Z ŻYCIA PARAFII

Ewangelicy z Oersheim w Lubaniu
13. kwietnia 2012 roku po raz kolejny w tym roku naszą Paraﬁę odwiedzili goście z zagranicy chcący poznać życie kościoła ewangelickiego w Polsce. Tym
razem dotarli do nas ewangelicy z dalekiej Badenii z miejscowości Oersheim
wraz z Panią Pastor Esther Kraus. Poznali historię powstania na nowo samodzielnej Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu w roku 2005. Z dużym zainteresowaniem odkrywali dzieje Kościoła ewangelickiego na Górnych Łużycach. Rozmowy z gośćmi dotyczyły też pracy diakonijnej, nauczania kościelnego i planowanych prac remontowych. Wizytę zakończył spacer po Lubaniu śladami ewangelickiej przeszłości oraz wspólny obiad.
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SŁOWO DUSZPASTERZA
Drodzy Paraﬁanie
Miesiąc maj jest zwyczajowo w naszej Paraﬁi
miesiącem w którym obchodzimy Święto Paraﬁalne mające nawiązywać do rocznicy reaktywowania samodzielnej Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu po II wojnie światowej. Co prawda Paraﬁę
powołano do życia jesienią 2005 roku, to jednak
świętujemy w maju odnosząc to do uroczystego
nabożeństwa inauguracyjnego , które miało
miejsce 21 maja w niedzielę Rogate 2006 roku.
Tegoroczne Święto Paraﬁalne odbędzie się zgodnie z przyjętym przez
radę paraﬁalną terminem w niedzielę 27 maja w 1. Święto Zesłania Ducha Świętego. Rozpocznie się ono, jak zwykle, nabożeństwem spowiednio-komunijnym z udziałem wszystkich naszych wiernych z całej Paraﬁi.
Tego dnia odbywa się w naszej paraﬁi tylko jedno nabożeństwo w Lubaniu, a wierni z ﬁliałów docierają do Lubania, aby choć raz w roku spotkać
się w jak najszerszym gronie paraﬁalnym.
Nasze świętowanie połączone będzie z uroczystością Diamentowej Konﬁrmacji i Konﬁrmacji Łaski. Będzie to wyraz dziękczynienia Bogu za
wszystkie przeżyte w Jego Łasce oraz Jego błogosławieństwie lata życia
od czasu konﬁrmacji.
Po nabożeństwie przewidujemy wspólne smażenie jajecznicy i biesiadowanie, jeśli pozwoli na to pogoda, przed Domem Paraﬁalnym. Tą droga
zwracam się w związku z tym z uprzejmą prośbą o przywiezienie z sobą
niewielkiej ilości ciasta, aby, jak co roku, móc nim uświetnić nasze stoły.
Zaproście swoich bliskich i znajomych, aby razem z nami świętowali.
6 maja w Jaworze odbędzie się tegoroczny zjazd chórów naszej diecezji.
Początek o godz. 10:00 w jaworskim Kościele Pokoju. Naszą Paraﬁę reprezentować będzie Chórek Dziecięco-Młodzieżowy, który do występu
przygotowuje Pani Pastorowa Magdalena Królewicz.
13 maja odbędzie się w Lubaniu Szkółka Niedzielna. Odwiedzą nas znów
goście.
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Tym razem przybędą z Berlina i spędzą kilka dni na Dolnym Śląsku. Obradować będzie nasza rada paraﬁalna, której kadencja w tym roku dobiega
końca. 11 maja odbędzie się też w naszym kościele w Lubaniu koncert
w ramach Dekady Lutra i 500-lecia Reformacji. W dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego 17 maja Paraﬁa w Jaworze zaprasza nas na wspólne nabożeństwo do Świerzawy na godz. 17:00.
Wybiegając wprzód pragnę zaprosić chętnych na wycieczkę do Pałacu
Łomnica i Pałacu na Wodzie w Staniszowie, którą organizujemy wspólnie
z naszą Paraﬁą partnerską w Schleife. Odbędzie się ona 9 czerwca. Rozpocznie się modlitwą w kościele w Lubaniu o godz. 10:00. Szczegóły dostępne są w kancelarii paraﬁalnej.
Mam nadzieję, że maj będzie dla nas wszystkich czasem wielu spotkań
i radości przy pięknej wiosennej pogodzie. Do zobaczenia!
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.05.2012

Z ŻYCIA PARAFII

Wizyta dziennikarki radia ERF
3. kwietnia 2012 roku naszą Paraﬁę odwiedziła Pani Regina König - dziennikarka ewangelickiego przedsiębiorstwa
medialnego ERF, które jest największą tego typu instytucją w Niemczech.
ERF zajmuje się produkcją i dystrybucją programów mających pomóc ludziom w budowaniu wiary w Jezusa Chrystusa oraz pomagać w życiu
społecznym i paraﬁalnym.
Dziennikarka poznała życie Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu w jej siedzibie
oraz odwiedziła ﬁliał w Bolesławcu, gdzie w tamtejszej kaplicy spotkała
się z miejscowymi ewangelikami. Z dużym zainteresowaniem odkrywała
obecność kościoła ewangelickiego na przygranicznym terenie Górnych
Łużyc i Dolnego Śląska. Pani König przygotowała specjalną audycję radiową poświęcona wizycie w Polsce w naszej Paraﬁi.
ks. Cezary Królewicz
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DOKUMENT
Niedziela Misericordias Domini – kazanie księdza dra
Hansa Ulricha Minke z Oldenburga, Lubań 22.04.2012
14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce,
i moje mnie znają.
15. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie
swoje kładę za owce.
16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu
mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia
i jeden pasterz.
J 10, 14-16

Drodzy Paraﬁanie,

D

ziś jest Niedziela Dobrego Pasterza. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby
przemyśleć znaczenie Zmartwychwstałego Chrystusa dla naszego życia
i jednocześnie do radości z tego, że mamy Dobrego Pasterza. Ten Pasterz jest dla
wszystkich – dla wszystkich ludzi na tej ziemi, którzy słuchają Jego głosu i naśladują Go – dla Białych i Kolorowych, dla Afrykańczyków, Rosjan i Francuzów, Polaków i Niemców. Prawdopodobnie zbyt mało uwagi w przeszłości przywiązywaliśmy jako Polacy i Niemcy do tego i zbudowaliśmy sobie naszych polskich i niemieckich Pasterzy. Takich Pasterzy nie ma. Jest tylko jeden Pasterz i jedna owczarnia, jak czytamy w tekście dzisiejszej Ewangelii.

N

a to powinniśmy zwracać uwagę w relacjach z innymi – tutaj w Paraﬁi
w Lubaniu, pomiędzy niemieckimi i polskimi chrześcijanami jak i w relacjach z innymi wyznaniami. Jesteśmy tylko raz – inaczej mówiąc – Ludem Bożym
na tej ziemi i dlatego jest tylko jeden Lud. To zrozumiałe samo przez się, drodzy
Paraﬁanie, że obraz Pasterza i Jego owczarni, jak wiele innych w nowoczesnym
społeczeństwie, powstały na skutek mody.
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W Europie Środkowej – w Polsce jest być może inaczej – tzn., że Pasterze rzadko są ze swoją owczarnią. Z mody pochodzi także obraz Dobrego Pasterza, który
wisiał często w mieszkaniach naszych dziatków.
Przyjazny, uśmiechający się Jezus z łagodnym rysem twarzy, który niósł na swoim ramieniu owieczkę był widoczny na tych obrazach, podczas gdy pozostałe
owce skupione były wokół Niego powracając do domu w świetle zachodzącego
słońca.
Ten obraz ukochało wiele osób, gdyż bił z niego pokój i poczucie bezpieczeństwa. Tylko, drodzy Paraﬁanie, to nie pasuje już dziś do naszego dnia powszedniego i do naszego sposobu życia. Gdyż my wszyscy nie chcemy być owcami,
lecz owieczkami Bożymi. Chcemy sami decydować o naszym życiu i gdzie to tylko możliwe być samymi dla siebie pasterzami – najmniej w życiu religijnym.
Nie jest przecież w ogóle zamiarem Jezusa, aby pozbawiać nas odwagi i utrzymywać w ślepej zależności od siebie. Kto dokładnie czyta Jego słowa z Ewangelii
Jana, ten usłyszy, że On chce nam wskazać drogi, jak my sami żyjemy i jak
możemy Go poznać. Do tego daje On swoje życia za nas, abyśmy zrozumieli,
którędy prowadzi nasza droga do Boga i że możemy zorientować się na Niego.
A co to oznacza, spróbujemy teraz zrozumieć.
I

W

pierwszej kolejności powinniśmy sobie odpowiedzieć: Dostęp do Dobrego Pasterza otrzymujemy, jeśli realnie oszacujemy nasze położenie
na tej ziemi. Wszyscy próbujemy wszelkimi sposobami uczynić nasze życie dobrym, pozytywnym i wypełnionym sensem. Każdy rozwija swój talent i swoje
możliwości, próbując znaleźć sobie zawód, który da mu radość i zagwarantuje
dobre wynagrodzenie. Szuka sobie partnerów z którymi opłaca mu się spędzić
życie. I tak cieszymy się z miłości, przyjaźni i przyjemnych, pięknych stron natury i stworzenia.
Wyliczam to wszystko świadomie po kolei, gdyż często umyka nam to, co dane
jest nam w życiu – także przez Boga - jako szanse i możliwości. Nie chciałbym,
aby to, co w naszym życiu jest ciemne, złe i znikome ogarniało nas. Być może
jesteśmy w kościele winni tego, że nie rzadko jako pierwsze stawiamy to, co
negatywne, winę i grzech, chorobę i śmierć i również chętnie o tym mówimy,
czasami nawet, gdy spotykamy się przy kawie i cieście.
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Oczywiście to, co ciemne i przemijające jest częścią naszego życia. Z doświadczenia życiowego wiemy, że nasze plany i kalkulacje nie zawsze wychodzą
i wnet stajemy się w nieoczekiwany sposób bezrobotnymi, małżeństwa się
rozchodzą, a nawet musimy znosić nieuleczalne choroby.
Żyjemy w upadłym świecie i musimy pokonać ten upadły świat wraz z jego
mizerią i nędzą. To jest nasze zadanie. Im jestem starszy, tym bardziej rozumiem, jak bycie starszym staje się coraz bardziej moim zadaniem. Naturalnie
życzę sobie w tym zadaniu pewnego oparcia i perspektywy na przyszłość. Do
naszego świadomego ludzkiego życia należy to, że nie jesteśmy zadowoleni
z tego stworzenia – stanu rzeczy, lecz otwieramy nasze ręce w stronę czegoś,
co w istocie jest tym światem – a mianowicie na Boga, na transcendencję.
Być może musimy dostać coś z tej nędzy życia i być może też samemu musimy
płacić frycowe, uczyć się na własnych błędach, aby zrozumieć, dlaczego Jezus
z Nazaretu jest Dobrym Pasterzem, na którego całkowicie możemy się zdać
i któremu możemy całkiem zaufać. On zna Ojca i Ojciec zna Jego i Dobry Pasterz zna każdego z nas.
II

B

óg jest Bogiem szukającym ludzi – to jako drugie trzeba tu powiedzieć i Jezus Chrystus jest w tym kluczową postacią. Jego życie wskazuje perspektywę, której życzymy sobie dla naszego życia. Daje życie moje za owce,
powiada Jezus w Ewangelii Jana. On staje się Pasterzem, ponieważ On nosi
ciężary naszego życia, ale i jego radości.On urodził się jak my; On wzrasta jak
każdy z nas, On uczy się zawodu jak wielu z nas i umiera, jak my wszyscy; jedynie Jego zmartwychwstanie jest czymś ponad naszą biograﬁą.
Jezus żyje w ten sposób ludzkim życiem, jak my wszyscy, i wskazuje, na co
możemy mieć nadzieję. Na przykładzie Jezusa staje się wyraźne, że Bóg jest
przy nas wszystkich. Z tego wynikają konsekwencje: Poprzez to, że Chrystus
żył życiem człowieka i wydał siebie samego za nas, każdy z osobna otrzymuje
od Boga – każdy i każda z nas tutaj – swoją wartość i godność i będzie wydobyty z anonimowości.
Możemy zafundować sobie chrześcijańską samoświadomość i poczucie własnej wartości niosąc wysoko podniesiona głowę. Jak Jezus powiada w Ewangelii Jana: znam swoje owce, i moje mnie znają.
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Ostatnio powiedział mi ktoś o swoim sąsiedzie: „On jest wystarczająco ludzki,
by mówić o Bogu!“ O to właśnie chodzi Jezusowi, kiedy przyjmuje nas jako
swoich: że staniemy się wystarczająco ludzcy, aby poznać nasze pochodzenie
i mówić o Bogu i Jemu zaufać.
Dlatego jest On Dobrym Pasterzem, ponieważ wyznacza nam fundament i cel
naszego życia i pomaga nam jako chrześcijanom żyć w samoświadomości. To
oznacza też: Kto ufa Bogu i staje po Jego stronie, może przyjąć spokojniej rozczarowania, których mu przysparzają inni, i myślę również, że może dać sobie
radę z własnymi porażkami. Głos Jezusa, który słyszymy, dodaje nam do tego
odwagi.
III

A

le jak – zapytacie na końcu – możemy być pewni, że mowa o Dobrym Pasterzu odpowiada rzeczywiście prawdzie i dotyczy każdego z nas. Z tym
stoimy – jak to często jest w wierze chrześcijańskiej – przed pytaniem o
pewność względnie o prawdę. Kto nam udowodni, że Chrystus rzeczywiście
jest Dobrym Pasterzem?
Dowodów – takich, jakie istnieją w matematyce i naukach przyrodniczych, nie
mam, i tych nie można też dać, ponieważ udowodnić można coś jedynie
w sprawach tego świata. Wtedy Bóg byłby w konsekwencji sprawą tego świata
i tak samo znikomy i przemijający jak my sami. A Dobry Pasterz byłby wtedy
nikim innym jak terapeutą, który nam coś perswaduje. Dlatego istnieje tylko
jedna odpowiedź na nasze pytanie o pewność. Musimy wypróbować prawdę
wiary, zdać się na Dobrego Pasterza i zaufać Bogu. Wtedy będziemy odkrywać
na co dzień, że nie podążamy za jakąś bajką.
Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię, aby wskazać, co myślę. Historia
ta dotyczy angielskiego króla Henryka VIII. Gdy leżał on na łożu śmierci, kazał
zawołać swojego błazna, aby się z nim pożegnać, i powiedział mu: ”Mój przyjacielu, musimy się pożegnać.” Błazen założył sobie błazeńską czapkę na głowę i
spytał, tak, jakby nie zrozumiał on tej sytuacji: „Dokąd idziesz?” Król odpowiedział: „Tego nie wiem.” „Jak długo cię nie będzie?“ pytał dalej błazen. „Już
więcej nie wrócę!“, zabrzmiała odpowiedź.
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„Mam nadzieję, że zabrałeś z sobą pieniądze na podróż?“ – pytał blazen. Król
zaprzeczył. Błazen wciąż był niezdowolony: „Ale z pewnością zabierasz z sobą
przewodnik?” „Nie znam żadnego!” – odpowiedział zrezygnowany król.
Wtedy nadworny błazen oddał swoją czapkę błazeńską i zawołał: „Och, Ekscelencjo, całe swoje życie życzyłem sobie błazna większego ode mnie. Dziś go
znalazłem. Wybierasz się w podróż i nie znasz drogi i nie masz nikogo, kto by
cię poprowadził.”
My, drodzy Paraﬁanie, nie jesteśmy błaznami, i dlatego nie będziemy iść
błędną drogą. Mamy Dobrego Pasterza, który nas zna i który nam towarzyszy.
Wsłuchajmy się w Jego głos i na całe życie zaufajmy Jego Ojcu. Amen.

Z ŻYCIA PARAFII

Rada fundacji kościelnej
22.04.2012 w Lubaniu gościli członkowie Rady Fundacji Kościelnej Ewangelickiego Śląska na zakończenie dwudniowych obrad, które miały miejsce w Świeradowie Zdroju. Na zaproszenie ks. Cezarego Królewicza, będącego przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
w Radzie Fundacji, Rada zapoznana została z bieżącą sytuacją lubańskiej
Paraﬁi Ewangelickiej. Praca Rady połączona była z wycieczką do nieodległej Pobiednej, aby poznać losy kościoła ewangelickiego związane z historią tej miejscowości od Reformacji do dziś. Piękno Gór Izerskich i bogata historia kościoła ewangelickiego na tym terenie była dla członków
rady niezapomnianym doświadczeniem. Rada Fundacji wzięła udział
w niedzielnym nabożeństwie w kościele ewangelickim w Lubaniu, a jeden z jej członków ks. dr Hans Ulrich Minke, wygłosił kazanie. Wspólny
niedzielny obiad i plany na przyszłość były ostatnim akcentem pracy Rady Fundacji.
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ks. Cezary Królewicz

SYLWETKI EWANGELIKÓW
Ukończył w 1962 zasadniczą
szkołę zawodową, od 1959
pracował jako frezer. Od 1959
pracownik BFMW Befama.
W 1980 30 VIII 1980 współorganizator strajku w Befamie,
od IX 1980 wstąpił do
"Solidarności", był członkiem
zarządu regionu Podbeskidzie,
w V 1981 delegat na I WZD
Regionu Podbeskidzie, od VI
1981 członek Prezydium ZR. 13
XII 1981 internowany, po 2
tygodniach
zwolniony.
1984-1988 wiceprzewodniur. 31 października 1945 w Bielsku- czący Zakładowej Rady PraBiałej – polski polityk, działacz cowniczej. Od 1992 niezwiązkowy, senator III i IV kadencji, przerwanie pełni funkcję
przewodniczącego zarządu
wicemarszałek Senatu IV kadencji
regionu związku, w 2006
został wybrany na następną kadencję. W latach 1993–2001 sprawował mandat senatora III kadencji
(z ramienia NSZZ "Solidarność") i IV kadencji (z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność), wybranego w województwie bielskim. Od 2000 do 2001 był wicemarszałkiem Senatu. W 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z ramienia
Bloku Senat 2001. Należał do Ruchu Społecznego AWS. Od 2001 bezpartyjny,
w 2004 kandydował do Senatu w wyborach uzupełniających z ramienia PiS. Był
prezesem chóru paraﬁi ewangelicko-augsburskiej w Starym Bielsku.

Marcin Paweł Tyrna

Ks. bp Tadeusz Szurman o Marcinie Tyrnie w dniu wręczenia mu nagrody Śląskiego Szmaragdu w Katowicach 31.10.2010 roku w czasie nabożeństwa w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego: Marcin Tyrna jest związany
z Solidarnością od początku jej istnienia, od 1992 r. kieruje regionem podbeskidzkim. W latach 2000-2001 był wicemarszałkiem Senatu. W laudacji podkreślono, że to "człowiek walki i szacunku do protestanckiego etosu pracy", który
łączy w działaniu wiele przeciwstawnych biegunów, potraﬁ też stawać ponad
podziałami i reprezentować interesy mniejszych i słabszych.
Opracował: ks. Cezary Królewicz
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Źródło: Gazeta Ewangelicka nr 39/40 (7/8) lipiec/sierpień 2001
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego, prowadzimy
zbiórkę oﬁar na Bratnią Pomoc im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa. Zebrane oﬁary służyć będą Paraﬁom w ich potrzebach remontowych.

2.

6.05.2012 w Jaworze odbędzie się Diecezjalny Zjazd Chórów naszej
diecezji. Rozpocznie się o godz. 10:00. W zjeździe udział wezmą dzieci i młodzież naszej Paraﬁi, które śpiewają w Chórku.

3.

11.05.2012 w Lubaniu o godz. 19:00 w ramach Dekady Lutra i 500lecia Reformacji odbędzie się koncert organowy w wykonaniu Jakuba Chorosa. Tematem koncertu będzie Rok liturgiczny w muzyce Jana Sebasana Bacha. Kolejny koncert planowany jest na 22.06.2012
roku.

4.

13.05.2012 w Lubaniu odbędzie się Szkółka Niedzielna.

5.

17.05.2012 w Świerzawie w dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego odbędzie się tradycyjne nabożeństwo międzyparaﬁalne
w kościele św. Jana i św. Katarzyny i o godz. 17:00. Po nabożeństwie
spotkanie przy grillu.

6.

27.05.2012 w Lubaniu w Święto Zesłania Ducha Świętego odbędzie
się tegoroczne Święto Paraﬁalne. Rozpocznie się ono nabożeństwem
o godz. 11:00 i będzie połączone z Konﬁrmacją Łaski. Na wspólne
świętowanie przybędą ze Schleife/Slepo przedstawiciele naszej partnerskiej Paraﬁi Ewangelickiej.

7.

29.05.2012 w Bolesławcu o godz. 15:00 Godzina Biblijna.

8.

29.05.2012 w Lubaniu o godz. 17:00 Godzina Biblijna.

9.

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

10.

W Paraﬁi do nabycia jest książka poświęcona Kościołom Ewangelickim na Dolnym Śląsku.

11.

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.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU

Maj 2012

Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie!
Ewangelia św. Mateusza 18,20

Dzień

Miejsce

Godzina

Nabożeństwa

6.05.2012
NIEDZIELA CANTATE

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bogatynia

9:00

Lubań

11:00

Görlitz

15:00

Lubań

11:00

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Görlitz

13:30

13.05.2012
NIEDZIELA ROGATE
17.05.2012
WNIEBOWSTĄPIENIE
PAŃSKIE

20.05.2012
NIEDZIELA EXAUDI

27.05.2012
1. DZIEŃ ŚWIĄT
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO
ŚWIĘTO PARAFIALNE

Lubań

11:00

28.05.2012
2. DZIEŃ ŚWIĄT
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO

Lubań

11:00

Nabożeństwa Słowa Bożego

Nabożeństwo Słowa Bożego
Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią
Świętą
Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią
Świętą
Nabożeństwo Słowa Bożego

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.
Psalm 84,11a
14

Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje pasyjne
23. marca 2012 roku część dzieci i młodzieży z naszej Paraﬁi objętych nauczaniem
kościelnym uczestniczyło w rekolekcjach pasyjnych zorganizowanych w Lubaniu.
Rekolekcje prowadzili: ks. Cezary Królewicz oraz pastorowa Magdalena Królewicz.
Tematem było Zbawcze cierpienie Chrystusa. Uczestnicy podzieleni na grupy wiekowe pracowali rozwiązując różne zadania. Były to m.in. test wiedzy pasyjnej,
krzyżówki pasyjne, własne opowiadania i śpiew pieśni.
Opracował: ks. Cezary Królewicz
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