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SŁOWO	DUSZPASTERZA	

Drodzy	Para�ianie	

Trzeci	 numer	 Biuletynu	 Para�ialnego	 ukazuje	 się					

w	 6	 rocznicę	 erygowania	 naszej	 Para�ii	 uchwałą	

Konsystorza.	 Para�ia	 Ewangelicko-Augsburska									

w	Lubaniu	erygowana	została				z	dniem	1	listopada	

2005	r.	na	podstawie	uchwały	Konsystorza	Kościoła	

Ewangelicko	–	Augsburskiego	w	RP	 z	dnia	21	paź-

dziernika	2005	r.	w	Warszawie.	Na	mocy	tej	uchwa-

ły	obejmuje	ona	swoim	zasięgiem	powiaty:	bolesła-

wiecki,	 lubański	 i	 zgorzelecki.	 W	 jej	 skład	 weszły	

dawne	 �iliały	 Para�ii	 Ewangelicko-Augsburskiej							

w	Jeleniej	Górze	–	Cieplicach	tj.	w	Bogatyni	i	Zgorzelcu	oraz	dawny	�iliał	Para-

�ii	Ewangelicko-Augsburskiej				w	Jaworze	tj.	w	Bolesławcu.	Tym	samym	jest	

najmłodszą	Para�ią	Ewangelicką	Diecezji	Wrocławskiej	 jak	 i	całego	Kościoła	

Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce.	

Obchodzone	 przez	 nas	 w	 czerwcu	 tego	 roku	 5-lecie	 Para�ii	 związane	 było							

z	możliwością	 świętowania	wraz	z	zaproszonymi	gośćmi	z	kraju	 i	zagranicy	

w	dogodnym	 i	możliwym	dla	wszystkich	 terminie.	 Podobnie	było	 z	uroczy-

stym	otwarciem	Para�ii,	które	miało	miejsce	21.	maja	2006	roku	w	liturgiczną	

niedzielę	Rogate.	

Miniony	czas	skłania	do	wielu	re�leksji	i	podsumowań.	Z	pewnością	sześć	lat	

istnienia	 samodzielnej	Para�ii	w	Lubaniu	 jest	 znakiem	Bożej	 Łaski	 i	Bożego	

prowadzenia.	 Zarówno	 ilościowy,	materialny	 jak	 i	 duchowy	wzrost	 są	 tego	

dowodem.	 Dzisiaj	możemy	 cieszyć	 się	 z	 nowych	możliwości	 pracy	 duszpa-

sterskiej	 wśród	 ewangelików	 zamieszkujących	 olbrzymi	 obszar	 trzech	 po-

wiatów	stanowiących	granice	Para�ii.	

Regularnie	odbywają	się	nabożeństwa	w	4	miejscach	tj.:	

1.		w	siedzibie	Para�ii	tj.	w	Lubaniu,	

2.	w	Bolesławcu	w	tymczasowej	kaplicy	w	lokalu	wynajmowanym	od	miasta					

					na	cele	kultu	religijnego,	

3.	w	Görlitz	od	listopada	2006	roku	w	kościele	apostołów	Piotra	i	Pawła	tuż		

				przy	granicy	z	Polską	nad	Nysą	Łużycką	dzięki	porozumieniu	Kościołów												

				w	ramach	partnerstwa	Diecezji	Wrocławskiej	i	Kościoła	Görlitz,		

4.	w	Bogatyni	we	własnej	kaplicy,	która	pełni	też	funkcję	kaplicy	cmentarnej.	
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Powołany	 został	 Międzyszkolny	 Punkt	 Katechetyczny	 w	 Lubaniu	 przypisany	

do	Gimnazjum	nr	2.	Dlatego	odbywają	się	lekcje	nauczania	kościelnego	(lekcje	

religii),	 spotkania	młodzieży,	 Szkółka	Niedzielna	w	Lubaniu,	Godziny	Biblijne	

w	Lubaniu	i	Bolesławcu.	Istnieje	Zespół	Dziecięco-Młodzieżowy	i	od	niedawna	

również	Biuletyn	Para�ialny.	

W	grudniu	2007	roku	uchwałą	rady	para�ialnej	na	wniosek	ks.	Cezarego	Króle-

wicz	do	życia	powołana	została	Diakonia	Lubań.	Od	samego	początku	istnienia	

nasza	Para�ia	posiada	własną	stronę	internetową:	www.luban.luteranie.pl	po-

przez	którą	można	znaleźć	szybki	pierwszy	kontakt.	

Miesiąc	 listopad	będzie	dla	nas	ponownie	okazją	do	odwiedzania	grobów	na-

szych	bliskich	zarówno	1	listopada	korzystając	z	dnia	wolnego	jak	i	20	listopa-

da,	 kiedy	 to	w	naszej	 ewangelickiej	 tradycji	 liturgicznej	w	Ostatnią	Niedzielę	

Roku	 Kościelnego	 w	 tzw.	 Niedzielę	 Wieczności	 wspominamy	 Zmarłych.	 Pod	

koniec	 listopada	 wkroczymy	 w	 Nowy	 Rok	 Kościelny	 i	 Adwent.	 27	 listopada	

2011	roku	w	liturgiczną	I	niedzielę	w	Adwencie	rozpocznie	się	czas	oczekiwa-

nia	na	przyjście	Zbawiciela.	Rozpocznie	się	też,	jak	co	roku,	ekumeniczne	Wigi-

lijne	 Dzieło	 Pomocy	 Dzieciom	 poprzez	 sprzedaż	 świec.	 Będą	 one	 dostępne								

w	naszej	Para�ii.		

Z	życzeniami	Bożego	błogosławieństwa	

Wasz	Duszpasterz		ks.	Cezary	Królewicz	

Lubań	1.11.2011	
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SYNOD	NA	POMORZU	

W	dniach	21-23.10.2011	roku	w	Międzyzdrojach	obradował	Synod	Diece-
zji	 Wrocławskiej	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Polsce	 na	 swojej	
ostatniej	 sesji	 obecnej	 IV	 kadencji.	 Głównym	 tematem	 obrad	 było	 duszpa-
sterstwo.	 W	 piątkowy	 wieczór	 Synod	 rozpoczął	 obrady	 nabożeństwem									
w	kościele	ewangelickim	 św.	 Jana	w	Trzebiatowie.	Zgromadzonych	powitał	
ks.	Sławomir	Sikora	ze	Szczecina,	który	jest	duszpasterzem	trzebiatowskich	
ewangelików.	Kazanie	wygłosił	ks.	prezes	Waldemar	Pytel	ze	SDwidnicy,	a	ks.	
bp	Ryszard	Bogusz	wprowadził	Panią	Justynę	Gmyz	w	poczet	członków	Sy-
nodu	Diecezji	Wrocławskiej.	W	nabożeństwie	 udział	wziął	 burmistrz	 Trze-
biatowa	Pan	Zdzisław	Matusewicz	oraz	dyrektor	Trzebiatowskiego	Ośrodka	
Kultury	Renata	Teresa	Korek.	Po	nabożeństwie	był	czas	na	rozmowy	z	miej-
scowymi	ewangelikami	i	bliższe	poznanie	sytuacji	kościoła	ewangelickiego.	

Nabożeństwo	poprzedzone	 było	 spotkaniem	księdza	 biskupa	Ryszarda	Bo-
gusza,	ks.	Waldemara	Pytla	i	ks.	Sławomira	Sikory	z	burmistrzem	Trzebiato-
wa	Zdzisławem	Matusewiczem.	Było	ono	poświęcone	sytuacji	ewangelików		
w	Trzebiatowie,	prezentacji	miasta	i	planom	na	przyszłość	związanym	z	De-
kadą	Lutra	i	500-leciem	Reformacji.	Wspominano	szczególną	postać	ks.	Jana	
Bugenhagena.	W	grudniu	1534	roku	ks.	Bugenhagen	przybył	do	Trzebiatowa		
i	 uczestniczył	w	Sejmiku	Trzebiatowskim,	 podczas	 którego	 książęta	Gry�ici	
narzucili	stanom	pomorskim	Reformację.	

Ks.	 Bugenhagen	 został	wyznaczony	 do	 opracowania	 nowej	 zreformowanej	
liturgii	i	przeprowadzenia	wizytacji	para�ii.	W	1535	wydana	została	jego	Or-
dynacja	 Kościelna.	 Ks.	 Bugenhagen	 skupił	 wokół	 siebie	 krąg	 duchownych							
i	mieszczan	i	zaczął	organizować	pierwsze	para�ie	ewangelickie.	Stały	się	one	
zaczątkiem	Reformacji	na	Pomorzu.	

Synod	 kontynuował	 obrady	 w	 sobotę	 22.10.2011	 roku	 w	 Międzyzdrojach					
w	Domu	Wypoczynkowym	„PERŁA”.	Modlitwę	poranną	przygotował	ks.	Se-
bastian	Kozieł	z	Para�ii	Ewangelickiej	w	Jeleniej	Górze	–	Cieplicach.	Następ-
nie	 Synod	 wspominał	 postać	 zmarłego	 Henryka	 Zelenta	członka	 Synodu									
z	zielonogórskiej	Para�ii	Ewangelickiej.	

Po	modlitwie	ks.	bp	Bogusz	przekazał	członkom	Synodu	 informacje	z	 życia	
Diecezji	Wrocławskiej	w	okresie	od	ostatniej	sesji	Synodu	Diecezji.	Dokonał	
również	krótkiego	podsumowania	mijającej	IV	kadencji	Synodu.		

Natomiast	ks.	prezes	Waldemar	Pytel	przedstawił	relację	z	ostatniej	sesji	Sy-
nodu	Kościoła,	który	obradował	w	dniach	14-16.10.2011	roku	w	Warszawie.	
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Kolejnym	punktem	obrad	była	praca	w	grupach	wokół	głównego	tematu	Syno-
du.	Wykład	wprowadzający	wygłosiła	Pani	Iwona	Holeksa,	absolwentka	Chrze-
ścijańskiej	Akademii	Teologicznej,	teolog	ewangelicki,	która	pracuje	w	Duszpa-
sterstwie	Dorosłych	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji.		

Ukończyła	studia	poradnictwa	i	interwencji	kryzysowej,	szkolenie	przeciwdzia-
łania	przemocy	oraz	kurs	duszpasterski,	zajmuje	się	portalem	i	forum	Defrag-
mentacja,	prowadzi	dyżury	duszpasterskie,	koordynuje	projekt	dotyczący	wo-
lontariatu	 w	 hospicjach,	
jest	 także	 koordynatorem	
akcji	 „Prezent	 pod	 choin-
kę”.	

	

Grupy	 dyskusyjne	 prowa-
dzili	 księża:	 ks.	 Waldemar	
Szczugieł	 z	 Para�ii	 Wał-
brzych,	 ks.	 Edwin	 Pech								
z	 Para�ii	 	 Karpacz	 oraz	 ks.	
Robert	 Sitarek	 z	 Para�ii	
Kłodzko.	 Sprawozdania							
z	 pracy	 grup	 przedstawio-
ne	 zostały	 po	 popołudnio-
wym	spacerze	po	plaży.		

Wieczorna	 modlitwa	 przy-
gotowana	 przez	 ks.	 Seba-
stiana	 Kozieła	 zakończyła	
sobotnią	część	obrad.	

Wieczorem	na	 zaproszenie	
Pana	 Alfreda	 Smolczyń-
skiego	wszyscy	udali	się	do	
Wioski	 Wikingów	 w	 miej-
scowości	 Wolin	 na	 wyspie	
Wolin,	gdzie	w	miłej	histo-
rycznej	 atmosferze	 drew-
nianej	 chaty	 Wikingów	
smakowano	 pieczeń	 z	 dzi-
ka	z	wyśmienitą	kaszą.	Tak	
zakończono	 pracowity	
dzień.	

	

Duszpasterskie	Forum	Ewangelickie		

DEFRAGMENTACJA	 powstało	 z	 myślą											

o	 wszystkich	 ewangelikach	 żyjących	 w	 Pol-

sce	 i	poza	 jej	 granicami,	którzy	niczym	pliki	

na	dysku,	są	"pofragmentowani"	i	rozsiani	po	

ogromnym	 terenie.	 Twórcy	 doszli	 do	 wnio-

sku,	że	potrzebne	jest	narządzie,	które	spra-

wi,	że	mimo	odległości,	będzie	nam	do	siebie	

bliżej.	 Chcemy	 aby	 Duszpasterskie	 Forum	

Ewangelickie	spełniało	trzy	zadania:  

-DUSZPASTERSTWO		

-ROZMOWY		

-	INTEGRACJA		

ZD ródło:	www.forum.duszpasterz.pl	
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W niedzielę rano wszyscy Synodałowie udali się do Szczecina, gdzie 

odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił bp Ryszard 

Bogusz.  

Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej podczas nabożeństwa bardzo ser-

decznie podziękował wszystkim Synodałom, którzy podjęli się tego za-

dania i wzięli na siebie odpowiedzialność za tworzenie obrazu i kształ-

tu naszego Kościoła, będąc jednocześnie głosem swoich Para�ii, tworząc 

IV kadencję Synodu Diecezji Wrocławskiej.  

Biskup podziękował również: miejscowemu proboszczowi – ks. Sławo-

mirowi J. Sikorze, Prezesowi Rady Para�ialnej w Szczecinie – Alfredowi 

Smolczyńskiemu oraz wszystkim para�ianom zaangażowanym w orga-

nizację Synodu. Jednocześnie wyraził nadzieję na wspólne spotkanie za 

rok, już wprawdzie w innym składzie, ale znów na Pomorzu Zachod-

nim, które jest integralną częścią Diecezji Wrocławskiej 
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SPRZECIW	SYNODU	WOBEC	ROKU		
KS.	PIOTRA	SKARGI		

Synod	Kościoła	przyjął	stanowisko	w	sprawie	roku	ks.	Piotra	Skargi,	ogłoszo-
nego	przez	Sejm	RP.		Stanowisko	Synodu	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
w	RP	w	sprawie	roku	ks.	Piotra	Skargi,	ogłoszonego	przez	Sejm	RP:	

	
„Władze	publiczne	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	zachowują	bezstronność	w	spra-

wach	 przekonań	 religijnych,	 światopoglądowych	 i	 +ilozo+icznych,	 zapewniając	

swobodę	ich	wyrażania	w	życiu	publicznym.”	(Art.	25	ust.	2	Konstytucji	RP)	

Synod	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	RP	wraz	z	całym	środowiskiem	
ewangelickim	 w	 naszym	 kraju	 wyrażają	 zaniepokojenie	 decyzją	 Sejmu	 RP										
o	ogłoszeniu	roku	2012	rokiem	ks.	Piotra	Skargi.	

	 Ks.	 Piotr	 Skarga	 był	 postacią	 publiczną,	 propaństwową.	 Bardzo	 dyskusyjne	
jest	jednak	jego	wyobrażenie	państwa	-	całkowicie	nie	pasujące	do	współcze-
snej	rzeczywistości	 i	 trudno	określić,	 jakie	wartości	miałyby	upamiętniać	ob-
chody	tego	roku.	Trudno	uznać	za	usprawiedliwione	niektóre	decyzje	i	działa-
nia	 ks.	 Skargi	 w	 odniesieniu	 do	 polityki	 wyznaniowej	 i	 polityki	 państwa.									
Ks.	Skarga	stanowczo	opowiadał	się	za	państwem	jednowyznaniowym	i	wszel-
kie	powodzenie	naszego	kraju	widział	w	konsekwentnym	realizowaniu	tej	idei,	
sprzecznej	 z	 polityką	 jagiellońską,	 w	 świecie	 której	 się	 wychował.	
Nie	 jest	zrozumiałe,	dlaczego	Sejm	RP	uznał	za	warte	promocji	dokonania	tej	
postaci.	Działań	ks.	Skargi	nie	sposób	uznać	za	akceptowalne	dla	współczesne-
go	myślenia	o	kształcie	państwa.	Są	one	zrozumiałe	z	perspektywy	historycz-
nej,	rywalizacji	Kościołów	i	rozumienia	koncepcji	stosunków	Państwo	-	Kościół	
czterysta	 lat	 temu.	 Obecnie	 są	 one	 anachronizmem,	 choć	 mającym	 niekiedy	
swoje	współczesne	konsekwencje.	Waśnie	wyznaniowe	i	religijne	dotyczą,	nie-
stety,	i	naszych	czasów.	Czy	jednak	przez	swoją	decyzję	Sejm	Rzeczypospolitej	
Polskiej	 -	najważniejszy	organ	Państwa	nie	opowiedział	się	po	stronie	niede-
mokratycznej	 i	kłócącej	się	ze	współczesnością	koncepcji	postrzegania	spraw	
religijnych?	

Warto	przypomnieć,	 że	w	burzliwej	atmosferze	wystąpień	i	tumultów	wyzna-
niowych	ks.	Skarga	działał	radykalnie	i	stał	się	w	pamięci	historycznej	postacią	
znaczącą,	 ale	 wspominaną	 przez	 różne	 kręgi	 wyznaniowe	 odmiennie.	 Swoją	
decyzją	 Sejm	RP	 przypomina	 osobę	 bardzo	 kontrowersyjną	 i	 idee,	 które	 po-
winny	być	obce	nowoczesnemu	społeczeństwu.	Decyzja	ta	jest	dla	nas	niezro-
zumiała,	 zarówno	 w	 wymiarze	 neutralności	 państwa,	 jak	 i	 deklarowanego	
przez	niektórych	posłów	otwarcia	na	inicjatywy	ekumeniczne.	

																																																																											Warszawa,	dnia	16	października	2011	r.	
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 OŚWIADCZENIE	RADY	SYNODALNEJ	
	
	
Rada	 Synodalna	 Synodu	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 RP	 z	 upo-

ważnienia	tegoż	Synodu	wydała	Oświadczenie	wyrażające	poparcie	dla	dzia-

łań	Polski	w	ramach	jej	prezydencji	w	Radzie	Unii	Europejskiej.	

	

	

																																																																																																					Warszawa	16.10.2011	

	

XII	 Synod	Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	w	RP,	w	 kontekście	 polskiej	

prezydencji	 w	 Unii	 Europejskiej,	 wyraża	 uznanie	 i	 poparcie	 dla	 wysiłków	

Władz	Rzeczypospolitej	oraz	organów	Unii	Europejskiej,	wzmacniających	roz-

wój	procesów	integracyjnych	w	Europie	w	zakresie	tworzenia	wspólnej	prze-

strzeni	wartości	i	pokojowego	współistnienia	oraz	szacunku.	W	tej	przestrze-

ni	-	dzięki	podmiotowemu	traktowaniu	-	jest	miejsce	dla	wszystkich	Obywate-

li	Unii,	w	tym	o	różnej	lub	o	żadnej	przynależności	religijnej.	

	

Wartości	chrześcijańskie	w	naszym	społeczeństwie	stworzyły	szczególne	wa-

runki	dla	kształtowania	i	uznania	funkcji	i	roli	Kościołów	w	Polsce	w	dziedzi-

nie	nie	 tylko	etyki	 i	pojmowania	wartości,	 ale	dla	 ich	 realnego	 i	prawdziwie	

odczuwalnego	dziedzictwa	duchowego	w	każdym	przejawie	aktywności	indy-

widualnej	i	zbiorowej.	W	trudnych	warunkach	życia	codziennego,	dla	znacznej	

części	naszych	współobywateli	Religia	i	a�irmacja	dla	ogólnohumanistycznych	

wartości,	są	niezwykle	istotnym	czynnikiem	dla	kształtowania	postaw	i	dzia-

łań	społecznych.	

	

Z	tego	też	powodu,	świadomi	trudności	i	ułomności	oraz	zagrożeń	związanych	

z	 propagowaniem	 i	 realizowaniem	 idei	 integracji	 wyłącznie,	 jako	 narzędzia	

dla	osiągnięcia	efektów	ekonomicznych,	z	prawdziwym	zaangażowaniem	po-

pieramy	 te	 wszystkie	 usiłowania,	 które	 wnosić	 mogą	 –	 i	 powinny	 –	 wkład							

w	 upodmiotowienie	 integracji,	 rozumienie	 kontekstu	 duchowego	 i	 niemate-

rialnego,	a	więc	tych	celów,	jakie	legły	u	podstaw	polskiej	prezydencji.	

Oświadczenie Rady Synodalnej Synodu KEA                         
w RP w sprawie polskiej prezydencji w Radzie UE. 
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Ewangelicy	w	Europie	od	początku	realizacji	idei	R.	Schumana,	budowania	po-
wojennej,	zjednoczonej	Europy,	 traktowali	 to	zadanie,	 jako	probierz	rzeczywi-
stego	poziomu	wyznawanych	wartości,	wśród	których	godność	 ludzka,	prawa	
mniejszości,	 solidarność	 i	 zasada	 proporcjonalności,	 miały	 właściwe	 miejsce.	
Europa	pozbawiona	trwałych	i	wspólnie	rozumianych	wartości	nie	może	mieć	
żadnych	podstaw	do	rozwoju.	
	
Jako	społeczność	głębokiej	diaspory	w	Polsce,	doskonale	zdajemy	sobie	sprawę	
z	wagi	i	znaczenia	fundamentalnych	zasad	wytyczonych	przez	Unię	Europejską	
w	dziedzinie	równego	traktowania,	pomniejszania	de�icytu	demokracji	w	pro-
cesie	integracji,	uspołecznienia	zamierzeń	związanych	z	budowaniem	spójności	
przy	zachowaniu	różnorodności.	
	
Wierzymy,	 że	miarą	zasobności	Europy	i	 jej	Obywateli	będą	w	przyszłości	nie	
tylko	 wymierne	 efekty	 ekonomiczne	 związane	 z	 poziomem	 życia,	 ale	 przede	
wszystkim	wartości	duchowe,	na	które	Kościoły	wskazują	swoim	wiernym.	Bez	
tych	podstaw,	bez	realizacji	zasad	wynikających		z	nauki	Chrystusa	nie	zbuduje-
my	trwałego,	wspólnego,	europejskiego	domu.	Mamy	podstawy,	aby	przypusz-
czać,	 że	 prezydencja	 Polski	 stwarza	 warunki	 do	 przywrócenia	 tych	 podstaw							
i	fundamentów.	
	
Trudności	ekonomiczne	i	�inansowe,	nawet	jeśli	przybierają	skalę	kryzysu	są	do	
pokonania.	 Kryzysu	 duchowego,	 prowadzącego	 do	 zatracenia	 celu	 i	 wartości,	
nie	da	się	przezwyciężyć	poprzez	zastosowanie	sanacji	okazjonalnej.	Chrześci-
janie,	a	więc	także	i	luteranie,	muszą	ciągle,	w	codziennej	aktywności	i	świadec-
twie,	dawać	impuls	do	uświadamiania,	że	poprzez	wiarę	możemy	zbudować	coś	
więcej,	niż	 tylko	dobra	ekonomiczne	–	wspólnotę	wartości	 i	miłości,	poszano-
wania	godności	i	sprawiedliwości.	

	
W	imieniu	polskich	luteran	–	Rada	Synodalna	Synodu	Kościoła		

Ewangelicko-Augsburskiego	w	RP	

	
***	

Rada	Synodalna	reprezentuje	Synod	Kościoła		

Ewangelicko-Augsburskiego	w	RP	
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DEKADA	LUTRA	

500-lecie	Reformacji	

	

Dekada	 Lutra	 jest	 międzynaro-

dowym	 projektem	 społeczno-

religijnym,	 którego	 celem	 jest	

popularyzowanie	historii											i	

dziedzictwa	 Reformacji	 zapo-

czątkowanej	przez	ks.	dr.	Marci-

na	 Lutra,	 reformatora	 Kościoła	

Zachodniego.	 Dekada	 Lutra,	 za-

inaugurowana	 nabożeństwem	

w	 kościele	 zamkowym	 w	 Wit-

tenberdze	 21	 września	 2008	

roku,	 jest	 inicjatywą	 zaadreso-

waną	 nie	 tylko	 do	 Kościołów	

chrześcijańskich,	ale	 	 	 	 i	do	sze-

rokich	grup	społecznych.	 Inicja-

torami	 projektu	 są	 Kościół	

Ewangelicki	 w	 Niemczech	

(EKD)					i	Ministerstwo	Kultury	

Kraju	 Związkowego	 Saksonii-

Anhalt.	 Kościół	 Ewangelicko-

Augsburski	 w	 Rzeczypospolitej	

Polskiej,	 jako	pierwszy	Kościół	poza	granicami	Niemiec,	włącza	się	w	Dekadę	

Lutra,	chcąc	przybliżyć	Polakom,	bez	względu	na	wyznanie,	duchowy	i	społecz-

ny	dorobek	reformacji	luterańskiej	w	Polsce	i	na	całym	świecie.	Dekada	Lutra	

rozpoczyna	 przygotowania	 do	 ogólnoświatowych	obchodów	500-lecia	Refor-

macji.		

Strona	 internetowa	www.luter2017.pl	 jest	 projektem	 edukacyjnym	 i	 promo-

cyjnym	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce.	Jej	celem	jest	ukazanie	

dziedzictwa	Reformacji	nie	tylko	w	wymiarze	ogólnonarodowym,	ale	i	w	lokal-

nym	 poprzez	 wspieranie	 aktywności	 para�ii	 ewangelicko-augsburskich,	 ale	

także	organizacji	pozarządowych	oraz	szkół	różnych	szczebli	w	podejmowaniu	

wysiłków	na	rzecz	zgłębiania	zasad	 i	historii	Reformacji	oraz	ochrony	 jej	do-

robku,	 także	w	tych	miejscach,	w	których	nie	ma	już	duchowych	spadkobier-

ców	luterańskiej	Reformacji.		
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WALNE	ZGROMADZENIE	STOWARZYSZENIA	PRZEDSIĘ-
BIORCÓW	EWANGELICKICH	W	LUBANIU		

 
W dniach 30.09.-2.10.2011 roku w Lubaniu spotkali się przedsiębiorcy ewan-
geliccy. Głównym celem spotkania było Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Ewangelickich – SPE, które dokonało wyboru nowego zarzą-
du. W jego skład weszli: Edgar Barcikowski – prezes, Mirosław Ogrodnik – wi-
ceprezes, Barbara Majętny – skarbnik, Krystyna Aleksander – sekretarz oraz 
Waldemar Falkowski.  

Strona www.Luter2017.pl jest ponadto zaproszeniem skierowanym do 
wszystkich Internautów, bez względu na wiek, wyznanie i pochodzenie, aby 
podjęli trud digitalizacji wspomnianego dorobku. Temu mają służyć m.in. pro-
jekty i konkursy, jakie zostaną rozpisane w ramach Dekady Lutra w Polsce. 

Dekada Lutra zainaugurowana 21 września 2008 roku w Wittenberdze przy 
udziale gości ekumenicznych i luterańskich liderów z całego świata, w tym ks. 
biskupa Marka S. Hansona, prezydenta SDwiatowej Federacji Luterańskiej            
i zwierzchnika Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki, dobitnie poka-
zała w którą stronę zmierzać będą obchody 500-lecia Reformacji. 
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W sobotę 1.10.2011 roku Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od modlitwy     
w kościele ewangelickim w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz.      
W czasie modlitwy wspominano zmarłego 3.05.2011 roku Władysława Wiliń-
skiego z Mrągowa. Modlono się też o pomyślność obrad. W części dopołudnio-
wej sprawozdanie z mijającej kadencji SPE złożył prezes Edgar Barcikowski      
z Wrocławia. Dyskutowano nad koniecznymi zmianami w statucie SPE oraz 
dokonano wyboru nowego zarządu. Funkcję prezesa ponownie powierzono 
dotychczasowemu prezesowi Edgarowi Barcikowskiemu. Po obiedzie przed-
siębiorcy wysłuchali koncertu chóru ewangelickiego z Para�ii w Großhartau    
w lubańskim kościele ewangelickim, a następnie udali się do SDwieradowa 
Zdroju. Koleją gondolową dotarli na Stóg Izerski, a później zwiedzili Dom Zdro-
jowy i zakończyli dzień kolacją w hotelu- sanatorium St. Lukas.  

Do późnych godzin wieczornych planowano działania SPE z nowym zarządem. 
W niedzielne przedpołudnie przedsiębiorcy wzięli udział w nabożeństwie         
w Lubaniu w czasie którego modlono się o pomyślność nowego zarządu,            
a ks. Cezary Królewicz pełniący funkcję asystenta kościelnego SPE udzielił no-
wemu zarządowi błogosławieństwa. Gościem Walnego Zgromadzenia był 
przedstawiciel niemieckiej organizacji przedsiębiorców – Initiative 
pan Albrecht von Schlabrendorf.  
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1. 6.11.2011	 w	 Lubaniu	 nabożeństwo	 wyjątkowo	 o	 godz.	 8:30	 w	 związku	 ze	
wspólnym	 nabożeństwem,	 jakie	 organizujemy	 co	 roku	 z	 Para�ią	 Ewangelicką	
SD ródmieścia	Görlitz.	

	

2. 6.11.2011	w	Görlitz	nabożeństwo	wspólne	naszej	Para�ii	z	Para�ią	Ewangelicką	
SD ródmieścia	Görlitz	o	godz.	10:00.	

	

3. 13.11.2011	w	Lubaniu	odbędzie	się	Szkółka	Niedzielna.	Dzieci	przychodzą	naj-
pierw	do	kościoła	na	nabożeństwo	o	godz.	11:00,	a	po	 liturgii	wstępnej	udadzą	
się	do	Domu	Para�ialnego.	

	

4. 13.11.2011	 w	 Lubaniu	 po	 nabożeństwie	 odbędzie	 się	 Spotkanie	 Para�ialne								
w	Domu	Para�ialnym.	

	

5. 29.11.2011	w	Bolesławcu	o	godz.	14:00	odbędzie	się	Godzina	Biblijna	połączona	
z	projekcją	�ilmu	„Domy	Pana”.	

	

6. 29.11.2011	 w	 Lubaniu	 o	 godz.	 17:00	 odbędzie	 się	 Godzina	 Biblijna	 połączona					
z	projekcją	�ilmu	„Domy	Pana”.	

	

7. W	związku	z	koniecznością	przeprowadzenia	do	11.	grudnia	bieżącego	roku	wy-
borów	delegata	naszej	Para�ii	do	Synodu	Diecezji	Wrocławskiej,	rada	para�ialna	
zwraca	się	z	prośbą	o	zgłaszanie	kandydatów	do	tej	funkcji	do	kancelarii	para�ial-
nej.	 Delegatem	może	 być	 pełnoletni	 członek	 Para�ii,	 zaangażowany	 w	 jej	 życie	
oraz	mający	opłacone	składki	para�ialne	do	końca	minionego	roku	włącznie.	

	

8. Lekcje	religii	i	spotkania	młodzieży	odbywają	się	zgodnie	z	przyjętym	harmono-
gramem.	

	

9. Od	września	2011	 roku	 programy	ekumeniczne	w	TVP	2	będą	 nadawane	we	
wtorki.	 Jak	 poinformowała	 redakcja	 ekumeniczna	 TVP,	 nastąpiła	 zmiana	 dnia	
emisji	programów	ekumenicznych	w	TVP	2.	Od	1	września	będą	one	nadawane	
nie	 jak	 dotychczas	w	poniedziałki,	 ale	we	wtorki	 około	 godziny	 11:25.	 Zmiana	
emisji	związana	jest	z	wejściem	nowej	ramówki	TVP.	

OGŁOSZENIA	PARAFIALNE	
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DIAKONIA	LUBAŃ	
Diakonia	 Lubań	 powołana	 została	 do	 życia	 uchwałą	 rady	 para�ialnej	 Para�ii	
Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Lubaniu	 w	 grudniu	 2007	 roku	 na	 wniosek	 ks.	

prob.	Cezarego	Królewicza	jako	naturalna	konsekwencja	rozwoju	działalności	

Para�ii,	 a	 zarazem	 wyraz	 ewangelicznej	 troski	 o	 „tych	 najmniejszych”.															

W	 swych	 założeniach	planuje	 i	 realizuje	projekty	o	 charakterze	 charytatyw-

nym	 i	 ekumenicznym.	Działania	Diakonii	 Lubań	 skierowane	 są	 do	 instytucji					

i	 osób	 prywatnych.	 Jednym	 z	 projektów	

jest	wypożyczalnia	 sprzętu	 rehabilitacyj-

nego.	

Diakonia	Lubań	prowadzi	m.in.	wypoży-

czalnię	sprzętu	rehabilitacyjnego.		

Wypożyczalnia	oferuje:		

łóżka	rehabilitacyjne,	wózki	inwalidzkie,	

krzesła	toaletowe,	kule,	chodziki,											

balkoniki	i	inne.		

	

Osoby	zainteresowane	wypożyczeniem	

sprzętu	rehabilitacyjnego	proszone	są						

o	uprzedni	kontakt	telefoniczny:												

	75	721	05	11					

w	godzinach	kancelaryjnych	tj.	od	ponie-

działku	do	piątku		w	godz.	9:00-12:00					
z		wyjątkiem	dni	wolnych	i	świątecznych.	

10. Osoby	 zainteresowane	 prenumeratą	 Zwiastuna	 Ewangelickiego	 proszone	 są					

o	zgłaszanie	się	w	kancelarii	para�ialnej.	

11. Od	27	 listopada	2011	roku	 do	nabycia	w	Para�ii	będą	 świece	 ekumenicznej	

akcji	Wigilijnego	Dzieła	Pomocy	Dzieciom.	

12. Do	nabycia	jest	książka	Pisma	etyczne	ks.	Marcina	Lutra	wydana	w	serii	Biblio-

teki	Klasyki	Ewangelickiej.	Osoby	zainteresowane	mogą	się	zgłaszać	do	kance-

larii	para�ialnej.	
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PORZĄDEK	NABOŻEŃSTW	
PARAFII	EWANGELICKIEJ	W	LUBANIU	

																																																																																																																			LISTOPAD	2011	

Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,  
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie!  
                                                                                               Ewangelia św. Mateusza                    

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.  

                                                                            Psalm 84,11a 

Dzień Miejsce Godzina Nabożeństwo 

6.11.2011 

3.	NIEDZIELA 

PRZED	KOŃCEM 

ROKU 

KOŚCIELNEGO 

Lubań 8:30 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

Görlitz	 10:00	 Nabożeństwo	Słowa	Bożego	

13.11.2011 

PRZEDOSTATNIA 

NIEDZIELA 

ROKU 

KOŚCIELNEGO 

Bogatynia	 9:00	 Nabożeństwo	Słowa	Bożego	

Lubań	 11:00	

	

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	SDwiętą	

20.11.2011 

OSTATNIA 

NIEDZIELA 

ROKU 

KOŚCIELNEGO		
NIEDZIELA		
WIECZNOŚCI 

Bolesławiec	 9:00	 Nabożeństwo	Słowa	Bożego	

Lubań	 11:00	 Nabożeństwo	Słowa	Bożego	

Görlitz	 13:30	

	

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	SDwiętą	

	27.11.2011 

1.	NIEDZIELA 

W	ADWENCIE 

Bogatynia	 9:00	

	

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	SDwiętą	

Lubań	 11:00	 Nabożeństwo	Słowa	Bożego	
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