKUMENT
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
Biskup Kościoła

List Pasterski Biskupa Kościoła — Miłość nie pozwala
krzywdzić bliźniego
Drogie siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie!
S6 wiatowa Rada Koś ciołó w ogłosiła lata 2001-2010 dekadą przeciw przemocy. W maju 2011 r. na Jamajce odbyło się Ogó lnoś wiatowe Zgromadzenie S6 RK, któ rego celem było podsumowanie tej dekady.
Moż e słysząc relacje mó wiące o walce z przemocą, myś limy: mnie to nie
dotyczy. Moż e ty osobiś cie nie doś wiadczasz przemocy, ani sam nikogo
nie krzywdzisz, jednak ten problem nie występuje tylko w biednych i zacofanych cywilizacyjnie obszarach ś wiata, z któ rymi nie mamy nic wspó lnego. Bo przecież prawie codziennie docierają do nas ró ż ne zatrważ ające
informacje. Oto tylko kilka przykładó w:

Przemoc wobec dzieci i młodzieży.
Jak pokazują wyniki badań 17 procent nastolatkó w w Polsce w wieku 1518 lat doś wiadczyło przemocy 4izycznej ze strony dorosłych, 4 % zostało
zgwałconych, 11 % padło o4iarą rozboju, 9 % dziewcząt i 6 % chłopcó w
miało kontakty seksualne z osobami dorosłymi. Młodzi ludzie doś wiadczali pobicia, poniż enia i ró ż nych form wykorzystywania. Stawali się o4iarami rozboju, kradzież y lub umyś lnego zniszczenia ich własnoś ci. Badania policji przeprowadzone w roku 2010 odnotowały 25 % wzrost łamania prawa w szkołach. O 60 % zwiększyła się liczba wymuszeń rozbó jniczych, pobić , kradzież y, wymuszania haraczy1. Przestępstwa te dokonywały dzieci nie tylko z rodzin patologicznych. Często sprawcami była
młodzież z tak zwanych „dobrych domó w"
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Dane na podstawie: Dziennik Polska z dnia 21.02.2011r. „CO trzeci polski nastolatek doświadczył przemocy" oraz Dzien
nik Polska z dnia 16.05 2011r. „Czy w polskiej szkole jest bezpiecznie?"

3

Przemoc w rodzinie.
70% sprawcó w przemocy w rodzinie (niezależ nie od jej formy) to męż czyź nii2, ale sprawcami przemocy są ró wnież kobiety (30%)3. Często jest
ona związana z kopiowaniem wzoró w zachowań rodzinnych. „Skoro w
mojej rodzinie kon*likty rozwiązywano biciem to i ja będę w ten sposób je
rozwiązywał" — to sposó b myś lenia wielu sprawcó w, a raczej — trzeba
by powiedzieć — ich bezmyś lnego zachowania. W większoś ci przypadkó w przemoc jest powiązana z naduż ywaniem alkoholu. Jednak coraz
częś ciej przemoc dotyczy osó b o wysokim poziomie wykształcenia i uzyskiwanych zarobkó w. W masmediach pró buje się zwracać uwagę na ten
problem. W Niemczech pojawiło się hasło: „Każdego dnia tysiące kobiet
spada ze schodów. Możesz w to uwierzyć?"
Moż na by długo wymieniać rodzaje przemocy, miejsca jej dokonywania
oraz grupy, w któ rych ona się pojawia, takie jak: przemoc w pracy, przemoc w cyberprzestrzeni, przemoc wobec osó b starszych i samotnych. To,
co w prowadzonych badaniach jest zatrważ ające, to pesymizm o4iar. Duż a
częś ć osó b jest przekonana, ż e w przypadku, kiedy doś wiadczą przemocy,
nie otrzymają pomocy oraz wsparcia z zewnątrz: „37 % młodych ludzi nie
ma nadziei, ż e ktoś pomó głby im, gdyby doś wiadczali przemocy w rodzinie. Blisko jedna trzecia badanych (30 %) myś li, ż e byliby pozostawieni
sami sobie w sytuacji wymuszania na nich kontaktó w seksualnych przez
znajomą osobę dorosłą. Blisko połowa respondentó w (44 %) sądzi, ż e nie
znaleź liby pomocy, gdyby padli o4iarą cyberprzemocy ze strony swoich
ró wieś nikó w."4
Coraz częś ciej z ust osó b zajmujących się problematyką przemocy pada
zdanie, ż e, aby walka z przemocą była skuteczna, konieczna jest nie
tylko zmiana przepisów prawa, ale też zmiana mentalności społeczeństwa. Całego społeczeństwa.
Dlatego, drogie siostry i bracia w Chrystusie, my, chrześ cijanie, musimy
ró wnież zadać sobie pytanie: Jaka powinna być nasza postawa wobec
przemocy?
Stanowimy częś ć społeczeń stwa, a więc problem przemocy dotyczy takż e
nas oraz — do czego nieraz trudno się nam przyznać — dotyka częś ci naszych rodzin, sąsiadó w, wspó łpracownikó w. Jako chrześ cijanie nie moż emy stać wobec tego problemu obojętnie.
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Wyniki ogólnopolskiego raportu: „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn",
Badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Źródło: www.mpips.gov.pl
Tamże.
4
Dziennik Polska z dnia 21.02.2011 r.: „Co trzeci polski nastolatek doświadczył przemocy",
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Do przeciwstawienia się złu nawołuje wielokrotnie Słowo Boż e. Kluczowym
fragmentem Biblii w kwestii naszej postawy wobec przemocy jest rozmowa Pana Jezusa z jednym z uczonych w Piś mie:

„A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czyić,
aby dostąpić ży#ota wiecznego? „On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czy)asz? A ten,
odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z
całej myśli swojej, i z całej sił, swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpo‐
wiedziałeś, czy to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim
moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jer,cha i wpadł w ręce
zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przy3adkiem szedł tą
drogą jakiś kapłan i zobaczy#szy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i
zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samar,)anin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzaw‐
szy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opat7zył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czy8 wsadził
go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajut7z dobył dwa denar,, dał je gospo‐
darzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotej oddam ci. Któr, z t,ch
t7zech, zdaniem t#oim, był bliźnim temu, któr, wpadł w ręce zbójców? A on rzeki: Ten, któr, się ulito‐
wał nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i t, czy; podobnie" (Łk 10, 26‐37).
Miłoś ć nie pozwala chrześ cijaninowi krzywdzić bliź niego i nie pozwala przechodzić obojętnie, gdy inni zadają cierpienie. Nie moż emy za Kainem - pierwszym
mordercą, słysząc pytanie:

„Gdzie jest brat t#ój?", odpowiedzieć: „Nie wiem. Czyż jestem st7óżem brata mego?" (l Mż 4, 9).
Mamy miłować Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myś li
swojej i z całej siły swojej. Mamy ró wnież miłować bliź niego, jak siebie samego.
Rozwinięcie tematu miłoś ci do Boga, któ ra przejawia się w miłoś ci do człowieka, znajdziemy w liś cie apostoła Jana:

„Dzieci, miłJjmy nie słowem ani językiem, lecz czyem i prawdą" oraz „Jeśli kto mówi: MiłJje Boga,
a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłJje brata swego, którego widzi, nie może
miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego aby ten, kto miłJje Boga, miłował
i brata swego" ( 3.18; 4.20‐21).
Kiedy więc usłyszymy kolejny raz płacz dziecka za ś cianą, krzyk kobiety lub zobaczmy, jak mocniejszy znęca się nad słabszym — nie przechodź my obojętnie,
reagujmy. Jezus na pewno by tak postąpił.
Rozpoczyna się czas adwentu, któ ry powinien być poś więcony przygotowaniu
się do spotkania z Chrystusem. W czasie, w któ rym usłyszymy wezwanie
„Prostujcie drogi swoje", chciejmy na nowo przemyś leć swoją postawę wobec

naszych bliź nich.
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Wierzący człowiek nie moż e pozostać bierny wobec niesprawiedliwoś ci
oraz krzywd wyrządzanych bliź nim, szczegó lnie słabym, biednym i dzieciom. Pomyś lmy, jaką przyjmujemy postawę, gdy widzimy krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi? Czy przypadkiem nie przechodzimy
obojętnie, myś ląc: To nie moja sprawa?
Jeś li naprawdę kochamy Chrystusa, to ró wnież powinniś my kochać ludzi
Boż ą miłoś cią.

Z ż yczeniem Boż ego Błogosławień stwa,
Wasz w Chrystusie

ADRESY STRON INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH
PROBLEMATYCE PRZEMOCY I JEJ ZAPOBIEGANIA :
Pogotowie Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl
Podstrona strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/ (zakładka dostępna ze
strony MPiPS)
Stowarzyszenie Niebieska linia www.niebieskalinia.org
Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl
Polskie Stowarzyszenie Antymobbingowe www.nomobbing.pl
Ponadto:
Polskie tłumaczenie dokumentu S6 wiatowej Federacji Luterań skiej
"Koś cioły mó wią NIE przemocy wobec kobiet"
http://luteranie.pl/SFL.pdf
Osoby zainteresowane bądź mające jakieś pytania mogą zwracać
się telefonicznie, bezpośrednio do diakonijnego Punktu Konsultacyjnego „Poradnictwo rodzinne — Przeciw przemocy" na adres:
konsultacie@diakonia.org.pl lub telefonicznie 510 068 146.
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DEKADA LUTRA
Projekcja ilmu Domy Pana

W

naszej Para4ii w listopadzie 2011 roku w ramach
Godzin Biblijnych w Bolesławcu oraz w Lubaniu
wyś wietlony został 4ilm Domy Pana w reż yserii Ute Badury,
któ ry powstał w 2010 roku. Film jest pró bą przybliż enia
dziejó w Reformacji na S6 ląsku od początku tj. od XVI wieku
po dzień dzisiejszy. Rys historyczny ukazuje zmiennoś ć losó w ludnoś ci S6 ląska, któ ra
przyjęła Reformację, potem działania
kontrreformacji siejące spustoszenie, aż
wreszcie uzależ nienie wolnoś ci religijnej
od władcó w politycznych. Podjęta została
też pró ba pokazania dziejó w licznych budynkó w koś ciołó w ewangelickich po II wojnie ś wiatowej.
Po projekcjach prowadzone były oż ywione
dyskusje. Film cieszył się duż ym zainteresowaniem. Jego projekcja była kolejnym
przyczynkiem w obchodach Dekady Lutra
i 500-lecia Reformacji w lubań skiej para4ii
ewangelickiej.

Wybory do Synodu
27.11.2011 roku w I niedzielę w Adwencie w Lubaniu po naboż eń stwie odbyły się wybory delegata Para4ii Ewangelicko-Augsburskiej
w Lubaniu do Synodu Diecezji Wrocławskiej. Zgłoszone kandydatki zaprezentowały swoje dotychczasowe zaangaż owanie w ż ycie Para4ii oraz
swoją wizję pracy w Synodzie. W wyniku głosowania wybrana została
Pani Elż bieta Gnat, a jej zastępcą Pani Barbara Stępień . Gratulacje oraz
najlepsze ż yczenia wybranym złoż ył ks. Cezary Kró lewicz. Delegatka lubań skiej Para4ii wybrana została na 5 lat, gdyż tyle trwa kadencja Syno7
du Diecezji.

SYLWETKI EWANGELIKÓW
ŻYCIOWE MOTTO:
terokrotny
Być dobrym i szczęśliwym
medalista
olimpijski,
czterokrotny indywidualny
mistrz ś wiata, czterokrotny (w tym trzykrotny z rzędu) zdobywca Pucharu S6 wiata, triumfator Turnieju Czterech Skoczni, trzykrotny
Adam Henryk Małysz
zwycięzca Turnieju Nordyc- (ur. 3 grudnia 1977 roku w Wiśle) – były polkiego,
trzy- ski skoczek narciarski, multimedalista olimkrotny trium- pijski, najbardziej utytułowany skoczek
fator Letniego w historii indywidualnych konkursów miGrand
Prix, strzostw świata w skokach narciarskich.
zwycięzca Turnieju Czterech Narodó w, zdobywca Pucharu KOP, dwudziestojednokrotny zimowy mistrz Polski, osiemnastokrotny letni mistrz Polski, rekordzista Polski (230,5 m) i były wspó łrekordzista ś wiata w długoś ci skoku
narciarskiego (225 m). Czterokrotnie wybierany najlepszym sportowcem Polski. 3 marca 2011 zapowiedział koniec sportowej kariery po zakoń czeniu sezonu Pucharu S6 wiata. 26 marca 2011 o godzinie 19:12 podczas bene4isu Skoki do Celu w Zakopanem oddał ostatni skok w zawodowej karierze. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
wybitne osiągnięcia sportowe Krzyż em Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż em Komandorskim OOP i Krzyż em O4icerskim OOP. Honorowy obywatel
miasta Zakopanego.
e wszystkich 349 startach

Cz

W

w Pucharze Świata zdobył
Narciarskie tradycje były w rodzinie Małysza od dawna. Jego prałącznie 13070 punktów, punktudziadek miał własną skocznię, na
jąc 307 razy, a 198 razy plasując
któ rej beskidzcy zawodnicy osiąga- się w pierwszej dziesiątce.
li odległoś ci w granicach pięć dziesięciu metró w.
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Ojciec był kierowcą w Klubie Sportowym
Wisła, a wuj – Jan Szturc, najpierw znanym skoczkiem, a po zakoń czeniu kariery
– trenerem klubowym. Właś nie za namową ojca i wuja w wieku sześ ciu lat rozpoRozmiary zwycięstw Mały- czął treningi narciarskie.
sza graniczą z cudem. Wy- Sukcesy Adama Małysza w Pucharze
skoczył nimi ponad wszyst- S6 wiata sezonu 2000/2001 spowodowały
kie nasze nieszczęścia – wzrost zainteresowania skokami narciarzgryzoty przegrywających skimi w Polsce, z kolei sam Małysz znapiłkarzy, brak spektakular- lazł się w centrum uwagi medió w i opinii
nych sukcesów na olimpia- publicznej.
dzie... Sen o Janku Muzykancie realizuje się w Adamie, skromnym chłopcu z
Wisły. (...) Ludzie nie tylko
grzeją się ciepłem cudzych
sukcesów, ale w ogóle mają
potrzebę posiadania bohatera, kogoś, kto będzie autorytetem, kogo będą podziwiać.
Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny, tak uzasadniał fenomen popularnoś ci skoczka z Wisły:

Występy Małysza były ś ledzone
przez miliony osó b za poś rednictwem relacji telewizyjnych (np.
skoki w dniach 17-18 stycznia
2004 roku przez 11 milionó w widzó w). Rekord oglądalnoś ci padł podczas olimpiady w Salt Lake City w 2002 roku. Konkurs z udziałem Małysza oglądało 14 milionó w telewidzó w. Transmisje telewizyjne często
oglądano w pubach i barach; z nich miano "kultowego" wś ró d kibicó w
Małysza zyskał Bar Bracki U Bociana w Wiś le.
Pojawiło się nawet okreś lenie "małyszomania". Wś ró d tytułó w prasowych znajdowały się takie jak Król Adam I, Król Małysz I, Orzeł z Wisły
czy Polski obiekt latający. W sprzedaż y pojawiły się ró ż nego rodzaju
gadż ety związane z osobą Adama Małysza, między innymi: breloki,
kubki, kartki pocztowe, maskotki, plakaty i podkładki pod myszkę.
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Powstawały liczne dowcipy o Małyszu, stał się on takż e bohaterem
skeczy kabaretowych (m.in. kabaretu Ani Mru Mru) czy tekstó w piosenek (jak np. Pieśń o Małyszu, czyli
frustracje sprawozdawcy sportowego w wykonaniu Pawła Kukiza i zespołu Piersi z ich Pirackiej Płyty).

O ADAMIE W SKRÓCIE:

Imię i nazwisko: Adam Małysz
Data urodzenia: 03.12.1977
Wyznanie: ewangelicko-augsburskie
Zawód wyuczony: dekarz
Znak zodiaku: Strzelec
Waga: 60 kg
Wzrost: 169cm
Numer buta: 39
Adam Małysz urodził się jako syn
Klub: KS Wisła
Jana i Ewy z domu Szturc (pobrali
Długość
nart:
2,47 ( ﬁrma Fischer )
się w 1974 r.); ma starszą siostrę
Pierwsze
narty: "Tatry"
Iwonę (ur. 1975 r.). Pierwszy skok
Pierwsze narty skokowe: "Germina"
oddał w wieku sześ ciu lat, w 1983 r.
Pierwszy skok: 1983r.
W 1992 r. ukoń czył Szkołę PodstaDebiut w PŚ: 1994 w Planicy
wową nr 4 w Wiś le Głębcach.
Pierwsze punkty PS: Innsbruck 1994
Trzy lata pó ź niej w Zasadniczej
Po raz pierwszy na podium:
Szkole Zawodowej w Ustroniu zdoIron Mountain 1996
był zawó d (specjalizacja: blacharzNajgorsze miejsce: 55 w 1 marca 1998
dekarz). W 2010 roku zdał maturę
w norweskim Vikersund (PŚ)
Ulubione potrawy:
i uzyskał wykształcenie ś rednie. Zna
kaczka pieczona, barszcz z uszkami,
język niemiecki.
lody waniliowe, galaretka
16 czerwca 1997 r. Adam Małysz
Ulubiony napój: Red Bull
oż enił się z Izabelą Polok (ur. 4
Ulubiona muzyka: disco
grudnia 1978). S6 lub odbył się
Ulubione zespoły:
w ewangelickim koś ciele ś w. Piotra
Golec uOrkiestra, Brathanki
i Pawła w Wiś le (Adam Małysz jest
Ulubione książki:
ewangelikiem, Izabela – katoliczką).
fantastyczne i sensacyjne
31 paź dziernika tego samego roku
Ulubione ﬁlmy: sensacyjne i komedie
urodziła się ich có rka, Karolina.
W wolnych chwilach:
1 kwietnia 2007 r. otworzył galerię gra na komputerze, układa z żoną puzzle
trofeów. Znajdują się w niej wszyst- Interesuje się: samochodami, piłką nożną
Pierwszy samochód: Fiat 126p
kie najważ niejsze medale i puchary,
Obecnie samochód:
w tym Kryształowe Kule za triumfy
Jeep Grand Cherockee
w Pucharze S6 wiata. Galeria znajduje
Pierwsza książka: "Nasza szkapa"
się w budynku Fundacji Izabeli
Pierwszy sprzęt grający: Grundig
i Adama Małyszów w Wiś le.
Idol Adama: Jens Weissﬂog
opracował ks. Cezary Królewicz 10
Szczęśliwa cyfra: siedem

NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Cmentarzyk przy kościele

P

rzy koś ciele
ewangelickim
Marii Panny
w Lubaniu przed II
wojną ś wiatową istniał
cmentarzyk.
Pochó wki przy koś ciele były normalnym zwyczajem od
najstarszych
czasó w. Był on jednak
zbyt mały i dlatego
powstał
większy
cmentarz na Kamiennej Gó rze tuż
obok koś cioła, dziś
usytuowany po drugiej stronie ulicy
kiedyś będącej jedynie ś cież ką na Kamienną Gó rę.

Ten nieistniejący już
dziś były cmentarz
ewangelicki zamieniony został przez komunistyczne władze miasta Lubania w latach siedemdziesiątych XX wieku na park bez dokonania ekshumacji.
Przy samym koś ciele do dziś znajdują się nieliczne już płyty nagrobne.
Na niektó rych z nich do dziś czytelne są napisy zaró wno dotyczące pochowanych osó b, okolicznoś ci pochó wkó w jak i strofy poetyckie odnoszące się do tematyki ś mierci.
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Napisy na kamieniach nagrobnych
na cmentarzyku przykościelnym. Przez wiele lat cmentarzyk

był mało widoczny, gdyż był
on poroś nięty gęstą roś linEs wird Abend, Nacht und die Gräber rufen
noś cią szczelnie go zakrywa„Fremdling, heut bestelle noch Dein Haus!
jącą. Takż e Krzyż był słabo
„Denn an der grauen Abendpforte
Löscht der neue Tag den Lebensfanden aus.” widoczny z uwagi na zasłaniające go potęż ne drzewo.
Tłumaczenie:
Stanie się wieczór, noc i groby zawołają
Obcy, dziś jeszcze (dotrę do Twojego domu)
zamówię Twój dom!
Ponieważ przy szarych bramach wieczoru
Nowy dzień wygasza nić życia.
Nichts kann die Schmerzenswunde heilen
Als der Glaube des Wiedersehens
Tłumaczenie:
Nic innego nie może uciszyć bólu
Jak tylko wiara w ponowne zobaczenie.
(w słowie kann jest jedno n z kreską nad
n z języka staroniemieckiego)

Dziś cmentarzyk został na
nowo odsłonięty, w znacznym stopniu uprzątnięty i
ogrodzony od strony ulicy
Koś ciuszki. Wraz z koś ciołem jest on wpisany do rejestru zabytkó w stanowiąc
własnoś ć Para4ii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.

Niektó re epita4ia są wmurowane w pó łnocnej częś ci koś cioła. Na cmentarzyku stoi Krzyż z wyraź nym napisem.
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Para ialne spotkania adwentowe
Jak co roku spotykaliś my się w czasie adwentu, aby
przybliż ać sobie prawdę o przyjś ciu na ś wiat Zbawiciela. Modlitwa, ś piew pieś ni adwentowych i kolęd oraz czytania fragmentó w Pisma S6 więtego dotyczących historii narodzenia Syna Boż ego – Jezusa
Chrystusa były głó wną treś cią tych spotkań . Towarzyszyła im zawsze miła atmosfera. Składano sobie
ż yczenia ś wiąteczne. Odbyły się one 3.12.2011
w Bolesławcu oraz 17.12.2011 w Bogatyni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

1.01.2012 w czasie nabożeństw noworocznych zebrana ofiara
przeznaczona będzie Fundusz Socjalny.

2.

6.01.2012 w Lubaniu nabożeństwo w Lubaniu w Święto Epifanii
o godz. 11:00.

3.

8.01.2012 w Lubaniu Szkółka Niedzielna.

4.

8.01.2012 w Lubaniu po nabożeństwie odbędzie się pierwsze
noworoczne Spotkanie Parafialne połączone z noworocznym kolędowaniem.
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5.

Noworoczne kolędowanie w Bogatyni planowane jest po
18.01.2012. Szczegóły w bieżących ogłoszeniach parafialnych.

6.

29.01.2012 w Lubaniu po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne podsumowujące rok 2011.

7.

31.01.2012 w Bolesławcu o godz. 14:00 Godzina Biblijna.

8.

31.01.2012 w Bolesławcu o godz. 14:00 Godzina Biblijna.

9.

Lekcje religii i spotkania młodzieży odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10.

Osoby zainteresowane prenumeratą Zwiastuna Ewangelickiego
proszone są o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej.

11.

Do nabycia jest książka Pisma etyczne ks. Marcina Lutra wydana
w serii Biblioteki Klasyki Ewangelickiej. Osoby zainteresowane
mogą się zgłaszać do kancelarii parafialnej.

12.

W Parafii do nabycia jest książka poświęcona Kościołom Ewangelickim na Dolnym Śląsku.
Przypomina się, iż kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 z wyjątkiem dni świątecznych
i wolnych od pracy.

13.
14.

15.
16.

Do nabycia jest książka Pisma etyczne ks. Marcina Lutra wydana
w serii Biblioteki Klasyki Ewangelickiej. Osoby zainteresowane
mogą się zgłaszać do kancelarii parafialnej.
W Parafii są do nabycia Kalendarze Ewangelickie na rok 2012
wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień”.
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego czynna jest w godzinach kancelaryjnych.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU
Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie!
Ewangelia św. Mateusza 18,20
Dzień

Miejsce

1.01.2012
1. NIEDZIELA
PO NARODZENIU
PAŃSKIM
NOWY ROK

Bolesławiec

9:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Lubań

11:00

Naboż eń stwo
ze Spowiedzią
i Komunią S6 więtą

Gö rlitz

13:30

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Lubań

11:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Bogatynia

9:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Lubań

11:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Bolesławiec

9:00

Naboż eń stwo
ze Spowiedzią
i Komunią S6 więtą

Lubań

11:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Gö rlitz

13:30

Naboż eń stwo
ze Spowiedzią
i Komunią S6 więtą

Bogatynia

9:00

Naboż eń stwo
ze Spowiedzią
i Komunią S6 więtą

Lubań

11:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

Lubań

11:00

Naboż eń stwo Słowa Boż ego

6.01.2012
ŚWIĘTO EPIFANII
(OBJAWIENIA PAŃSKIEGO)
8.01.2012
1. NIEDZIELA PO EPIFANII

15.01.2012
2. NIEDZIELA PO EPIFANII

22.01.2012
3. NIEDZIELA PO EPIFANII
29.01.2012
WIGILIA NARODZENIA
PAŃSKIEGO

Godzina

Nabożeństwa

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.
Psalm 84,11a
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