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11.05.2012 w Lubaniu w naszym kościele parafialnym w Lu-
baniu odbył się koncert zatytułowany Rok kościelny w muzy-

ce Jana Sebas
ana Bacha. Wpisuje się on w kalendarz uro-
czystości organizowanych w naszej parafii w związku z Deka-
dą Lutra i 500-leciem Reformacji przypadającym w roku 
2017. Wykonawcami byli Jakub Choros (kontratenor), Artur 
Piwkowski (baryton) oraz Tomasz Głuchowski (organy). Za-
prezentowany repertuar zawierał wybrane arie J.S. Bacha       

z kantat traktujących o najważniejszych treściach związanych z kolejnymi okre-
sami roku liturgicznego począwszy od adwentu aż po Święto Zesłania Ducha 
Świętego. Przybyłych na koncert powitał ks. Cezary Królewicz. Prowadził on też 
koncert mający zgodnie z zamysłem Bacha charakter modlitwy.  

Między wykonywanymi utworami czytał wybrane teksty Pisma Świętego, słowa 
pieśni ewangelickich oraz naszkicował luterańską teologię krzyża. Ponad go-
dzinny koncert był pierwszym z czterech planowanych na ten rok w ramach 
uroczystości jubileuszowych Dekady Lutra i powiązany został z fes�walem Pro 

Musica Sacra. Następny odbędzie się 22. czerwca 2012 roku o godz. 19:00. 

ks. Cezary Królewicz 

												Z	ŻYCIA	PARAFII 

Koncert z okazji 500-lecia reformacji 
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SŁOWO	DUSZPASTERZA 

Drodzy Parafianie 

Do Waszych rąk trafia tym razem wakacyjne wydanie Biuletynu 
Parafialnego. Znajdziecie w nim kilka informacji z życia naszej 
parafii, garść refleksji na wakacje, wspomnienie o kościele ewan-
gelickim w Świeradowie Zdroju, ogłoszenia, porządek nabo-
żeństw i inne informacje. W czerwcu zaplanowaliśmy wspólną 
wycieczkę z naszą partnerską parafią w Schleife do Kotliny Jele-
niogórskiej, kolejny koncert w ramach Dekady Lutra i wiele in-
nych spotkań parafialnych. 15 czerwca 2012 roku znów przybędą 
do nas goście z zagranicy, aby poznać naszą codzienność, zwłasz-
cza tę w Bolesławcu. Tego samego dnia zapraszam wszystkich na konferencję w ramach 
dni Lubania do Tretu, gdzie poproszony przez organizatorów, zaprezentuję referat zaty-
tułowany Pokuta w nauczaniu kościoła luterańskiego. Rok szkolny 2011/2012 zakończy-
my nabożeństwem 17 czerwca 2012 w Lubaniu o godz. 11:00 w czasie którego rozdane 
zostaną świadectwa z nauczania kościelnego (lekcji religii). 20 czerwca 2012 roku bę-
dziemy gościć grupę roboczą przygotowującą projekt europejski mający na celu przybli-
żenie młodemu pokoleniu historię kościoła ewangelickiego na Śląsku. Nasza parafia 
bierze udział w tym projekcie. Będziemy też gościć dra Donath’a wraz z grupą history-
ków przygotowujących monografię naszego kościoła parafialnego. 22 czerwca 2012 
roku      o godz. 19:00 w naszym kościele parafialnym odbędzie się recital organowy w 
wykonaniu Jakuba Chorosa. W repertuarze znów znajdą się dzieła Jana Sebas�ana Ba-

cha. 

W czasie wakacji w dniach 5-15 sierpnia organizujemy w Lubaniu wspólnie z Parafią 
Ewangelicką z Drogomyśla na Śląsku Cieszyńskim Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci         
i młodzieży. Z tą ofertą zwracam się do wszystkich dzieci i młodzieży z naszej parafii, 
które chcą spędzić czas wakacji w mądry sposób łącząc odpoczynek z poznawaniem 
Słowa Bożego jak i swoich rówieśników i współwyznawców. Udział mogą wziąć też dzie-
ci spoza naszej Parafii. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do kancelarii parafialnej najpóź-
niej do końca czerwca, gdzie można uzyskać pozostałe szczegóły. 

Tuż po wakacjach odbędą się wybory do rady parafialnej w związku z dobiegającą końca 
kadencją obecnej rady. Proszę zatem pomyśleć o swoich kandydatach i zgłaszać ich do 
kancelarii. Wybory odbędą się 2 września 2012 roku w Lubaniu po nabożeństwie, które 
rozpocznie się o godz. 11:00 i będzie jednocześnie nabożeństwem na rozpoczęcie roku 
szkolnego 2012/2013. 

20 września 2012 roku organizujemy wycieczkę parafialną do Bad Muskau, gdzie weź-
miemy udział w Spotkaniu Parafii Ewangelickich z terenu naszej Diecezji oraz Okręgu 
Kościelnego Görlitz. Osoby chętne do udziału w tym jednodniowym wyjeździe proszone 
są o wpisywanie się na specjalną listę dostępną  w kancelarii parafialnej lub po nabo-
żeństwach do końca wakacji.  
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Chcemy pojechać autobusem wynajętym tylko dla naszej parafii. Zachęcam do jak 
najliczniejszego udziału w tej wycieczce. 

Czas wakacji niech będzie dla nas wszystkich czasem wypoczynku, ale niech w żadnym 
wypadku nie stanie się czasem urlopu od Kościoła. Niech na wszystkich naszych waka-
cyjnych drogach i szlakach nie zabraknie czasu na modlitwę i nabożeństwo czy to 
w naszym kościele parafialnym czy tam dokąd udamy się na letni wypoczynek. 

Wasz Duszpasterz 

ks. Cezary Królewicz 

Lubań 1.06.2012 

Z łaski Boga jestem tym, czym jestem.  
 

 
Z tym hasłem wchodzimy w miesiąc czerwiec. Jesteśmy prawie u progu czasu 
urlopowego i wakacji. 
W końcu możemy się poświęcić temu co mamy ochotę robić, a nie co musimy 
robić. 
Znamy to poczcie wolności, które towarzyszy nam gdy wsiadamy do samo-
chodu, samolotu lub statku. Jest to uczucie, które znamy patrząc na nieskoń-
czoność morza, oceanu, horyzontu, gdy znajdujemy się na wysokiej górze. 
Jestem przekonany, że Bóg stworzył dla nas wolność. Dlatego też przyjście 
Jezusa oznacza dla nas wolność, wolność od winy. To uwolnienie od winy 
oznacza, że nie musimy już czuć się winnymi. 
Jeżeli w to uwierzymy, wówczas zmieni się coś w naszym życiu. Bóg chce, aby-
śmy byli wolni od lęków i skrępowań, które czynią z nas ludzi, którzy tylko to 
robią, co myślą, że powinni robić. Stajemy się wewnętrznie wolni i możemy to 
robić i myśleć, co tak na prawdę chcemy. Aby z tego powstało coś dobrego, 
do tego chce nam Bóg poprzez swojego Ducha w nas pomóc – także w czasie 
urlopu. 
Pamiętajmy, że czas urlopu nie powinien być czasem zapomnienia o Bogu. 
Starajmy się poprzez czytanie Biblii, uczestnictwo w nabożeństwach czy mo-
dlitwę zadbać nie tylko o cielesny odpoczynek lecz także o duchową odnowę. 

Arkadiusz Lisowski 

(1 Kor 15, 10a) 
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DOKUMENT 

OŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA W SPRAWIE 
OCHRONY ŻYCIA 

 

WARSZAWA 1991 

Ż 
ycie w rozumieniu chrześcijańskim powinno być zawsze rozpatrywane         
w kontekście wiary w Boga, jako Stworzyciela i dawcy wszelkiego życia. Jest 

ono nie tylko zagadnieniem ontologicznym i antropologicznym, lecz także teo-
logicznym, podjętym przez księgi bibijne Starego i Nowego Testamentu oraz 
przez Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zawierające ob-
owiązujący wykład Pisma Świętego. 

D 
o podstawowych tematów objawienia Bożego należy świadectwo o Bogu 
jako źródle życia (I Mojż. 1,1 nn; Ps. 36,10) o Bożej obronie życia (I Mojż. 

8,21.22) oraz o prowadzeniu człowieka do etycznej postawy szacunku dla życia 
(II Mojż. 20,13; Mat. 5,21) i podejmowania praktycznych działań w opiece nad 
życiem. Świadectwo to pojawia się już w opisie stworzenia, zostaje wzmocnio-
ne w decyzji Boga wobec Kaina, narasta w opisach zawieranych przez Boga        
z człowiekiem kolejnych przymierzy, dochodzi zaś do swego szczytu we wciele-
niu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zarówno w Jego postawie wobec cierpienia 
człowieka, jak i w Jego dziele zbawczym. 

K 
ain — bratobójca pozostawiony jest wśród żyjących i to mimo własnej 
prośby o śmierć, by uczył się właściwej postawy wobec życia i pojmowania 

własnego życia jako proegzystencji — życia dla innych. Przymierze noachickie 
konkretyzuje się w obietnicy błogosławienia ziemi i życiu na niej. Przymierze 
synajskie       w regulacji prawnej danej ludowi Bożemu zawiera zapis: „Nie zabi-
jaj". Ta norma wypowiedziana w formie zakazu została uzupełniona przez przy-
kazanie miłości bliźniego: "będziesz miłował bliźniego swego jak siebie same-
go".  

P 
rzykazanie to pogłębił Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze, gdy objął nim 
również obcych, niemile widzianych i niepożądanych. Przykazanie „Nie za-

bijaj" obejmuje nie tylko życie już narodzone, ale także życie poczęte w łonie 

matki. Biblia świadczy bowiem, że poczęta osoba ludzka jest już partnerem Bo-
ga (Jer. 1,5; Ps. 139,13-18; Gal. 1,15). 
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K 
ościół Ewangelicko-Augsburski w RP opowiada się zdecydowanie za ochroną 
życia i to od jego poczęcia. Z biblijnej nauki o Zakonie i Ewangelii bierze jed-

nak wskazanie, że nie on winien wymierzać sprawiedliwość. Ochrona prawna, jej 
forma i wypełnienie jest rzeczą odpowiedzialności władzy świeckiej: Państwa       
i jego organów. Zdecydowanie wypowiada się również przeciw stosowaniu środ-
ków wczesnoporonnych. Natomiast dyskusję na temat "dozwolonych" czy 
"niedozwolonych" środków i metod zapobiegawczych uważa za bezprzedmioto-
wą, gdyż nie ma ona biblijnego uzasadnienia. Kościół nie wnosi zastrzeżeń do 
stosowania we współżyciu małżeńskim środków zapobiegawczych (za wyjątkiem 
wczesnoporonnych) w celu dopełnienia świadomego rodzicielstwa w planowa-
niu rodziny oraz dla ochrony zdrowia kobiety. 

P 
owołaniem i odpowiedzialnością Kościoła jest wskazanie, iż ochrona życia 
zawarta w przykazaniu: „Nie zabijaj" nie może się ograniczyć do samego 

zabezpieczenia "prawa do istnienia". Przykazanie „Nie zabijaj" nie |vyczerpuje 
się bowiem w zakazie występowania przeciwko życiu, lecz niesie ze sobą także 
pozytywne treści. Dobitnie wskazał je ks. dr Marcin Luter w objaśnieniu do tego 
przykazania: „Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniemu swemu 
na ciele żadnej szkody, ani krzywdy nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali 
go we wszelkich potrzebach cielesnych". Ten katechizmowy wykład akcentuje 
odpowiedzialność za życie i podnosi wymóg szerokiego zakresu działań opiekuń-
czych wobec niego. Odczytanie biblijnego nakazu poszanowania życia jest dla 
Kościoła zobowiązaniem do wzywania społeczeństw do podejmowania szeroko 
zakrojonych działań mających na celu ochronę i zachowanie życia człowieka, jak 
również do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania życia. 

D 
ziałania te winny się zaznaczyć w regulacjach prawnych dotyczących ochro-
ny życia poczętego, oraz w podjęciu przez społeczeństwo i jego organa 

konkretnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwoju 
służb medycznych, doskonalenia działań opiekuńczych społeczeństwa, tym sa-
mym państwa w zakresie ochrony socjalnej obywateli. Przy tym należy zwrócić 
uwagę na szerzenie oświaty seksualnej i wychowanie społeczeństwa, szczegól-
nie młodego pokolenia, do świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ko-
ściół winien rozwijać swoje zaangażowania w działaniach wychowawczych, dusz-
pasterskich i diakonackich. 

Kościół jest zobowiązany do zwracania uwagi na występujące potrzeby: 

a) w zakresie służb medycznych: umocnienia i rozwoju szczególnie instytutów     
i ośrodków patologii ciąży, rozwoju terapii płodu, pediatrii, geriatrii, a ogólnie 
całości służby zdrowia; 
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b) roztoczenia przez państwo opieki oraz kontroli nad badaniami w dziedzinie 
genetyki, szczególnie w zakresie eksperymentów genetycznych, które nie mogą 
sięgać życia ludzkiego w jakimkolwiek etapie jego rozwoju; 

c) w zakresie spraw socjalnych: umocnienia i rozwoju całego kompleksu spraw 
decydujących o godności życia człowieka szczególnie w zakresie kreowania 
przez państwo możliwości nauki i pracy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
godziwych emerytur, rent i zasiłków dla osób, które nie mają czy też nie miały 
możliwości podjęcia pracy zawodowej. 

 

W 
 zakresie działań prawnych sygnalizujemy konieczność zmian prawo-
dawstwa we wszelkich przypadkach, w których w uznaniu człowieczeń-

stwa i praw przysługujących człowiekowi stosowane są kategorie wagowe. Po-
nadto sygnalizujemy konieczność wprowadzenia zakazu instrumentalnego wy-
korzystywania tkanki płodowej lub dziecięcej w badaniach i terapii. Poważne 
potraktowanie tematu ochrony życia domaga się także zniesienia kary śmierci. 
Wypowiadając się za ochroną życia poczętego Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w RP zajmuje zdecydowane stanowisko przeciw "aborcji na życzenie".  

 

K 
ościół nie jest upoważniony do sporządzania katalogu występujących za-
grożeń życia w przypadkach patologii ciąży, pozostawia jednak prawo decy-

zji rodzicom i konsylium lekarskiemu w wypadku zagrożenia życia matki. 
Bardzo delikatną kwes�ą jest aborcja płodu zdegenerowanego na skutek kata-

klizmu ekologicznego, np. awarii urządzeń jądrowych lub chemicznych. Ten te-
mat wymaga szerokiej analizy przez kompetentnych specjalistów z zakresu ge-
netyki, medycyny, etyki i teologii. 

 

K 
ościół Ewangelicko-Augsburski w RP, podkreślając w zwiastowaniu  w opar-
ciu o przykazania „Nie zabijaj" i „Nie cudzołóż" etykę szacunku dla "życia     

i czystości życia, apeluje o powszechne propagowanie w środkach masowego 
przekazu i działaniach wychowawczych życia w czystości, świętości i moralności. 
Występuje przeciw upowszechnianiu pseudoartystycznej twórczości prowadzą-
cej do eskalacji brutalności, gwałtu oraz braku poszanowania osobowości i god-
ności drugiego człowieka. 
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Nie kradnij 

Powinniśmy Boga bać się    

i miłować Go, abyśmy pie-

niędzy lub mienia bliźniego 

nie zabierali, ani fałszywym towarem lub handlem ich 

sobie nie przywłaszczali, ale do ulepszenia i zachowa-

nia jego mienia i pożywienia mu pomagali. 

Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego Niż mnóstwo dostatków u bezboż-
nych – czytamy w wierszu 16. Psalmu 37. Własne doświadczenie życiowe nie 
pozwala nie zgodzić się z tą prawdą Bożego Słowa, o której przypomniał rów-
nież ks. dr Marcin Luter w piśmie „O kupiectwie i lichwie” z roku 1524. Dodaje 
on, że pomiędzy kupcami jak również pomiędzy innymi ludźmi znajdą się jesz-
cze tacy, którzy przynależą do Chrystusa i chętniej chcieliby być biedni z Bo-
giem jak bogaci z diabłem. 

Chcąc współcześnie na nowo przyjrzeć się siódmemu przykazaniu warto zau-
ważyć, że wszelkie objaśnienia do tego przykazania są najbardziej przekonywu-
jące wtedy, gdy odnoszą się do Biblii. Poprzez siódme przykazanie Bóg chce 
zabezpieczyć nasze mienie i własność bliźniego. 

Od czasów Reformacji kościół ewangelicki daje wyraźny sposób rozumienia, 
czym jest własność. Bardzo wiele pokoleń otrzymało już wyjaśnienie siódmego 
przykazania w ujęciu Lutra. Młody człowiek wciąż dowiaduje się na lekcjach 
nauczania kościelnego o tych prostych i podstawowych zasadach postępowa-
nia. 

W oparciu o Pismo Święte ks. dr Marcin Luter zapisał w Małym Katechizmie     
w objaśnieniu do siódmego przykazania, abyśmy pieniędzy lub mienia bliźnie-
go nie zabierali, ani fałszywym towarem lub handlem ich sobie nie przywłasz-
czali, ale do ulepszenia i zachowania mienia i pożywienia mu pomagali. Odno-
sząc się do przykazania Nie kradnij, poprzez jego objaśnienie, Luter pośrednio 
buduje świadomość tego, czym jest własność. Grzech natomiast jest przyczyną 
niewłaściwego stosunku człowieka do własności.  

SIÓDME	PRZYKAZANIE 

Co to znaczy? 
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Przyczyną złodziejstwa jest lenistwo, próżniactwo, alkoholizm, przede wszyst-
kim chciwość, zazdrość, egoistyczna chęć posiadania. Apostoł Paweł napisał: 
Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy 
chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne         
i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie (1 Tm 6, 
8.9). Tym samym apostoł ostrzega przed chciwością, która niesie dla człowieka 
wiele zagrożeń. 

Do tłumaczenia od najmłodszych lat, czym jest własność i jak należy 
się z nią obchodzić Luter zachęca też w przeznaczonym dla rodziców i nauczy-
cieli Dużym Katechizmie: Młodzieży jednakże trzeba wpajać, aby się strzegła 
wstępować w ślady starej, niesfornej tłuszczy, miała przed oczyma Boże przy-
kazanie, by i na nią nie spadł gniew i kara Boża. Nam nie pozostaje nic innego, 
jak nauczać i karcić Słowem Bożym; powściąganie zaś tej jawnej swawoli na-
leży do książąt i zwierzchności; powinna ona mieć otwarte oczy i odwagę 
przywracać i utrzymywać porządek we wszelkiego rodzaju handlu i kupnie, 
bronić ubogich przed ciężarami i uciskiem, nie obciążając siebie cudzymi grze-
chami. 

Luter szeroko komen-
tuje siódme przykazanie w Du-
żym Katechizmie odnosząc się 
do własności. Uważa on, iż po-
winnością każdego człowieka 
jest nie tylko nie wyrządzanie 
szkody bliźniemu ani też pozba-
wianie go korzyści, ani dopusz-
czanie się przy kupnie lub         
w handlu jakiejś nierzetelności 
lub podstępu. Powinnością 
chrześcijanina jest opatrywać 
wiernie jego własność, podsu-
wać i popierać to, co jest dla 
niego korzystne, zwłaszcza, gdy otrzymuje za to pieniądze, zapłatę i pożywie-
nie. Właściwy stosunek chrześcijanina do własności to nie tylko nie pozbawia-
nie jej bliźniego poprzez kradzież czy jakąś formę jej zniszczenia. Jest to także 
mówiąc językiem współczesnej ekonomii właściwe zarządzanie własnością 
zgodnie z biblijną zasadą pomnażania talentów. Jest to przyczynianie się do 
zachowania własności, jej ochrony oraz takie nią zarządzanie, aby mogła przy-
nosić dalsze dodatkowe wymierne korzyści.  
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Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że wszelka własność jest rzeczą 
względną, ponieważ prawowitym właścicielem wszystkich rzeczy jest Bóg zgod-
nie z Psalmem 24: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na 
nim mieszkają. Człowiek jest jedynie powiernikiem tego, co otrzymał od Boga. 

Jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych jest własność. Jej 
rozumienie ulegało zmianie w czasie i związane było z filozofią, kulturą, religią 
oraz wieloma innymi czynnikami. Powojenna historia Polski jest znamiennym 
przykładem tego, jak różnie można było pojmować własność. Porządek spo-
łeczno-gospodarczy, który chciał ograniczyć własność prywatną na rzecz wła-
sności państwowej do minimum, czynił to z pobudek ideologicznych. Nie 
wzbraniał się przed odbieraniem własności prywatnej w zgodzie z prawem 
przez siebie ustanowionym. Czasem także wbrew obowiązującemu prawu. 
Kwes�a własności stanowiła również jeden z najważniejszych elementów skła-

dowych nowego systemu społeczno-gospodarczego. Początek lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku to okres tzw. transformacji systemowej, czyli przejścia od go-
spodarki zarządzanej centralistycznie do gospodarki rynkowej. Znów musiano 
uporać się ze sprawą własności. Tym razem chciano docenić znaczenie własno-
ści prywatnej. Pojawiły się specjalne programy prywatyzacji i reprywatyzacji. 
Dzisiaj własność nadal stanowi przedmiot sporów na płaszczyźnie filozoficznej, 
religijnej i wielu innych. Dzisiejsze definicje znacznie różnią się jednak od tych, 
które obowiązywały na przełomie XIX i XX wieku.  

Współcześnie encyklopedyczna definicja mówi, iż własność w znacze-
niu prawnym to wyłączne prawo władania, pobierania pożytków i rozporządza-
nia rzeczą w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecz-
nego i społeczno-gospodarczego. Osobną kwes�ą są uprawnienia do własności. 

One również są od setek lat przedmiotem różnych koncepcji i kontrowersji. 
Przez uprawnienie do własności rozumie się dzisiaj uzasadnienie lub usprawie-
dliwienie przesłanek, które są traktowane jako źródła czy też tytuły uzyskiwa-
nia własności dóbr np. tzw. prawa autorskie i związana z tym ochrona własno-
ści intelektualnej. 

Ks. Jan Motyka zauważa, że z dobrami doczesnymi, które mogą sta-
nowić naszą własność należy, zgodnie z Biblią, obchodzić się odpowiedzialnie. 
Przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za swoje szafarstwo dobrami material-
nymi. 

Z własnością wiąże się także wiele niebezpieczeństw. Są nimi: żądza 
posiadania, która pozbawia ludzi zrozumienia wobec innych, a nawet wobec 
samego siebie.  
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Związane z tym skąpstwo budzi chciwość, zazdrość, a nawet prze-
moc, terroryzm i okrucieństwo. Pozbawia w związku z tym wrażliwości na war-
tości duchowe. Pismo Święte przestrzega przed tym słowami apostoła Pawła 
skierowanymi do Tymoteusza: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość 
pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami      
w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj            
o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność (1 Tm 6, 
10-11). 

Własność, która stanowi pewne bogactwo może zagrozić człowieko-
wi, jeśli nie będzie on potrafił powiedzieć: Umiem się ograniczyć, umiem też 
żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być na-
sycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek (Flp 4, 12). Jeśli czło-
wiek potrafi zachować umiar i odpowiedni dystans do tego, co posiada pamię-
tając, że jest jedynie powiernikiem i zarządcą darowanych mu od Boga dóbr, 
wtedy bogactwo albo ubóstwo materialne nie będą mu zagrażać. Nie one sta-
nowią bowiem o jego życiu i godności. W społeczeństwach o rozwiniętym po-
czuciu godności istnieje uczciwość, która nie ulega pokusom nawet w najwięk-
szej biedzie. 

Słowo Boże wskazuje na właściwy stosunek chrześcijanina do wła-
sności. Wszystko jest darem Boga, a my jesteśmy tylko szafarzami jego dóbr. 
Człowiek jest powiernikiem tego, co Bóg mu darował. Dlatego jako powiernik 
ma za zadanie dobrze zarządzać powierzoną mu własnością. Ma to czynić jak 
sługa dobry i wierny, aby przynieść swemu Panu dobre owoce. 

Z ogromnym trudem budowana w Polsce gospodarka rynkowa po-
trzebuje nie tylko wartości materialnych, ale i niematerialnych. Do nich z pew-
nością należy właściwy stosunek do własności. Chrześcijanin czynnie uczestni-
czący w życiu gospodarczym swojego kraju winien mieć na względzie to, co 
mówi Słowo Boże. Ten aspekt gospodarowania można śmiało nazwać etyką 
życia gospodarczego. O tym aspekcie nie zapomniano jedynie tam, gdzie wska-
zania Pisma Świętego są dla przedsiębiorców głosem Boga, obecnym w ich ży-
ciu codziennym. O etyce w gospodarce zapomina się jednak tam, gdzie chrze-
ścijaństwo stało się owym pięknym ozdobnikiem do nikczemnych praktyk. 
Wszędzie tam, gdzie panuje półmrok moralny przejawiający się tym, że nie mó-
wi się tego, co się myśli i nie czyni się tego, w co się wierzy.  

Praca jako ludzki wysiłek na przestrzeni czasu rozumiany był w róż-
nych koncepcjach filozoficznych i religijnych w sposób zupełnie odmienny.      
W XVI wieku nastąpiła radykalna zmiana poglądów na temat pracy pod wpły-
wem Reformacji.  
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Praca związana została wówczas imperatywem religijnym w znanej 
protestanckiej formule: módl się pracując, a nie jak dotychczas módl się i pra-
cuj. Oznaczało to konieczność wykonywania swojej pracy jak najlepiej jako wy-
raz wiary w Boga. Od tego czasu ukształtowało się pojęcie zawodu jako powoła-
nia, które trzeba wypełnić nie tylko dla drugiego człowieka, ale przede wszyst-
kim na chwałę Boga. Kilka wieków później socjolog Max Weber poświęcił tym 
zagadnieniom studium dotyczące etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu.       
W myśl weberowskiej koncepcji współczesny kapitalizm jest wynikiem ścisłego 
związku pomiędzy gospodarką i kulturowo-etyczną tradycją kościoła ewangelic-
kiego. Z pewnością już w XVI wieku podkreślona została podmiotowość człowie-
ka w procesie pracy. Dzisiaj zagadnienia etyczne dotyczące pracy koncentrują 
się głównie wokół problematyki człowieka jako podmiotu pracy. Istotna staje się 
motywacja wykonującego pracę. 

Luter umiejscawia sens pracy w tym iż czyni ona ludzi niezależnymi od 
innych oraz umożliwia dawanie potrzebującym, bliźnim. Kto nie pracuje jest 
złodziejem i grabieżcą swoich bliźnich. On pozwala innym pracować na siebie, 
karmi się ich "krwią i potem" oraz zatrzymuje bliźnim to, co jest im winien.  

Tym samym praca w chrześcijańskiej myśli protestanckiej podniesiona 
została do najwyższej rangi. Służyć Bogu i potrzebującym poprzez pracę stało się 

dla wierzącego najważniejszym zadaniem czy 
wręcz, jak powiada Luter, nabożeństwem. Praca 
jest na chwałę Bożą. To z kolei zobowiązuje czło-
wieka wierzącego do szczególnego jej traktowania. 
Średniowieczna dewiza módl się i pracuj otrzymuje 
w protestantyzmie postać módl się pracując. Stąd 
można mówić o etosie pracy oraz etyce prote-
stanckiej.  

Poprzez siódme przykazanie Bóg nakazuje rzetelną 
i uczciwą pracę, oszczędność, sumienne wykony-
wanie obowiązków i wszelką odpowiedzialność 
wobec powierzonych dóbr. 

Warto przypominać, że Słowo Boże również jest 
własnością mającą tę szczególną cechę, że trakto-
wane jako prawdziwe bogactwo, jeśli rozdawane 
jest innym, ubogaca i dającego i biorącego. 

                             ks. Cezary Królewicz 



13  

 
SYLWETKI	EWANGELIKÓW 

Jest specjalistą w zakresie socjologii eko-
nomicznej. Zajmuje się strukturą społecz-
ną, problematyką zróżnicowania współ-
czesnego kapitalizmu, europejskim mode-
lem społecznym, partnerstwem i dialo-
giem społecznym, zinstytucjonalizowaną 
reprezentacją interesu pracowniczego      
i własnością pracowniczą. Ponadto zajmu-
je się metodologią nauk społecznych, sys-
tematycznie prowadzi badania empirycz-
ne, kieruje zespołami badawczymi. Jest 
autorem ok. 150 publikacji naukowych.  

W 2010 roku rozpoczął wydawanie           
w ramach Katedry Socjologii Ekonomicz-

nej periodyku                  
w języku an-
gielskim 
„Warsaw Fo-
rum of Econo-
mic Sociology”.  

 

Współpracuje z "Solidarnością" i OPZZ, członek Rady Konsultacyjnej PKPP Le-
wiatan, współpracuje z Fundacją Eberta i Instytutem Spraw Publicznych, jest 
obserwatorem i analitykim prac 
Komisji Trójstronnej. 

Juliusz Gardawski jest członkiem 
Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce, prawnu-
kiem Księdza Biskupa Juliusza 
Burschego – przedwojennego 
zwierzchnika Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego    w Polsce 

Opracował:  
ks. Cezary Królewicz 

 

(ur. 1948) – profesor socjologii, - kierownik Ka-

tedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej 

Handlowej (SGH) w Warszawie.  

Prof.	zw.	dr	hab.	Juliusz	Gardawski 

Tematyka badań własnych: 
Klasa pracownicza a klasa robotnicza; 

Struktura klasowa społeczeństwa pol-

skiego; 

Stosunki przemysłowe; 

Reprezentacja interesów pracowniczych; 

Dialog społeczny i demokracja partycy-

pacyjna; 

Metodologiczne aspekty socjologii eko-

nomicznej. 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

W dniach 10-13.05.2012 na Dolnym Śląsku przebywała grupa Berlińczyków        
z Parafii Ewangelickiej Marienfelde. Zapoznali się z życiem bieżącym Parafii 
Ewangelickiej w Lubaniu. Rozpoczęli od poznania 10.05.2012 roku sytuacji 
ewangelików w Bolesławcu odwiedzając dzisiejsze tymczasowe miejsce kultu   
w jednej z bolesławieckich kamienic. Zwiedzili również jedną z fabryk bolesła-
wieckiej ceramiki. W niedzielę 13.05.2012 roku Berlińczycy wzięli udział w na-
bożeństwie w Görlitz wraz ze zgorzeleckimi ewangelikami przynależącymi do 

lubańskiej parafii. Po 
nabożeństwie dyskuto-
wano w kościele Frau-

enkirche o powojen-
nych losach ewangeli-
ków na Śląsku  i współ-
czesnych losach ewan-
gelików zamieszkują-
cych po polskiej stronie 
wzdłuż granicy na Nysie 
Łużyckiej od Bogatyni 
po Pieńsk. Dyskusję 
prowadzili: ks. Reinhard 
Kramer z Berlina, pani 
Margrit Kempgen          
z Fundacji Kościelnej 

Ewangelickiego Śląska oraz ks. Cezary Królewicz. Wizyta Berlińczyków była ko-
lejną wizytą gości zagranicznych w lubańskiej Parafii Ewangelickiej w tym roku. 

ks. Cezary Królewicz 
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Historia	Kościoła	Ewangelickiego	 
w	Świeradowie	Zdroju 

Historia Kościoła Ewangelickiego (Luterańskiego) w Świeradowie Zdroju jest nie-
zwykle ciekawa i mało znana. Zwłaszcza historia świeradowskich ewangelików – 
luteran po II wojnie światowej dla których miejscem kultu religijnego był podda-
wany stale aktom wandalizmu tamtejszy piękny kościół. Nieznani sprawcy i wan-
dale – jak to wówczas zwykło się mówić i pisać—dokonywali zniszczeń, aby roz-
proszyć ewangelików skupionych wokół swego kościoła. Mimo zapewnionej sta-
łej opieki duszpasterskiej i regularnych nabożeństw na siłę próbowano uniemoż-
liwić ich odprawianie. Ostatecznie w roku 1973 długotrwała akcja „nieznanych 
sprawców” doprowadziła do zburzenia kościoła. Do dziś żyje jednak spora grupa 
świadków tych zdarzeń. Po kościele nie pozostało nic, a na jego miejscu istnieje 
dziś czynny cmentarz. 

Cmentarz, na którym mieszkańcy Świeradowa-Zdroju grzebią swoich zmarłych 
ma ponad 250 lat. W czasach niemieckich oraz polskich po II wojnie światowej 
do roku 1973 otaczał on kościół ewangelicki, który dzisiaj już nie istnieje. 

Kościół w roku 1945 
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 Dlatego historia cmentarza powinna 
objąć też kościół. Na początku XVII 
w. ewangeliccy mieszkańcy Świera-
dowa-Zdroju nie mieli w swojej ro-
dzinnej miejscowości ani kościoła ani 
cmentarza. Aby uczestniczyć w na-
bożeństwie musieli chodzić do ko-
ścioła ewangelickiego w Mirsku. 
Wszystkie uroczystości kościelne 
odbywały się w Mirsku, a zmarli 
grzebani byli na mirskim cmentarzu. 

W tamtym czasie Świeradów-Zdrój 
należał do księstwa Jaworskiego i do 
katolickich Habsburgów. Jednakże w 
1654 r., podczas kontrreformacji, 

Opowiadanie Pani Stefanii Dut-
kiewicz zamieszczone na porta-
lu www.swieradowzdroj.pl jest 
jedną z relacji świadków cza-
sów powojennych.  
„W roku 1953 nabożeństwa w kościele 
ewangelickim odbywały się w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca. Świeradow-
ski zbór obsługiwał pastor Gerstenstein z 
Wrocławia. Rok później    z Warszawy 
przyjechał w te strony pastor Jajte i za-
mieszkał w Cieplicach, obsługując tam-

tejszy kościół oraz kościół Wang, 
nasz świeradowski zbór i kościół w 
Lubaniu. Wtedy też zdarzyła się 
pierwsza kradzież. Skradziono ob-
raz umieszczony  w ołtarzu kościo-
ła.  W domu parafialnym naprzeciw 
kościoła mieszkała rodzina ewan-
gelicka p. Durynek. Rodzina ta bez-
interesownie zajmowała się sprzą-
taniem kościoła, przygotowywa-
niem go do nabożeństw oraz chro-
niła przed wandalami       i złodzie-
jami. Oni tez zgłosili kradzież obra-
zu na milicję.  

W tamtym czasie posterunek mie-
ścił się naprzeciw cmentarza. Mili-
cjanci stwierdzili, że ponieważ nie 
jest to obiekt państwowy oni nie 
mają obowiązku wszczynać śledz-
twa w tej sprawie.  Po kilku tygo-
dniach p. Durynek udaremnił kolej-
ną kradzież. Złodzieje tym razem 
usiłowali skraść kryształowe kande-
labry.  

Od tego momentu nabożeń-
stwa  odbywały się w mieszkaniu 
państwa Durynków. Dalej dewastacja 
kościoła postępowała już szybko. 
Raz po raz wybijano szyby w koście-
le i wchodzono do jego wnętrza. 

Wnętrze kościoła w 1953 r. 
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Habsburgowie zamknęli okoliczne 
kościoły w Mirsku, Gierczynie i Rę-
biszowie. Sytuacja ta spowodowa-
ła, że świeradowscy ewangelicy 
chodzili na nabożeństwa do odda-
lonej o 10 km Pobiednej. Była to 
dla nich długa, którą po pewnym 
czasie nazwali „kościelną droga do 

Pobiednej”. Zmarli grzebani byli w 
dalszym ciągu w Mirsku. Trumna za 
zmarłym odprowadzana była od 
szkoły do ostatniego domu w Orło-
wicach, gdzie przejmowała ją szko-
ła z Mirska. 

W 1742 r. sytuacja zmieniła się pod 
panowaniem Prus, a ludność otrzy-
mała wolność wyznania, co ozna-
czało że ewangelicy mogli wreszcie 
wybdwać swój kościół      i cmen-
tarz.  

W grudniu 1741 r. rozpoczęto przy-
gotowani a do budowy kościoła, 
jednakże plany legły w gruzach.  

 To skłoniło mnie do napisania w tej 
sprawie do Ministerstwa d/s Wyznań 
powołując się    w piśmie na konstytu-
cyjną gwarancję wolności wyznania. 
Bardzo długo czekałam na odpo-
wiedź.  

Po czterech miesiącach poinformowano 
mnie, że sprawa została skierowana do 
Wojewódzkiego Wydziału d/s Wyznań we 

Wrocławiu. Po 
upływie kolejnych 
miesięcy otrzyma-
łam wreszcie od-
powiedź: 
„Stwierdzamy po 
uprzednim zbada-
niu sprawy  i obiek-
tu, iż kościół jest 
zabytkiem klasy 
zerowej i podlega 
absolutnej ochro-
nie”. Niestety od-
powiedź nadeszła 
zbyt późno, zde-
wastowany kościół 
rozebrano już zu-

pełnie. Organy rozbito  a piszczałki z nich 
poniewierały się nawet w Czerniawie, jak 
również książki liturgiczne i  inne przed-
mioty. To co zdołano uratować, państwo 
Durynek przenieśli do zamieszkiwanego 
przez siebie budynku. Tych kilka rodzin 
ewangelickich które  w okolicach Pobied-
nej, Czerniawy i Świeradowa mieszkały, 
własnymi siłami wyremontowało pomiesz-
czenia w budynku obok cmentarza, które 
potem służyły nam jako kaplica.  

Wcześniej jeszcze cały budynek został 
zasiedlony przez Urząd Miasta, a później 
stało się już tylko formalnością zrzeczenie 
się przez pastora Neumana prawa wła-
sności do tego budynku.” (opowiadanie 
Stefanii Dutkiewicz)  

Ewangelicy po nabożeństwie przed kościołem  
w Świeradowie Zdroju w 1957 r. 
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Mimo to ludność postanowiła wznowić budowę drewnianego domu modlitwy 
– kościoła w miejscu gdzie dziś znajduje się cmentarz. Właściciel pensjonatu 
„Gospoda” sprzedał ewangelikom działkę budowlaną pod kościół       i cmen-
tarz po bardzo korzystnej cenie i pozostawił obok gospody dom jako plebanię. 

W okresie budowy nabożeństwa odbywały się w sali obok gospody. Pierwszy 
pastor Świeradowa-Zdroju – Chris�an Bo(ner – pierwsze kazanie wygłosił 
pierwszego dnia Zielonych Świątek (Święto Zesłania Ducha Świętego) w 1742 
r. Poświęcenie kościoła odbyło się 23 października 1742 r., a w następnym 
roku w trakcie budowy wieżyczki zawieszono dzwon. Pastor Bo(ner zmarł w 

1758 r. a jego następcą został pastor Bergmann z Przecznicy. Na jego polece-
nie wybudowano w 1764 r. mur wokół cmentarza, który przetrwał do dziś. 30 
lat cieszyli się świeradowianie z drewnianego kościółka, który z powodu złego 
stanu musiał zostać zburzony. W 1767 r. mieszkańcy wspólnie z pastorem po-
stanowili wybudować nowy, większy kościół z trwalszego budulca. W tym cza-
sie miejscowość liczyła już 225 domów. Mieszkańcy żyli skromnie, utrzymując 
sie głównie z leśnych robót i owoców pracy na roli. Wybudowanie kościoła, 
było dla nich dużym poświęceniem. 

Kościół wzniesiono  z dużym rozmachem w stylu barokowym. Od bramy głów-
nej kroczyło się przez dużą nawę kościoła do ołtarza z obrazem błogosławią-
cego Chrystusa. Ze wspaniale wykonanego sklepienia zwisały trzy ogromne 
żyrandole. Na pierwszym piętrze znajdowała się okalająca wnętrze kościoła 
empora, w której siadali mężczyźni. Kobiety zajmowały miejsca na dole. Na 
drugim piętrze wznosiły się ogromne organy, a w każdym z czterech kątów 
kościoła znajdowały się niewielkie empory. Podczas nabożeństw śpiewały tam 
dzieci podzielone na cztery chóry. Na dole w nawie znajdowała się pięknie 
ozdobiona ambona. Na przedniej ścianie okalającej empory, w pobliżu ołtarza 
wisiały obrazy pastorów. Oprócz wejścia głównego, do kościoła prowadziły 
jeszcze trzy inne wejścia. Po 13 latach – w 1780 r. budowa kościoła została 
zakończona. Jednakże z braku fundu-
szy dopiero po 12 latach dobudowano 
wieżę. Pierwszą plebanię zburzono w 
1879 r., a na jej miejscu wybudowano 
nową, która stoi po dziś dzień, ale 
niestety nie służy swojemu pierwot-
nemu przeznaczeniu.  

Po 1930 r. na cmentarzu została wnie-
siona kapliczka, w której po dziś dzień 
odprawiane są nabożeństwa żałobne. 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

6.05.2012 w Ja-
worze w niedzielę 
Cantate w koście-
le Pokoju odbył 
się tegoroczny 
Zjazd Chórów Die-
cezji Wrocław-
skiej. Wśród śpie-
wających chórów 
znalazł się Zespół 
Dziecięco-
Młodzieżowy na-
szej parafii pro-
wadzony przez 
pastorową Mag-
dalenę Królewicz. Zespół z naszej parafii zaśpiewał trzy pieśni. Jedną z nich była 
polska prapremiera pieśni lubańskiego pastora ks. Mar�na Behma zatytułowa-

nej Wie lieblich ist der Maien (O jak miły jest maj), który w lubańskim kościele 
św. Trójcy był wieloletnim duszpasterzem. Ks. Mar�n Behm pochodził z Lubania 

i pochowany został w nawie ołtarzowej kościoła św. Trójcy w Lubaniu. Dzieci 
zaśpiewały po jednej zwrotce tej pieśni w języku niemieckim i polskim w tłuma-
czeniu ks. Cezarego Królewicza i pastorowej Magdaleny Królewicz z roku 2012 
w ramach wkładu własnego lubańskiej parafii do Dekady Lutra. Śpiew dzieci      
z naszej parafii przyjęty został z dużym zainteresowaniem. 

ks. Cezary Królewicz 

9.05.2012 w Lubaniu odbyło się posiedzenie rady parafialnej naszej parafii. Ob-
rady koncentrowały się wokół planów remontowych kościoła w Lubaniu, stanu 
rewindykacji w Bolesławcu oraz innych spraw bieżących. Przyjęto harmono-
gram prac do końca roku 2012. Ustalono datę wyborów nowej rady parafialnej 
w związku z upływem kadencji obecnej rady. 

ks. Cezary Królewicz 

Obrady Rady Parafialnej 

WYSTĘP ZESPOŁU  DZIECIĘCO -MŁODZIEŻOWEGO 
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 OGŁOSZENIA	PARAFIALNE 

1. 9.06.2012 roku wraz z naszą partnerską Parafią Ewangelicką Schleife 
organizujemy wycieczkę szlakiem Pałaców Kotliny Jeleniogórskiej. Zwie-
dzimy Łomnicę oraz Staniszów. Osoby zainteresowane wzięciem udziału 
proszone są zgłaszanie tego do kancelarii parafialnej do końca maja. 
Wycieczka rozpocznie się modlitwą w naszym kościele w Lubaniu            
o godz. 10:00. Powrót do Lubania planowany jest na godz. 18:00. 

2. 17.06.2012 w Lubaniu nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 
2011/2012 o godz. 11:00. Natomiast nabożeństwo na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego 2012/2013 w Lubaniu 2.09.2012 roku o godz. 
11:00. 

3. 22.06.2012 o godz. 19:00 w Lubaniu w naszym kościele odbędzie się 
kolejny koncert w ramach Dekady Lutra. Recital organowy dzieł Jana 
Sebas�ana Bacha wykona Jakub Choros. 

4. W dniach 5-15 sierpnia 2012 roku w Lubaniu odbędzie się Tydzień Do-
brej Nowiny organizowany przez naszą Parafię razem z Parafią Ewange-
licką z Drogomyśla. Szczegóły w kancelarii parafialnej. 

5. 2.09.2012 w Lubaniu po nabożeństwie odbędą się wybory do rady para-
fialnej. 

6. 22.09.2012 w Bad Muskau odbędzie się tegoroczne spotkanie partner-
skie Parafii Ewangelickich Diecezji Wrocławskiej i Okręgu Kościelnego 
Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina-Brandenburgii i śląskich Górnych 
Łużyc. Do wspólnego świętowania zaprasza nas nasza partnerska Parafia 
Ewangelicka w Schleife/Slepo. W związku z tym osoby chcące wziąć 
udział w spotkaniu w Bad Muskau proszone są o dokonywanie wpisu na 
listę zainteresowanych wyjazdem. W zeszłym roku takie spotkanie odby-
ło się w Lubaniu i połączone było z uroczystościami jubileuszowymi 5-
lecia naszej Parafii i 630-lecia naszego kościoła parafialnego Marii Panny 
w Lubaniu. 

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

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

9. 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 

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 

Czerwiec 2012 

Dzień Miejsce Godzina Nabożeństwa 

3.06.2012 
ŚWIĘTO 
TRÓJCY 

ŚWIĘTEJ 
  

Bolesławiec 9:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Lubań 11:00 

 

Nabożeństwa 
ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

Görlitz 13:30 Nabożeństwa Słowa Bożego 

10.06.2012 
1. 

NIEDZIELA  
PO TRÓJCY 

ŚW. 

Bogatynia 9:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

17.06.2012 
2.  

NIEDZIELA 
PO TRÓJCY  

ŚW. 
  

Bolesławiec 9:00 

 

Nabożeństwa 
ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Görlitz 13:30 

 

Nabożeństwa 
ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

  
24.06.2012 

3.  
NIEDZIELA 
PO TRÓJCY 

ŚW. 
  

Bogatynia 9:00 

 

Nabożeństwa 
ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

W  dni a ch 5-15 si e r pni a  2012 r o
ku w Luba ni u odbę dz i e  

si ę  T y dz i e ń D obr e j  Nowi ny  or g a ni z owa ny  pr z e z  na sz ą  

P a r a fi ę  r a z e m z  P a r a fi ą  E wa ng e l i cką  z  D r og omy śl a . 

U dz i a ł  w ni m mog ą  wz i ą ć dz i e ci  i  mł odz i e ż  w wi e ku 

ost a t ni ch kl a s sz koł y  podst a w
owe j  or a z  g i mna z j a l ny m. 

P r og r a m pr z e wi duj e  codz i e nną  modl i t wę ,  pr a cę          

w g r upa ch,  spot ka ni a  z  ci e ka wy mi  osoba mi ,  wy ci e cz ki  

i  wi e l e  i nny ch a t r a kcj i . Z a i nt e r
e sowa ni  pr osz e ni  są        

o kont a kt  z  ka nce l a r i ą  pa r a
fi a l ną  w Luba ni u do 29 

cz e r wca  2012 r oku. Il ość mi e j sc og r a ni cz ona . D e cy du-

j e  kol e j ność z g ł osz e ń.                 

T yd zień  Dob rej Nowin y 2012 

Święto Parafialne i konfirmacje w Lubaniu 
27 maja 2012 roku w Święto Zesłania Ducha Świętego w Lubaniu po raz piąty 

odbyło się Święto Parafialne lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Radosne święto-

wanie rozpoczęło się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w czasie które-

go obchodzone były: Diamentowa Konfirmacja oraz Konfirmacja Ła-

ski. Dwunastu Konfirmantów zgłosiło się, aby obchodzić swoje konfirmacyjne 

jubileusze i dziękować Bogu za wszystkie lata Jego prowadzenia i obfitego bło-

gosławieństwa. 

        Z apraszamy 
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 Uroczystość konfirmacji poprzedził występ Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 

lubańskiej parafii ewangelickiej. Niezwykle wzruszające chwile przeżyli nie tylko 

lubańscy Parafianie, ale także przedwojenni mieszkańcy Lubania i Uniegoszczy. 

Otrzymali pa-

miątkowe świa-

dectwa i białe 

róże. Otoczeni 

licznym gronem 

swoich rodzin, 

bliskich i znajo-

mych wspomi-

nali swoją kon-

firmację. Po na-

bożeństwie od-

było się trady-

cyjne smażenie 

jajecznicy przed 

Domem Para-

fialnym bę-

dąc okazją do 

wielu rozmów oraz spotkania wszystkich Parafian mieszkających na co dzień     

w dużym oddaleniu od siebie. Słoneczna pogoda sprzyjała radości świątecznego 

dnia. 

ks. Cezary Królewicz 
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