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     Drodzy Para
ianie 

G rudniowy czwarty numer Biuletynu Para�ial-

nego jest ostatnim tegorocznym wydaniem. 

Przed nami czas Adwentu czyli oczekiwania na 

przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystu-

sa. Niech to będzie dla nas czas nie tylko przedświą-

tecznych zakupów    i sprzątania naszych domów, 

ale przede wszystkim czas re�leksji nad naszym życiem. Niełatwa co-

dzienność nie powinna nam przesłonić tego, co jest najważniejsze. 

S* więta można spędzić skromniej, a nic nie umknie z ich istoty, a może 

właśnie będzie to bliższe ich istocie. Pamiętajmy o słowach z Ewangelii 

Mateusza 16,26: Albowiem	cóż	pomoże	 człowiekowi,	 choćby	cały	 świat	

pozyskał,	a	na	duszy	swej	szkodę	poniósł?	Albo	co	da	człowiek	w	zamian	

za	duszę	swoją? 

Dlatego organizujmy swoje codzienne obowiązki w taki sposób, aby ni-

gdy nie zabrakło nam czasu na modlitwę i udział w nabożeństwie, 

szczególnie w czasie Adwentu. Pielęgnujmy również w naszych domach 

tradycję wieńca adwentowego dekorując nim nasze stoły. Dobre przy-

gotowanie do S* wiąt nie powinno tracić ze swojej perspektywy tego, po 

co i dla kogo to robimy. Niech zatem zawsze w centrum będzie On – 

wcielony Syn Boży, który przychodzi do nas na świat. 

S* więta Bożego Narodzenia nie są czasem, jak niektórzy mawiają ma-

gicznym, ale czasem prawdziwym, czasem przeżywania Bożej obecno-

ści wśród nas i czerpania radości z Bożej miłości, która doszła w Chry-

stusie do doskonałości. Dzielmy się tą radością z naszymi najbliższymi 

w czasie świątecznych spotkań rodzinnych. 

SŁOWO	DUSZPASTERZA	
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5	LAT	POLSKICH	NABOŻEŃSTW		

EWANGELICKICH	W	GÖRLITZ		
	

W	3	niedzielę	przed	końcem	roku	kościelnego	6.11.2011	roku	w	kościele	
ewangelickim	apostołów	Piotra	i	Pawła	w	Görlitz	odbyło	się	piąte	wspól-
ne	 nabożeństwo	 Para�ii	 Ewangelickiej	 S* ródmieścia	 Görlitz	 oraz	 Para�ii	
Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Lubaniu.	 Przed	 pięcioma	 laty	 rozpoczęły	
się	regularne	polskie	nabożeństwa	ewangelickie	w	Görlitz	dla	mieszkań-
ców	Zgorzelca	i	okolic.	Dzięki	zaproszeniu	strony	niemieckiej	dotychcza-
sowe	 nabożeństwa	 w	 jednej	 ze	 zgorzeleckich	 kamienic	 mogły	 zostać	
przeniesione	 do	 kościoła.	 Pozwoliło	 to	 na	 rozwój	 działalności	 duszpa-
sterskiej					w	Zgorzelcu	i	Görlitz.	Ustabilizowało	również	sytuację	ewan-
gelików	skupionych	w	zgorzeleckim	�iliale.	

Weźmy	udział	w	ekumenicznej	akcji	Wigilijnego	Dzieła	Pomocy	Dzieciom	

kupując	 jak	 co	 roku	 świece.	Dochód	 z	 ich	 sprzedaży	wspiera	wiele	 cen-

nych	 inicjatyw	 charytatywnych	 adresowanych	 do	 dzieci.	 To	 też	 będzie	

dobry	sposób	przygotowania	do	S*wiąt	myśląc	o	naszych	bliźnich.	Weźmy	

też	 udział	 w	 naszych	 tradycyjnych	 para�ialnych	 spotkaniach	 adwento-

wych.	

Niech	mijający	rok	Pański	2011	pozostanie	w	naszej	dobrej	pamięci,	a	No-

wy	Rok	Pański	 2012	niech	 ob�ituje	w	Boże	 błogosławieństwo	 i	 płynącą					

z	niego	radość	i	wszelką	pomyślność.	

Z	życzeniami	błogosławionego	czasu	

	Adwentu	jak	i	S*wiąt	Narodzenia		

Pańskiego	z	Chrystusem		

w	centrum	
	

Wasz	Duszpasterz	

ks.	Cezary	Królewicz	

Lubań	1.12.2011	
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Litrugię	 nabożeństwa	 prowadzili	 ks.	
dr	 Thomas	 Koppehl	 –	 zwierzchnik	
ewangelików	okręgu	kościelnego	Gör-
litz	 oraz	 ks.	 Cezary	 Królewicz	 –	 pro-
boszcz	 Para�ii	 Ewangelickiej	w	 Luba-
niu.		

Ks.	 Koppehl	 mówił	 o	przykładach	
działania	 Łaski	 Bożej	 w	 jego	 życiu,	

natomiast	 ks.	 Króle-
wicz	 o	 przykładach	
Łaski	 Bożej	 w	 życiu	
Para�ii	Ewangelickiej	
w	Lubaniu	od	 chwili	
powołania	 jej	 do	 ży-

cia.	Duchowni	wspólnie	podkreślali,	że	szczególnym	przejawem	działa-
nia	Bożej	Łaski	są	polskie	nabożeństwa	ewangelickie	w	Görlitz.	

Nabożeństwo	 połą-
czone	 było	 ze	 Spo-
wiedzią	 i	 Komunią	
S*więtą.	 Zgromadzeni	
na	 nim	 podkreślali	
ważność	 wspólnych	
nabożeństw,	 które	
umacniają	 więzi	 mię-
dzyludzkie,	 między	
ewangelikami	 po	 obu	
stronach	 Nysy	 Łu-
życkiej.	 Budowa-
nie	 wspólnoty	 ko-
ścielnej	ponad	gra-
nicą	 jest	 wspania-
łym	 dowodem	 dzia-
łania	 Łaski	 Bożej.	 Następne	 wspólne	 nabożeństwo	 najpóźniej	 za	 rok						
w	3	niedzielę	przed	końcem	roku	kościelnego.		

Natomiast	współpraca	obu	Para�ii	Ewangelickich	oraz	Kościołów	 roz-
wija	się	przez	cały	rok.																																								

																																																																																													ks.	Cezary	Królewicz	

Obaj	duchowni	wygłosili	kazania			w	oparciu				

o	Słowo	Boże			z	2	listu	ap.	Pawła	do	Koryntian:		

Oto	teraz	czas	łaski,	oto	teraz	dzień	zbawienia.	 

W	 czasie	 nabożeństwa	 śpiewały	 dzieci	 ze		
szkoły	ewangelickiej	w	Görlitz.		W	języku	pol-
skim	wykonały	4	pieśni		kościelne.		
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W  czasie przed S* więtami Bożego Na-
rodzenia chrześcijanie obchodzą 

Adwent. Cztery niedziele adwentu nadają 
temu okresowi kształt.  

Czas Adwentu powinien być czasem przy-
gotowania na przyjście Boga. Dlatego Ad-
went jest czasem zadumy, namysłu, opa-
miętania i nawrócenia. Każdy człowiek 
powinien zatrzymać się nad sobą i spraw-
dzić, co może w swoim życiu zmienić i czy-
nić lepiej. Owo pochylenie się nad sobą 
powinno odbyć się w konfrontacji z przyj-
ściem Pana.  

 

P ojęcie „Adwent” pocho-
dzi od łacińskiego sło-

wa „adventus”, co oznacza 
w tłumaczeniu „przyjście”. 
Adwent obchodzony jest od 
około 1.600 lat. W czasie 
Adwentu oczekują chrześci-
janie na przyjście Boga na 
Ziemię. Owo przyjście speł-
nia się w czasie Świąt Boże-
go Narodzenia. Wraz z na-
rodzeniem dziecięcia Jezus 
przychodzi Bóg na nasz 
świat.  

Wyprostujcie	się	i	podnieście	głowy	swoje,	gdyż	
zbliża	się	odkupienie	wasze.	
(Łk	21,	28)	

	CZEKANIE	NA		PRZYBYCIE	BOGA	NA	ZIEMIĘ 

ADWENT	
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P ierwszy wieniec ad-
wentowy postawił       

w Niemczech Johann Hin-
rich Wichern w roku 1839. 
Wówczas to został udeko-
rowany wieniec 23 świeca-
mi zapalanymi przez kolej-
ne dni adwentu.  

P ierwsze wzmianki na 
temat pewnego rodza-

ju liturgii adwentowej        
w kościele pochodzą z IV 
wieku z Hiszpanii  i Galii.  
W tym czasie Adwent trwał 
tylko trzy tygodnie i cecho-
wał się przede wszystkim 
przez uczestnictwo w nabo-
żeństwach, posty i dobre 
uczynki. 

Cztery	niedziele	Adwentu	podkreślają	podwójny	charakter	czasu	oczeki-
wania.	Z	jednej	strony	jest	to	czas	oczekiwania	na	przyjście	Jezusa.	Z	dru-
giej	 czekanie	 to	oznacza	nadzieję	na	powtórne	przyjście	Pana	na	końcu	
czasów,	 na	 Sąd	Ostateczny.	 Zgodnie	 z	 tym	punktem	widzenia,	 powinny	
znajdować	 się	 w	 centrum	 tego	 czasu:	 pokuta,	 post,	 modlitwy	 i	 dobre	
uczynki.	

Każda	niedziela	ma	swoje	szczególne	znacze-
nie	i	tak	pierwsza	niedziela	to	wspomnienie	
nadejścia	 Jezusa	 do	 Jerozolimy,	 druga	 jest	
poświęcona	powtórnemu	przyjściu	Chrystu-
sa,	 trzecia	 Janowi	 Chrzcicielowi	 a	 ostatnia,	
czwarta	Marii	(matce	Jezusa).	

Dla	 wielu	 ludzi	 Adwent	 jest	 najpiękniejszą	
porą	 roku.	 Jest	 to	 czas	 przygotowania	 na	
S*więta	Bożego	Narodzenia,	strojenia	domów,	
pieczenia	 świątecznych	 wypieków,	 a	 także	
czas	zadumy	w	gronie	rodzinnym.		

Wielu	z	nas	stawia	w	tym	czasie	wieniec	ad-
wentowy	 na	 swoim	 stole,	 który	 to	 wieniec	
jest	 świątecznie	 udekorowany	 i	 na	 którym	
znajdują	się	cztery	świece	symbolizujące	ko-
lejne	 niedziele	 Adwentu.	 W	 każdą	 kolejną	
niedzielę	zostaje	zapalona	kolejna	świeca.		

Adwent	 ma	 także	 szczególne	 znaczenie										
w	roku	kościelnym.	Razem	z	Adwentem	roz-
poczyna	 się	 także	 nowy	 rok	 kościelny.	 Ty-
dzień	 po	 niedzieli,	 w	 czasie	 której	 wspomi-
namy	naszych	zmarłych	rozpoczyna	się	sym-
bolicznie	 wraz	 z	 Adwentem	 nowe	 życie.	
S*mierć	 nie	 jest	 końcem	 wszystkiego,	 przyj-
ście	Pana	na	świat	zwyciężyło	śmierć.	Dlate-
go	 w	 czasie	 Adwentu	 nie	 czekamy	 tylko	 na	
dzieciątko	w	 żłóbku,	ale	 także	na	powtórnie	
przychodzącego	 Chrystusa,	 Odkupiciela											
i	dawcę	wiecznego	życia.																																									
																																																																																																						
Arkadiusz Lisowski 
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 J ego ojciec ks. Edmund Friszke 
był seniorem (biskupem die-

cezjalnym) Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego                                
w Polsce. 

W 1979 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1994 uzyskał stopień doktora nauk historycznych (na 
podstawie pracy Kształtowanie	się	opozycji	przedsolidarnościowej	1968–
1980), w 2000 obronił habilitację (na podstawie książki Życie	polityczne	
emigracji). Pracował w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, od 
1980 należy do KIK. W 1981 pełnił funkcję redaktora działu historyczne-
go w "Tygodniku Solidarność".  

SYLWETKI	EWANGELIKÓW	

(ur.	29	sierpnia	1956	w	Olsztynie)	
–	polski	historyk,	były	członek	Kole-

gium	Instytutu	Pamięci	Narodowej,	

członek	 Rady	 IPN,	 profesor	 nauk	

humanistycznych.	

Prof.	Andrzej	Friszke		
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Wchodził	 też	 w	 skład	 kolegium	 redakcyjnego	 pisma	 Samorządu	 Stu-
dentów	Uniwersytetu	Warszawskiego	 "Głos	Wolny	Wolność	Ubezpie-
czający"	(1980–1981).		

Specjalizuje	się	w	zakresie	historii	
najnowszej.	Od	1982	zajmuje	sta-
nowisko	kierownika	działu	histo-
rycznego	"Więzi".	Od	1990	pracu-
je	 w	 Instytucie	 Studiów	 Politycz-
nych	 PAN.	 Od	 1995	 prowadzi	wy-
kład	także	m.in.	w	Collegium	Civitas.	W	2000	został	przewodniczącym	
zarządu	Stowarzyszenia	Archiwum	Solidarności.	

W	1999	z	rekomendacji	Unii	Wolności	został	powołany	w	skład	Kole-
gium	Instytutu	Pamięci	Narodowej.	W	2007	z	ramienia	Platformy	Oby-
watelskiej	ponownie	był	kandydatem	na	to	stanowisko,	jednak	nie	zo-
stał	wybrany.	W	2011	wszedł	w	skład	nowo	powołanej	Rady	IPN.	

Uzyskał	 stypendium	 Fundacji	
Herdera	 (1983–1984).	 Otrzymał	
nagrody	 Fundacji	 PolCul	 (1990),	
"Odry"	 (1994),	 Polskiej	 Fundacji	
Kulturalnej	 w	 Londynie	 (1995),	
"Za	osiągnięcia	w	badaniach	polo-
nijnych"	 (2000)	 oraz	 nagrodę	 im.	
ks.	dra	Leopolda	Otto	(2005)	przyznawaną	przez	"Zwiastun	Ewangelic-
ki".Prof.	Andrzej	Friszke	otrzymał	w	listopadzie	2011	roku	nagrodę	za	
książkę	 "Anatomia	 buntu"	 poświęconą	 działalności	 opozycyjnej	 Jacka	
Kuronia,	Karola	Modzelewskiego	i	innych.	Nagroda	Historyczna	im.	Ka-
zimierza	Moczarskiego	 jest	 nagrodą	 za	 najlepszą	 książkę	 historyczną	
roku.	W	konkursie	mogą	startować	autorskie	prace,	dzienniki	i	pamięt-
niki,	oraz	edycje	źródłowe.	Konkurs	dotyczy	książek,	które	ukazały	się	
w	Polsce	w	ubiegłym	roku	wydawniczym.	Zakres	tematyczny	 i	czaso-
wy:	historia	Polski	od	czasu	odzyskania	niepodległości	
w	 1918	 roku	 do	 współczesności.	 Nagrodę	 przyznaje	
Fundacja	Agory	i	Narodowe	Centrum	Kultury.	

Prof.	Andrzej	Friszke	jest	członkiem	ParaCii	Ewangelic-

ko-Augsburskiej	św.	Trójcy	w	Warszawie.	

	

	

W		2006	 Lech	 Kaczyński	 od-znaczył	go	Krzyżem	Kawa-

lerskim	Orderu	Odrodzenia	Polski,	

a	 w	 2011	 Bronisław	 Komorowski	

Krzyżem	OCicerskim	tego	orderu.	

25		września	 2009	 prezydent	Lech	 Kaczyński	 nadał	 mu	

tytuł	profesora	nauk	humanistycz-

nych,	nominację	odebrał		3	lutego	

2010.		
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OŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA W SPRAWIE  
TRANSPLANTACJI I DAWSTWA ORGANÓW 

 

                                                                                                                                                Bielsko-Biała 2010 

N 
a przestrzeni ostatnich 50 lat jesteśmy świadkami wielkich przemian       

w leczeniu człowieka, ratowaniu i przedłużaniu ludzkiego życia. Jeden 

z największych przełomów w medycynie związany jest z zastosowa-

niem metody transplantacji organów. Od pierwszych udanych przeszczepów 

organów ludzkich, takich jak nerka, serce, wątroba czy trzustka, pochodzących 

od drugiej osoby dzieli nas zaledwie 40 lat. W ostatnim dziesięcioleciu trans-

plantolodzy przełamując kolejne bariery, dokonali udanych przeszczepów ca-

łych rąk, płuc i twarzy.       W fazie eksperymentalnej są próby przeszczepów 

narządów odzwierzęcych (transplantacja ksenogeniczna). Owe osiągnięcia na-

ukowców budzą wielkie nadzieję, ale też wywołują niepewność czy wręcz 

przerażenie. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w Rzeczypospolitej Polskiej        

w swej teologicznej i etycznej re�leksji dostrzega znaczenie przemian z zakresu 

medycyny i biotechnologii w życiu społecznym, zauważa rosnące znaczenie 

transplantacji i dawstwa organów w systemie lecznictwa i ratowania życia. 

Rzeczpospolita Polska na drodze tzw. Ustawy transplantacyjnej w roku 2005 

dokonała szczegółowej regulacji kwestii przeszczepów i dawstwa organów. 

Jednym z najważniejszych zapisów tego Aktu jest wprowadzenie zasady tzw. 

zgody domniemanej, która zakłada, że od zmarłego można pobrać narządy 

tkankowe w sytuacji, gdy nie zgłosił on za życia sprzeciwu wobec pobrania od 

niego narządów. W sposób szczególny ta regulacja wymaga od Kościoła wyra-

żenia jasnego stanowiska. 

Teologia ewangelicka głosi, że największym darem, jakie człowiek otrzymuje 

od Boga jest życie. Pojmowane jest ono jako dobro, którym jednostka nie może 

swobodnie rozporządzać, lecz powinna wykorzystać dla rozwoju własnego        

i w służbie na rzecz bliźniego. W tradycji chrześcijańskiej człowiek rozumiany 

jest jako jedność psychosomatyczna, czyli ciała i duszy, jednostka ludzka to nie 

suma poszczególnych organów i tkanek, także żaden z organów nie stanowi     

o podmiotowości osoby, lecz jedynie niepowtarzalna godność – jedność osoby 

stanowi o człowieczeństwie. Teologiczna antropologia oparta na biblijnym 

przekazie głosi nie tylko prawo człowieka do życia, lecz w równej mierze na-

dzieję na zmartwychwstanie ciała na podobieństwo zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. Tak nakreślone rozumienie człowieczeństwa, wpisane w eschatolo-

giczną nadzieję, pozwala głębiej wniknąć w zagadnienie transplantacji i daw-

stwa organów. 
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 Kościół	ewangelicki	na	świecie	nie	wypracował	jednolitego	stanowiska	wobec	
transplantacji	i	dawstwa	organów,	jednakże	większość	Kościołów	luterań-
skich	na	świecie	akceptuje	tę	metodę	terapii	i	zachęca	swych	wyznawców	do	
bycia	gotowym	do	zostania	dawcą	organów.	

Polscy	 luteranie	w	niniejszym	Oświadczeniu	 uznają,	 że	 transplantacja	 orga-
nów	jest	metodą	moralnie	akceptowalną	 i	widzą	w	rozwoju	transplantologii	
szansę	na	ratowanie	życia	wielu	ludzi.	Jednocześnie	uznają,	że	przeszczep	or-
ganów	może	być	stosowany	tylko	w	tym	przypadku,	gdy	inne	metody	leczenia	
nie	 są	możliwe.	Transplantologia	nie	może	być	 stosowana	 jako	metoda	wy-
miany	sprawnych	narządów	na	 lepsze	 lub	 jako	element	szeroko	rozumianej	
chirurgii	plastycznej.	

Wiara	w	 zmartwychwstanie	 nie	 kłóci	 się	 z	możliwością	 o�iarowania	 swoich	
organów	po	 śmierci	 drugiej	 osobie.	Teologicznym	uprawomocnieniem	daw-
stwa	organów	jest	zasada	miłości	bliźniego.	 Jako	wyznawcy	Chrystusa	głosi-
my,	że	gotowi	jesteśmy	do	poświęcenia,	do	o�iarowania	siebie	drugiemu	czło-
wiekowi,	rozciągamy	tę	zasadę	na	możliwość	o�iarowania	swoich	organów	po	
śmierci	innej	osobie,	w	celu	ratowania	życia.	Inspirację	do	bycia	dawcą	orga-
nów	odnajdujemy	także	w	teologii	krzyża,	która	głosi	gotowość	do	wzięcia	na	
siebie	krzyża	innych	ludzi.	W	Jezusie	Chrystusie	widzimy	także	lekarza,	który	
troszczył	się	o	życie	i	zdrowie	tych,	których	spotykał	na	swojej	drodze.	W	na-
śladowaniu	Jezusa	znajdujemy	wezwanie	do	niesienia	pomocy	innym.	

Uważamy	 również,	 że	 dopuszczalnym	 moralnie	 jest	 gotowość	 o�iarowania	
swoich	organów	(tzw.	organy	parzyste)	przez	 żywego	dawcę	drugiej	osobie,	
która	 jest	 blisko	 spokrewniona	 z	 dawcą.	 Kościół	 wskazuje	 jednocześnie	 na	
zagrożenia	z	tym	związane.	

Kościół	 Ewangelicko-Augsburski	 w	 RP	 stwierdza	 jednocześnie,	 że	 dawstwo	
organów	nie	może	być	przedmiotem	sprzedaży,	gdyż	nikt	nie	może	traktować	
siebie	 jako	przedmiotu.	Ludzkie	organy	nie	są	towarem	i	nie	mogą	stanowić	
przedmiotu	wymiany	handlowej.	

Kościół	 ostrzega	 jednocześnie	 przed	 pokładaniem	 nieograniczonej	 wiary							
w	medycynę.	Kościół	wyraża	również	sprzeciw	wobec	stosowania	w	medycy-
nie	 przeszczepów	 narządów	 odzwierzęcych.	 ZK ycie	 ludzkie	 ma	 swój	 kres												
i	 przedłużanie	 go	 za	wszelką	 cenę	 staje	w	kon�likcie	 z	wiarą	w	 zmartwych-
wstanie.	 Transplantacja	 organów	 powinna	 być	 pojmowana	 jako	 ostateczna	
metoda	leczenia,	a	nie	jako	próba	zapewnienia	sobie	nieśmiertelności.	

	
	Bielsko-Biała,	17	października	2010	r.	
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							NASZ	KOŚCIÓŁ	PARAFIALNY	
 

Organy   kościoła ewangelic- 

kiego Marii Panny w Lubaniu      

zostały zbudowane w roku 1888 

przez  �irmę Eichler z Görlitz i są 

one jedynym znanym instrumen-

tem tej �irmy. Są one 15 głosowym 

instrumentem mechanicznym po-

siadającym 16 rejestrów na dwóch 

manuałach i pedale.  

 

Wyposażone są w następujące dys-

pozycje(w brzmieniu oryginal-

nym): 

I.	Manual				Hauptwerk	(HW)		C	-	

f3		Registerzüge	rechts	im	Spielschrank	

 

1. Bordun, 16’ 

2. Prinzipal, 8’ 

3. Gamba, 8’ 

4. Doppel�löte 8’ 

5. Hohl�löte 8’ 

6. Octave 4’ 

7. Octave 2’ 

8. Mixtur     3 fach   

Organy	kościelne		

II.	Manual			Hinterwerk	(HiW)		C	-	

	f3		Registerzüge	links	im	Spielschrank	

 

9. Portuna�löte, 8’ 

10. Salicet 8’ 

11. Hohl�löte 4’ 

12. Geigenprinzipal 4’ 

Pedal			C-d				Registerzüge	auf	der	links	im	

Spielschrank	

 

Do	tego:	Pedalkoppel;	Manualkoppel	

13. Subbaß, 16’ 

14. Violon 16’ 

15. Prinzipal 8’ 

12. Vacat   

Organy w całości zachowane są         

w stanie oryginalnym od czasu ich 

budowy. Zostały one zreperowane    

w pierwszej połowie 2001 po przed-

łożeniu kosztorysu przez �irmę       

Adam Wolański. 
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 Na	podstawie	kosztorysu	45	nowych	metalowych	piszczałek	zostało	wy-

konanych	przez	 jedną	z	warszawskich	 �irm,	natomiast	11	drewnianych	

piszczałek	wykonała	�irma	Wolański.	Wszystkie	pokrzywione	piszczałki	

zostały	starannie	naprawione	i	oczyszczone.	Kontuar	został	dobrze	wy-

czyszczony,	wypolerowany	 i	 częściowo	 odnowiony.	 Pedał	 został	 odno-

wiony	na	bazie	drewna	dębowego	z	uzupełnieniami	wykonanymi	z	klo-

nu.	Nieco	nieprzyjemne	szumy	w	mechanice	pedału	nie	dają	się	wyelimi-

nować.	Klawiatury	są	dobrze	wyregulowane,	wyrównane	i	uzupełnione	

kością	słoniową.	Uchwyty	registrów	są	na	nowo	uszczelnione	dzięki	cze-

mu	poruszają	się	 lekko	 i	dobrze	prowadzą.	Obudowa	organów	sprawia	

wrażenie	czystej.	Wszystkie	uszkodzone	części	obudowy	zostały	staran-

nie	odnowione	i	poprawione.	Wszystkie	drzwi	dobrze	się	zamykają.	

Piszczałki	prospektu	organowego	są	starannie	odrestaurowane	i	pokry-

te	lakierem	pozostawiającym	po	sobie	dobre	wrażenie.	

Przeprowadzone	zostały	prace	naprawcze	miechów.	Miech	pracuje	pra-

widłowo.	Trochę	przeszkadza	szum	silnika	przy	cichej	grze.	Przy	rozpo-

czynaniu	gry	–	intonacji-	wszystko	funkcjonuje	dobrze.	W	dniu	odbioru	

organy	były	dobrze	nastrojone.	

W	porozumieniu	z	para�ią	w	dniu	poświęcenia	organów	przymocowana	

została	mała	tabliczka	informacyjna	ze	wskazaniem	daty	renowacji,	�ir-

my,	która	przeprowadziła	renowację	oraz	o�iarodawców	środków	�inan-

sowych	Niemiec	tj.	dawnych	mieszkańców	Lubania.	

																																																																																							Ks.	Cezary	Królewicz	
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 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. 1.12.2011 w Lubaniu o godz. 17:00 zbierze się rada para�ialna. 

2. 3.12.2011 w Wałbrzychu odbędą się rekolekcje adwentowe. 

3. 6.12.2011 w Bolesławcu o godz. 17:00 odbędzie się Spotkanie 

Adwentowe. 

4. 11.12.2011 w Lubaniu Szkółka Niedzielna. 

5. 11.12.2011 w Lubaniu po nabożeństwie odbędzie się Spotkanie 

Para�ialne w Domu Para�ialnym. 

6. 17.12.2011 w Bogatyni o godz. 16:00 odbędzie się Spotkanie 

Adwentowe. 

7. Nabożeństwo wigilijne w TVP 3 jak co roku będzie transmito-

wane z kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Dokładną go-

dzinę emisji należy sprawdzić w programie. 

8. Od 27 listopada 2011 roku tj. od I niedzieli  Adwencie do na-

bycia w Para�ii są świece ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom. 

9. Lekcje religii i spotkania młodzieży odbywają się zgodnie z przy-

jętym harmonogramem. 

10. Osoby zainteresowane prenumeratą Zwiastuna Ewangelickiego 

proszone są o zgłaszanie się w kancelarii para�ialnej. 

11. Koniec roku kalendarzowego łączy się z porządkowaniem wielu 

spraw w życiu osobistym i para�ialnym. W imieniu rady para�ial-

nej zwracam się w związku z tym z przypomnieniem, aby zgod-

nie z przyjętą przez radę zasadą, wywiązać się ze swojego obo-

wiązku wobec Para�ii tj. opłacenia składki para�ialnej do końca 

roku za dany rok. Szczegóły dotyczące sposobu płacenia składki 

para�ialnej były opublikowane w październiku na łamach Biule-

tynu Para�ialnego. 

12. Kancelaria para�ialna czynna jest od pon. do pt. w godz.  

9:00-12:00 z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy. 
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13. Do	nabycia	jest	książka	Pisma	etyczne	ks.	Marcina	Lutra	wydana	w	serii	

Biblioteki	Klasyki	Ewangelickiej.	Osoby	zainteresowane	mogą	się	zgła-

szać	do	kancelarii	para�ialnej. 

14. W	Para
ii	 są	 do	 nabycia	Kalendarze	 Ewangelickie	 na	 rok	 2012	wraz					

z	dodatkiem	„Z	Biblią	na	co	dzień”. 
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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	

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

																																																																												Psalm	84,11a	

Dzień Miejsce Godzina Nabożeństwa 

4.12.2011 
2.	NIEDZIELA	
W	ADWENCIE 

	 

Bolesławiec 9:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

Lubań 11:00 

 

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	S*więtą 

Görlitz 13:30  

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	S*więtą 

11.12.2011 
3.	NIEDZIELA	
W	ADWENCIE 

Bogatynia 9:00  

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	S*więtą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

18.12.2011 
4.	NIEDZIELA	
W	ADWENCIE 

Lubań 11:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

24.12.2011 
WIGILIA		

NARODZENIA	
PAŃSKIEGO 

Bogatynia 9:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

Görlitz 11:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

Lubań 16:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 

25.12.2011 
1.	DZIEŃ	
ŚWIĄT 

NARODZENIA	
PAŃSKIEGO 

Bolesławiec 9:00  

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	S*więtą 

Lubań 11:00  

Nabożeństwo	
ze	Spowiedzią	
i	Komunią	S*więtą 

26.12.2011 
2.	DZIEŃ	
ŚWIĄT 

NARODZENIA	
PAŃSKIEGO 

Lubań 11:00 Nabożeństwo	Słowa	Bożego 
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