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Drodzy	Para
ianie 
Cały miesiąc marzec i początek kwietnia 2012 roku 
przygotowują nas do S�wiąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. W kalendarzu liturgicznym Kościoła jest to czas 
pasyjny, który wypełniony jest w naszym życiu kościel-
nym re(leksją nad historią męki i śmierci naszego Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego organizujemy dodat-
kowe tygodniowe nabożeństwa pasyjne, bierzemy 
udział w projekcie Skarbonki Diakonijnej, organizuje-
my poświęcone tej tematyce rekolekcje pasyjne i Go-
dziny Biblijne. Wszystkie nasze działania podporząd-

kowujemy dobremu duchowemu przygotowaniu na wydarzenia Wielkiego 
Tygodnia. Zachęcam, abyśmy na wzór Mistrza z Galilei z pasją podejmowali 
wyzwania, jakie przed nami stoją w codziennym życiu. Niech czas pasyjny 
będzie czasem naszej pasji tj. życia pełnego zaangażowania, które oznacza 
realizację przykazania miłości.   

W marcu odbędą się, jak co miesiąc, Godziny Biblijne w Bolesławcu i Luba-
niu, Szkółka Niedzielna oraz Spotkanie Para(ialne zgodnie z przyjętym har-
monogramem. 

Do końca kwietnia możemy przekazać swój tzw. 1% podatku dochodowego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego. Polecam szczególnie Diakonię 
naszego Kościoła, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać Diakonię 
jako organizację, której chcemy przekazać nasz 1%. Stosowana ulotka z in-
formacją o Diakonii i sposobie wpisania w rocznym zeznaniu podatkowym 
numeru KRS dostępne są w kancelarii para(ialnej. 

Realizacja każdej pasji wymaga rezygnacji z dóbr, 
stanów ducha, sposobów spędzania czasu, tworzenia 
relacji z ludźmi, które w ocenie innych ludzi są cen-
nymi wartościami, na rezygnację z których nie zde-
cydowaliby się w żadnym wypadku. Tymczasem 
właśnie tą zdolnością powinni cechować się ucznio-
wie Jezusa z Galilei. Jej brak jest zapowiedzią złych 
czasów. Budujmy dobre czasy z naszym Panem Jezu-
sem Chrystusem. 

Wasz	Duszpasterz				
ks.	Cezary	Królewicz	

Lubań	1.03.2012	

SŁOWO	DUSZPASTERZA	
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Wchodzimy	 w	 ten	 nowy	 rok						

z	 zapowiedzią	 umocnienia								

w	 naszych	 słabościach,	 lękach			

i	 rozterkach.	 „Moc	 w	 słabości“	

brzmi	hasło	 tego	nowego	roku.	

Jest	 to	 wspaniałym	 zapewnie-

niem	nas	o	Bożej	Opatrzności	w	

pierwszy	 dzień	 stycznia.	 Dla-

czego?	Ponieważ	na	począt-

ku	 nowego	 roku	 odczuwa-

my	 napięcie	 pomiędzy	 na-

dzieją,	że	wszystko	potoczy	

się	 dobrze,	 a	 lękiem	 przed	

ciężarami,	 które	 mogą	 nas	

w	 tym	 roku	 obarczyć.	 To	

hasło	 jest	 zachętą,	 aby	

wejść	w	ten	nowy	rok	z	na-

dzieją,	 aby	 się	 go	 nie	 prze-

straszyć,	 aby	 żyć	 bez	 lęku.	

Pokładając	 ufność	 w	 Bogu	

możemy	bez	obaw	wejść	w	

ten	nowy	rok.		

Być	 może	 dla	 niektórych	

takie	 postawienie	 sprawy	

trąci	 zbytnią	 naiwnością.	

Nasza	 odpowiedź	 na	 ten	wsze-

chogarniający	 lęk,	 którą	 jest	

ufność	 w	 Bogu,	 może	 brzmieć	

dla	 wielu	 jako	 zbyt	 prosta	 od-

powiedź	na	egzystencjalne	roz-

terki.	 A	 przecież	 piszemy	 na	

wielu	 kartkach	 i	 w	 mailach	 z	

życzeniami	 noworocznymi,	 że	

życzymy	 sobie,	 aby	 wszystko	

było	 dobrze.	 Czy	 jest	 to	 więc	

przesłaniem	 zgodnym	 z	 na-

szym	 chrześcijańskim	 postrze-

ganiem	 rzeczywistości?	 Na	

pewno	jest	owo	życzenie	wyra-

zem	 nadziei.	 Aby	 wszystko	

spełniło	 się	 dobrze.	Na	 począt-

ku	 tego	 roku	 życzymy	 sobie,	

aby	 troski	 tego	 świata	

za	 bardzo	 nas	 nie	 po-

chłaniały,	 aby	 udało	

się	 jakimś	 sposobem	

przesunąć	owe	troski.		

Jesteśmy	pełni	nadziei	

i	oczekiwań.	Wszystko	

będzie	 dobrze.	 Ale	

przecież	jest	jeszcze	to	

ale,	 ponieważ	 nie	

wszystko	 jest	 dobrze.	

Mamy	 podstawy	 do	

tego,	 aby	 czuć	 się	 za-

grożeni,	 niespokojny-

mi	 i	 zagubionymi.									

I	chodzi	tu	nie	o	błahe	

lęki,	czy	troski.	Chodzi	

tutaj	 o	 głębokie	 poruszenie,	

strach	 przed	 życiem,	 egzysten-

cjalny	 niepokój.	 Ten	 niepokój	

dotyka	 naszego	 serca,	 które	 to	

jest	 biblijnie	 miejscem,	 w	 któ-

rym	 nic	 nie	 ukrywamy.	 W	 na-

szym	 sercu	 rodzą	 się	 pytania					

o	 wiele	 poważniejsze:	 Kim	 je-

stem?	Czy	moje	 życie	ma	sens?	

N owy 

rok oznacza 

coś nowego. 

Cieszymy się 

na to nowe, 

jesteśmy cie-

kawi co przy-

niesie ten 

nowy rok.  

MOC w słabo ści  
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Dokąd	 zmierzam?	 W	 tym	 miej-

scu	 często	 oświadczamy	 Bogu,	

że	nie	wiemy	jak	dalej	żyć.	Jeste-

śmy	 przerażeni	 i	 przestraszeni	

zarazem,	 bo	 nasze	 życie	 nie	ma	

perspektyw,	 bo	 nie	 nadążam					

w	 pracy,	 w	 szkole,	 bo	 w	 moim	

małżeństwie	 jest	 coraz	 więcej	

rutyny,	 bo	 z	 mojej	 winy	 wyda-

rzyło	się	coś	złego,	bo	jestem	już	

w	podeszłym	wieku,	chory,	cier-

piący.		

A	 przecież	 sama	 konfrontacja					

z	tymi	pytaniami	wymaga	odwa-

gi	i	ufności.	W	owej	słabości	od-

najdujemy	moc	 i	odpowiedzi	na	

nasze	 pytania.	 Zaufanie	w	Bogu	

sprowadza	 wszystkie	 egzysten-

cjalne	 lęki	 do	 stwierdzenia:	

wszystko	będzie	dobrze,		

Nasz	 Bóg	 zna	 nasze	 życie,	 nie	

jest	 gdzieś	 daleko	 w	 przestwo-

rzach,	tylko	tu	i	teraz	i	zna	nasze	

lęki	i	cierpienia.	

Nie	wszystko	jest	jednak	dobrze	

tu	 na	 ziemi.	 Odczuwamy	 strach	

gdy	 odczuwamy	 wszechobecną	

bezlitosność.		

Człowiek	musi	 być	 zawsze	moc-

ny	 w	 tym	 świecie,	 by	 sprostać	

przeciwnościom	 i	 wyzwaniom	

tego	 świata.	 I	 tutaj	 powinniśmy	

jako	 chrześcijanie	 okazać	miłość	

naszym	bliźnim,	ponieważ	do	ży-

cia	należy	też	słabość.	

Nie	wszystko	jest	dobrze,	ale	mi-

mo	to	nie	musimy	być	zrezygno-

wani	i	wejść	w	nowy	rok	z	opusz-

czonymi	 głowami.	 Wierzymy	

przecież	 w	 zmartwychwstałego	

Chrystusa,	a	nie	w	umarłego.	Ma-

my	nadzieję	dla	tego	świata,	któ-

ra	 wykracza	 nawet	 poza	 ramy	

tego,	znanego	nam	świata.	Dlate-

go	możemy	przezwyciężyć	nasze	

lęki	i	napięcia	towarzyszące	wej-

ściu	w	ten	nieznany,	nowy	rok.		

Nasza	 wiara	 nie	 wymazuje	 cier-

pienia	w	świecie.	Już	w	Betlejem,	

w	tej	ubogiej	stajence	nie	wszyst-

ko	było	dobrze.	 Jezus	został	uro-

dzony	 w	 biedzie,	 a	 jego	 rodzice	

przeżywają	troski	w	obcym	miej-

scu,	 przeczuwając	 nieuniknioną	

konieczność	 ucieczki.	 A	 jednak	

chrześcijanie	 wierzą,	 że	 w	 dzie-

ciątku	 w	 stajence	 przyszedł	 Pan	

na	świat,	Bóg	znający	biedę,	cier-

pienie	i	radość.		

Bóg	 nie	 jest	 samotnym	 władcą	

niebios,	tylko	jest	pośród	nas	jak	

przyjaciel	 lub	 siostra,	 jak	 czło-

wiek,	który	zna	ludzkie	słabości.		

	

B o nie jestem sam   
w mojej słabości.  

Czego mam się spodziewać, 

Panie? W Tobie jest nadzieja 

moja. (Ps 39,8) 
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Jezus	 chce	 być	 dla	 nas	 Odkupi-

cielem.	 Ale	 rzeczywistością	 jest	

codzienność,	w	której	dużo	rze-

czy	 się	 uda,	 a	 niektóre	 nie.	 Bóg	

nie	 promuje	 lepszego	 świata	

przy	pomocy	broni	lub	politycz-

nej	retoryki.		

A	 mimo	 to	 możemy	 pokładać	

nadzieję	 w	 Bożej	 przyszłości.	

Nie	ma	perfekcyjnego	 życia	bez	

potyczek.	 Znamy	 to	 wszyscy.	

Dlatego	ważne	 jest,	abyśmy	po-

tra(ili	 się	 wyciszyć,	 przynajm-

niej	na	koniec	roku.		

Jeżeli	 będziemy	 szczęśliwi,	 wy-

raźmy	 to	 w	 wdzięczności.	 Ale			

w	 razie	 przeciwności	 wiedzmy,	

że	 jako	 chrześcijanie	 możemy	

powiedzieć,	że	jest	ktoś,	kto	jest						

z	nami	w	 	naszych	chwilach	ra-

dości	i	smutku.		

Mamy	 pozwolenie	 zawierzyć	

nas	 Bogu.	 Możemy	 działać,	 aby	

przyczynić	 się	 do	 panowania	

dobra	w	świecie.	

Wejdźmy	zatem	z	bożą	ufnością	

w	ten	nowy	rok.	Nasze	serce	nie	

musi	 być	

przerażone,	

ponieważ	

jesteśmy	pod	

bożą	opieką.		

Jesteśmy	 za-

chęceni	 do	

zawierzenia	

w	 bożą	

Opatrzność			

i	możemy	do	

tego	 zachę-

cać	innych.		

Przez	 wiarę	

stajemy	 się	

innymi	 ludź-

mi	 i	 możemy	 zmieniać	 wiele	

rzeczy	 w	 świecie,	 aby	 odebrać	

innym	strach.	

„Moc	 w	 słabości“	 -	
niech	 to	 słowo	 będzie	 naszym	

prawdziwym	 życzeniem	 za-

miast	 frazesu:	 „do	 siego	 roku“.	

Prośmy	 Pana,	 aby	 dał	 nam	 do-

bry	 rok	 i	 byśmy	 mieli	 otwarte	

oczy	 serca	 i	 duszy	 na	 Pana									

w	 tym	 rozpoczynającym	 się	 ro-

ku.	

Fragment	fresku	Michała	Anioła	"Stworzenie	Adama	"	
Żródło:polski.gim26.gda.pl			
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OŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA W SPRAWIE  
DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA METODY IN VITRO  

Warszawa 2009 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w Rzeczypospolitej 

Polskiej zauważa rangę problemów z zakresu biotechnologii w ży-

ciu społecznym i w swej teologicznej oraz etycznej re(leksji odnosi 

się na bieżąco do tych zagadnień. W ostatnich latach szczególne 

znaczenie w polskiej debacie bioetycznej ma zagadnienie zapłod-

nienia pozaustrojowego, określanego popularnie mianem zapłod-

nienia in vitro. 

W ostatnich kilkudziesięciu latach jesteśmy świadkami ogromnych 

przemian w medycynie i biotechnologii. Począwszy od roku 1978 

ludzkość dysponuje metodą pozaustrojowego zapłodnienia 

(zapłodnienia in vitro), której stosowanie pomogło wielu niepłod-

nym parom cieszyć się darem własnych dzieci. Jednocześnie, stoso-

wanie tej metody spotkało się z szeroką krytyką, jak też ze zróżni-

cowaną oceną moralną. Kościół ewangelicki na świecie nie wypra-

cował jednolitego stanowiska w tym względzie. Polscy luteranie    

w niniejszym Oświadczeniu opowiadają się za akceptacją stosowa-

nia metody in vitro jako drogi leczenia niepłodności, przy jedno-

czesnym stanowczym podkreśleniu sprzeciwu wobec tworzenia     

i przechowywania zamrożonych embrionów nadliczbowych bez 

wyraźnego celu późniejszej implantacji do organizmu matki. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP akceptuje stosowanie meto-

dy sztucznego zapłodnienia, rozumiejąc ją jako formę wspierania 

rodziny. Uważamy za moralnie dopuszczalne stosowanie metody 

sztucznego zapłodnienia homologicznego, czyli w sytuacji, gdy na-

sienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyrażamy aprobaty dla ko-

rzystania z obcych gamet, tudzież z pomocy matek zastępczych 

(surogatek). 

Małżeństwo, które nie może mieć dzieci i chce skorzystać z in vitro 

powinno otrzymać od państwa wszelką, w tym także (inansową 

pomoc i moralne wsparcie ze strony Kościoła.  

DOKUMENT 
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Byłoby	niewłaściwe,	gdyby	 in	vitro	pozostało	przywilejem	dla	za-

możnych	 ludzi.	 In	 vitro	 powinno	 być	 dostępne	 dla	 małżeństw,	

zgodnie	 z	 ewangelicką	 etyką	małżeńską	 i	 seksualną.	 Kościół	 lute-

rański	w	Polsce	nie	podziela	zastrzeżeń,	wedle	których	in	vitro	gro-

zi	 traktowaniem	 dziecka	 jako	 „jednego	 z	 dóbr	 konsumpcyjnych”.	

Zgodnie	 z	 taką	 argumentacją	 trzeba	 by	 przeciwstawiać	 się	 trans-

plantacji,	 bo	 jest	 ona	 technicznym	 przedłużaniem	 życia.	 Podjęcie	

leczenia	metodą	in	vitro	jest	ostatecznością,	a	nie	kaprysem	czy	za-

chcianką	niedoszłych	rodziców.	Jest	to	sposób,	by	skorzystać	z	po-

stępu	w	medycynie	dającego	szansę,	często	jedyną,	na	potomstwo.	

Poddanie	się	procedurze	in	vitro	wymaga	skomplikowanego	lecze-

nia	hormonalnego	i	powinno	być	poprzedzone	głębokim	namysłem	

małżonków.	

Kościół	 luterański	 głosząc	 szacunek	 dla	 życia,	 opowiada	 się	 za	

ochroną	 ludzkiego	 embrionu,	 a	 zarazem	 a(irmatywnie	 odnosi	 się	

do	zdobyczy	medycyny,	o	 ile	te	nie	szkodzą	innym.	Sprzeciwia	się	

też	wykorzystywaniu	bezbronnych	istot	ludzkich	dla	celów	badaw-

czych.	

Kościół	 formułując	 tezę	 o	 akceptacji	 procedury	 in	 vitro	 odwołuje	

się	do	biblijnego	nakazu	płodności	(1	Mż	1,28a).	Rozpoznajemy,	że	

jedynie	Bóg	 jest	 źródłem	 życia	 (1	Mż	 1,1	nn;	 Ps	36,10)	 i	 obdarza	

ludzi	błogosławieństwem,	jakim	są	dzieci.	

Ewangelicka	etyka	seksualna	jest	etyką	rodziny	i	dlatego	korzysta-

nie	z	metody	in	vitro	w	celu	rodzicielskiego	spełnienia	uważamy	za	

godziwe.	 Jednocześnie	 Kościół	 głosi,	 że	 małżeństwo	 jest	 nade	

wszystko	wspólnotą	kobiety	i	mężczyzny,	a	fakt	posiadania,	czy	nie	

posiadania	dzieci	nie	stanowi	o	wartości	związku	małżeńskiego.	

Kościół	 jednocześnie	 podkreśla	 wyjątkową	wartość	 rodzicielstwa	

zastępczego	 i	 udziela	 wszelkiego	 możliwego	 wsparcia	 rodzinom	

podejmujących	 trud	 adopcji.	W	 tradycji	 ewangelickiej	 rodzina	 za-

stępcza	 jest	najlepszą	 formą	opieki	nad	opuszczonymi	 lub	osiero-

conymi	 dziećmi.	 Z	 tego	 też	 względu	 Kościół	 Ewangelicko-

Augsburski	 w	 RP	 zachęca	 pary	małżeńskie,	 które	 nie	mogą	mieć	

własnych	dzieci,	 do	 rozważenia,	 czy	 adopcja	nie	byłaby	właściwą	

formą	spełnienia	potrzeby	macierzyństwa	i	ojcostwa.	

Warszawa,	19	kwietnia	2009	r.	
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U kończył (ilologię polską 
na Uniwersytecie Ja-

giellońskim. Do 1999 był 
członkiem zespołu redak-
cyjnego Tygodnika Po-
wszechnego, następnie pu-
blikował felietony na ła-
mach kolejno Hustlera, Poli-
tyki (od marca 1999 do 
czerwca 2006)    i Dziennika 
(od czerwca 2006 do sierp-
nia 2009). Obecnie pisze    
w tygodniku Przekrój. 

W 1989 otrzymał Na-
grodę Fundacji im. 
Kościelskich za tom 
Wyznania	 twórcy	 po-
kątnej	 literatury	 ero-
tycznej. W maju 1998, 
za książkę Tysiąc		spo-
kojnych	 miast otrzy-
mał wyróżnienie Krakowska Książka Miesiąca. W 2001 uhonorowa-
no go nagrodą Nike za powieść Pod	Mocnym	Aniołem. 
 
W 2006 roku otrzymał złotą statuetkę "Z� ródła Wisły" (dotychczas 
otrzymał ją tylko Adam Małysz). Jerzy Pilch jest kibicem klubu pił-
karskiego Cracovia.Pisarz był także pomysłodawcą Ogólnonarodo-
wego Konkursu na Opowiadanie, który ogłosił na łamach Polityki 
pod koniec 2003. Konkurs nosił nazwę "Pisz do Pilcha" i jego owo-
cem jest antologia Pisz	do	Pilcha.	Opowiadań	współczesnych	trzydzie-
ści	i	trzy (2005). 
 
W 1994 jego powieść Spis	cudzołożnic.	Proza	podróżna została prze-
niesiona na duży ekran. Reżyserem, autorem scenariusza oraz od-
twórcą głównej roli w (ilmie Spis	cudzołożnic (1994) jest Jerzy Stuhr.  

SYLWETKI	EWANGELIKÓW	

(ur. 10 sierpnia 1952 w Wiśle) – polski 

pisarz, publicysta, dramaturg i scena-

rzysta filmowy. 	

Jerzy	Plich	
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Pilch	był	współtwórcą	dialogów	do	adaptacji,	pojawił	się	również	na	

ekranie	 w	 epizodycznej	 roli	 mężczyzny,	 którego	 główny	 bohater	

spotyka	w	barze.	

Jerzy	Pilch	jest	również	autorem	scenariuszy	do	dwóch	(ilmów	z	cy-

klu	 Święta	polskie	 -	 Żółtego	szalika	 (2000)	 oraz	Miłości	w	przejściu	
podziemnym	(2006).	Pierwszy	obraz	został	nagrodzony	m.in.	na	Fe-

stiwalu	Polskich	Filmów	Fabularnych	w	Gdyni.	

Sztuki	Pilcha	były	adap-

towane	 dla	 potrzeb	Te-
atru	 TV	 (Monolog	z	lisiej	
jamy	 1998	 i	 Narty	Ojca	
Świętego	 2006).	 Ponad-
to	na	podstawie	powie-
ści	 Pilcha	 Inne	rozkosze	
powstał	 również	 spek-
takl	 telewizyjny	 pod	
tym	 samym	 tytułem	
(1998).	

Pisarz	 jest	 również	 au-
torem	 scenariusza	
dwóch	 odcinków	 seria-
lu	 telewizyjnego	 Bar	
Atlantic.	Wystąpił	 także	
w	(ilmie	Witolda	Adam-
ka	 Wtorek	 (2001).	 Jest	
też	 bohaterem	 doku-
mentu	 Jerzy	 Pilch.	Wy-
znania	 człowieka	 piszą-
cego	 po	 polsku	 (1991).									
Jest	członkiem	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego.	

Jerzy	Pilch	jest	kuzynem	tragicznie	zmarłego	10.	kwietnia	2010	roku	
w	 katastro(ie	 samolotu	 prezydenckiego	 pod	 Smoleńskiem	 śp.	 ks.	
gen.	bryg.	Adama	Pilcha.	

																																																																																Opracował:	ks.	Cezary	Królewicz	

Fragment rozmowy Jacka Cieślaka dla Fragment rozmowy Jacka Cieślaka dla Fragment rozmowy Jacka Cieślaka dla 

Rzeczpospolitej z 2.05.2003 roku:Rzeczpospolitej z 2.05.2003 roku:Rzeczpospolitej z 2.05.2003 roku:   

- A jaki wpływ na pana edukację teatralną 
miała przynależność do Kościoła luterańskie-
go, który od początku reformacji bardzo kry-
tycznie odnosił się do świata widowisk?  

- W moim Kościele na pewno była żywa trady-

cja traktowania sztuki jako przejawu diabel-

stwa. Protestantyzm zawsze łączył się  z puryta-

nizmem, co ograniczało np. lektury do Biblii i 

"Kalendarza ewangelickiego". Wszelka kontem-

placja, a też zachwyt skierowane były  w stronę 

Pana Boga. Mimo to pierwsze spektakle, które 

widziałem, pamiętam z Domu Zborowego        

w Wiśle. Miałem wtedy 6 - 7 lat, byłem 

uczniem szkółki niedzielnej, jeszcze przed roz-

poczęciem lekcji religii. Temat spektaklu wiązał 

się z Bożym Narodzeniem,  ale to nie były jaseł-

ka, raczej sceny z życia  Marcina Lutra. 
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Liczba	 chrześcijan	 na	 świecie	
przekracza	 2	 miliardy	 osób,									
a	 luteranie	 stanowią	 niespełna	
10	 proc.	 wszystkich	 protestan-
tów	 -	wynika	 z	najnowszego	 ra-
portu	 Pew	 Research	 Center,	
amerykańskiego	 ośrodka	 ba-
dawczego.		

Autorzy	raportu	przeanalizowali	
dane	demogra(iczne	ponad	200	państw.	Na	 świecie	 żyje	około	2,18	
miliarda	 chrześcijan,	 czyli	 stanowią	oni	 prawie	1/3	 całej	 ziemskiej	
populacji	 (dane	 pochodzą	 z	 2010	 r.).	 Sto	 lat	 wcześniej	 liczba	 wy-
znawców	Jezusa	Chrystusa	wynosiła	600	milionów.	

Eksperci	 z	Pew	Research	Center	przyjrzeli	 się	 też	 dokładnie	 staty-
stykom	 dotyczącym	 różnych	 gałęzi	 chrześcijaństwa.	 Aż	 20	 proc.								
z	ponad	800	milionów	protestantów	to	mieszkańcy	Stanów	Zjedno-
czonych.	Dalej	w	rankingu	jest	Nigeria	i	co	ciekawe	Chiny.		

ILU JEST  

PROTESTANTÓW? 

10 KRAJÓW Z NAJWI ĘKSZĄ LICZBA 
PROTESTANTÓW 

(zaokrąglone w milionach) 
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10	lutego	2012	roku	gośćmi	naszej	Para(ii	byli	księża	z	okręgu	ko-
ścielnego	Falkensee	położonego	na	zachód	od	Berlina.	Poznali	histo-
rię	 kościoła	 ewangelickiego	 w	 Lubaniu,	 budynków	 kościelnych,											
w	tym	kościołów,	oraz	powojenne	losy	ewangelików	na	terenie	Gór-
nych	Łużyc		i	samego	Lubania.	ZQ ywo	interesowali	się	działaniami	Dia-
konii	 Lubań	 oraz	 życiem	 naszej	 Para(ii.	Wizytę	 zakończyła	wspólna	
modlitwa			w	naszym	kościele	w	Lubaniu.										

																																																																																																																							ks.	Cezary	Królewicz	

W	Państwie	S� rodka	protestantami	deklaruje	się	zaledwie	4	proc.	oby-
wateli,	 ale	 i	 tak	 daje	 to	 58	 milionów	 wiernych.	 Kraje	 historycznie	
związane	z	ruchami	reformacyjnymi	są	na	dalszych	miejscach.	Niem-
cy,	czyli	ojczyzna	luteranizmu	zajmują	ósme	miejsce,	a	Wielka	Bryta-
nia,	w	której	ukształtował	się	anglikanizm	jest	szósta.	

Nie	zabrakło	też	szczegółowych	danych	z	Polski.	Według	Pew	Rese-
arch	 Center	 nad	Wisłą	 mieszka	 ponad	 36	 mln	 chrześcijan,	 z	 czego	
160	 tys.	 to	protestanci,	a	510	 tysięcy	prawosławni.	Ponad	35	milio-
nów	to	osoby	wyznania	rzymskokatolickiego.	 

Warto	 zaznaczyć,	 że	 raport	 nie	 mierzy	 zaangażowania	 wiernych								
w	 życie	 kościelne,	 a	 jedynie	 podaje	 liczbę	 osób	 przypisanych	 do	
chrześcijaństwa	bądź	danego	wyznania.		
																																																																																															za	www.luteranie.pl	

					Z	ŻYCIA	PARAFII	

	Księża	z	Falkensee	w	Lubaniu 
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14	stycznia	2012	roku							
w	 kościele	 ewangelic-
kim	 Marii	 Panny										
w	 Lubaniu	 odbył	 się	
noworoczny	 koncert	
kolęd	 w	 wykona-
niu	chóru	 Nadzieja								
z	 para(ii	 ewangelic-
kiej		 w	 Drogomyślu.	

Koncert	 prowadził	 ks.	

Karol	 Macura	 –	 pro-

boszcz	 drogomyskiej	

para(ii	 ewangelickiej.	

Chór	 zaprezentował	 kolę-

dy,	pastorałki															i	pie-

śni	godowe	w	różnorodnej	aranżacji	w	opracowaniu	kierownika	ar-

tystycznego	chóru	dr	Władysława	Wilczaka.	Szereg	z	nich	odnosiło	

się	 do	 słów	 Jacka	 Cygana	 czy	Ryszarda	 Rynkowskiego.	 Usłyszeć	

można	było	kolędy	francuskie,	ukraińskie	jak	i	polskie.	Chórem	dy-

rygowały:	Halina	 Szeruda	oraz	Monika	Czaja.	Po	koncercie	 słucha-

cze	mogli	nabyć	nową	płytę	chóru	Nadzieja		zatytułowaną	narodziny	
Nadziei	 z	 większością	 zaprezentowanych	 utworów.	 Koncert	 chóru	

Nadzieja	został	 bardzo	 pozytywnie	 odebrany	wśród	 zgromadzonej	

publiczności	i	odbił	się	szerokim	echem	w	mieście.	

							Z	ŻYCIA	PARAFII	

			Koncert	Chóru	Nadzieja 
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W  3. niedzielę 
po Epifanii 22 

stycznia 2012 roku   
w czasie trwania Ty-
godnia Modlitwy        
o Jedność Chrześci-
jan  w lubańskim ko-
ściele ewangelickim 
odbyło się nabożeń-
stwo ekumeniczne. 
Wśród gości ekume-
nicznych     z Kościo-
ła Rzymskokatolic-
kiego znaleźli się ks. 
dr Andrzej Fila – 
dziekan dekanatu 
lubańskiego oraz ks. 
Adam Konobrodzki 
– wikariusz Para(ii 
św. Jadwigi S� ląskiej          
w Lubaniu, który 
wygłosił kazanie. 
Nabożeństwo odby-
ło się wg porządku 
liturgicznego przygotowanego przez Radę ds Ekumenizmu Episkopa-
tu Polski oraz Polską Radę Ekumeniczną. Przed jego rozpoczęciem 
przychodzący do kościoła mogli wysłuchać kolęd w opracowaniu na 
skrzypce. Głównym tematem był pokój, który przynosi światu Zmar-
twychwstały Chrystus. W liturgię zaangażowani byli przedstawiciele 
obu Kościołów czytając fragmenty Pisma S� więtego, śpiewając psalmy 
responsoryjny oraz zanosząc do Boga modlitwy w czasie Modlitwy 
Powszechnej Kościoła. Zgromadzeni śpiewali kolędy, pieśń Ciągły	nie-
pokój	na	świecie, a na zakończenie pieśń Pod	Twą	obronę. Duchowni 
wspólnie udzielili  na zakończenie błogosławieństwa oraz żegnali się 
z przybyłymi u drzwi kościoła zgodnie ze zwyczajem lubańskiej para-
(ii ewangelickiej. 

							Z	ŻYCIA	PARAFII	

				Nabożeństwo	ekumeniczne	 
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 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Do Świąt Wielkanocnych trwa zbiórka o(iar w ramach akcji 
SKARBONKA DIAKONIJNA 2012. W tym roku jej hasło brzmi: 
„Pomagam starszym”. Jest ono związane z ogłoszonym przez Komi-
sję Europejską Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. 

2. W czwartki 8,15,22 i 29 marca 2012 w Lubaniu odbywają się 
tygodniowe nabożeństwa pasyjne w Lubaniu o godz. 17:00. 

3. 11.03.2012 w Lubaniu Szkółka Niedzielna. 

4. 11.03.2012 w Lubaniu po nabożeństwie odbędzie się Spotkanie 
Para(ialne. 

5. 23.03.2012 w Lubaniu od godz. 17:00 odbędą się rekolekcje dla 
dzieci z naszej Para(ii pasyjne dla wszystkich grup wiekowych ob-
jętych nauczaniem kościelnym. 

6. 27.03.2012 w Bolesławcu o godz. 15:00 Godzina Biblijna. 

7. 27.03.2012 w Lubaniu o godz. 17:00 Godzina Biblijna. 

8. Lekcje religii i spotkania młodzieży odbywają się zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. 

9. Osoby chcące przekazać 1% podatku dochodowego w rocznym 
rozliczeniu z Urzędem Skarbowym mogą przekazać go na dowolnie 
wybraną organizację pożytku publicznego. Od 2006 r., na mocy 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Diakonia Polska, ja-
ko organizacja pożytku publicznego, może otrzymywać 1% podat-
ku dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową. 
Szczegóły dostępne w kancelarii para(ialnej. 

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

11. W Para
ii do nabycia jest książka poświęcona Kościołom Ewange-
lickim na Dolnym S� ląsku. 

12. Przypomina się, iż kancelaria para(ialna czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 9:00-12:00 z wyjątkiem dni świątecznych        
i wolnych od pracy. 
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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 

4.03.2012 
NIEDZIELA	

REMINISCERE 
	 

Bolesławiec 9:00 
 

Nabożeństwo 
ze Spowiedzią 
i Komunią S�więtą Lubań 11:00 

Görlitz 13:30 Nabożeństwo Słowa Bożego 

8.03.2012 
TYGODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO	

PASYJNE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

11.03.2012 
NIEDZIELA	
OCULI 

Bogatynia 9:00 

 

Nabożeństwo 
ze Spowiedzią 
i Komunią S�więtą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

15.03.2012 
TYGODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO	

PASYJNE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

18.03.2012 
NIEDZIELA	
LAETARE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

22.03.2012 
TYGODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO	

PASYJNE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

25.03.2012 
NIEDZIELA	
JUDICA 

Bogatynia 9:00 
 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Lubań 11:00 

29.03.2012 
TYGODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO	

PASYJNE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 
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