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KĄCIK	TEOLOGICZNY 

Chrzest Święty 

 
Jak przedstawia się nauka 
Kościoła Ewangelickiego            
o Chrzcie? Chrzest jest Sakra-
mentem, który ustanowił Je-
zus Chrystus (Mat. 28,19; 
Mar. 16,16). Przez Chrzest 
człowiek przyjmuje zbawie-
nie, które Chrystus uzyskał 
dla niego na krzyżu i przez 
zmartwychwstanie. Ze wska-
zanych słów Ewangelii wyni-
ka, że Chrzest jest konieczny 
do zbawienia, co podkreśliła 
Reformacja w IX artykule Kon-
fesji Augsburskiej. Chrzest 
jest jeden, on jednoczy Ko-
ściół, włącza do niego 
ochrzczonych, jest niepowta-
rzalny. Znakiem Chrztu jest 
woda. 

Na czym opiera się autorytet Chrztu? Duży 
Katechizm Marcina Lutra stwierdza, iż "być 
ochrzczonym w Bożym imieniu znaczy być 
ochrzczonym nie przez ludzi, lecz przez same-
go Boga". Chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego i na tym polega powaga Chrztu. 
Kładzie się bowiem nacisk na fakt, iż Chrzest 
jest dziełem Boga.  
cd. str. 4 
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SŁOWO	DUSZPASTERZA 

Drodzy Parafianie 

W listopadzie mija 7 rok działalności naszej Parafii od cza-
su jej reaktywowania w roku 2005 przez Konsystorz nasze-
go Kościoła. Miniony czas widzimy jako wspaniały dowód 
Bożej Łaski i Jego miłosierdzia. Na co dzień w pracy para-
fialnej spoczywa na nas obfite Boże błogosławieństwo. 
Dzięki Niemu możliwe stało się to, co dla wielu wydawało 
się niemożliwe. Dlatego chcemy w listopadzie w czasie 
nabożeństw dziękować Bogu za naszą Parafię. 

Jak co roku w listopadzie odwiedzamy groby bliskich. Cza-
sami wiąże się to z daleką podróżą. Na groby udajemy się 
zwyczajowo 1 listopada. Jednak w naszej ewangelickiej 
tradycji groby bliskich odwiedzamy przede wszystkim 
zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła w ostatnią niedzielę roku kościelnego       
w Niedzielę Wieczności, która w tym roku wypadnie 25 listopada. Tej niedzieli wspomi-
namy również naszych Zmarłych w czasie nabożeństwa wymieniając ich z nazwiska        
i imienia oraz łącząc to z modlitwą za wspominających - żyjących. 

Jak co roku w pierwszą niedzielę listopada, tym razem 4 listopada, spotkamy się na 
wspólnym nabożeństwie polsko-niemieckim z Parafią Ewangelicką Śródmieścia Görlitz. 
Nabożeństwo to odbędzie się w krypcie kościoła Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz      
o godz. 10:00. Wezmą w nim udział dzieci ze szkoły ewangelickiej w Görlitz. 

W listopadzie zaplanowaliśmy znów Godziny Biblijne wg porządku podanego w ogło-
szeniach z uwzględnieniem nowego miejsca jakim jest Zgorzelec. Odbędą się także inne 
stałe spotkania w tym Spotkanie Parafialne, Szkółka Niedzielna oraz lekcje nauczania 
kościelnego. Konfirmantki będą pracować nad projektem europejskim dotyczącym 
historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku. 

W listopadzie będą kontynuowane spotkania dla osób zainteresowanych naszym ko-
ściołem. W listopadowym wydaniu Biuletynu Parafialnego znajdziemy stałe rubryki 
relacjonujące wydarzenia z życia Parafii, poznamy kolejną sylwetkę ewangelika – po-
słanki Ziemi Cieszyńskiej do Sejmu, w Kąciku Teologicznym przybliżamy tematykę 
Chrztu Świętego. Na koniec oprócz ogłoszeń i porządku nabożeństw znajdziemy infor-
macje dotyczące kolejnego kościoła. Tym razem przedstawiamy kościół ewangelicki 
Marcina Lutra w Bielsku-Białej. Listopad zakończymy nabożeństwami w ostatnią nie-
dzielę roku kościelnego w tzw. Pamiątkę Umarłych. 

                                                                                                        Wasz Duszpasterz 

                                                                                                                  ks. Cezary Królewicz 

                                                                                                                    Lubań 1.11.2012 
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Dlatego właśnie, iż Chrzest jest dziełem Bożym, ma on to samo znaczenie co 
Słowo Boże. Jest on "słowem widzialnym", jak Ewangelia jest "Sakramentem 
słyszalnym". Duży Katechizm mówi, iż Chrzest nie jest "zwykłą wodą, lecz wodą 
objętą Słowem Bożym i przykazaniem i przez nie uświęconą, tak iż nie jest ni-
czym innym, jak wodą Bożą"  
 
Skoro w Chrzcie łączy się z wodą Słowo Boże, to "wiąże z nim sam Bóg swój ma-
jestat i wkłada weń swoją moc i potęgę. Tak więc w Chrzcie łączy się rzecz natu-
ralna - woda, z rzeczą Boską - ze Słowem. Gdy Słowo łączy się z żywiołem, czyli  
z naturalną substancją, staje się Sakramentem, to jest świętą. Boską rzeczą         
i znakiem" - mówi Katechizm.  
 
Tych dwu rzeczy - wody i Słowa - nie można oddzielić, gdy się je oddzieli, nie ma 
Chrztu, razem - stanowią Chrzest. Woda ma znaczenie sakramentalne tylko      
w chwili związania ze Słowem Bożym w momencie Chrztu. Kościół Ewangelicki 
poddał krytyce pojęcie "wody święconej", która zachowuje swą moc od Wielka-
nocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego, jak przyjmuje Kościół Katolicki.  
 
Co sprawia Chrzest? Odpowiedź wynika ze słów Ewangelii św. Marka: "Kto 
uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie" (16,16). Chrzest więc sprawia zbawienie 
i jest konieczny do jego uzyskania. Na czym zaś polega zbawienie? "Być zbawio-
nym - mówi Katechizm - nie znaczy nic innego, jak być wybawionym od śmierci  
i diabła, wejść do Królestwa Chrystusa i żyć z Nim wiecznie" (Rzym. 6,1-11). 
Chrzest jest więc rzeczą wielką, jest skarbem chrześcijanina.  
 
Chrzest jest aktem miłosierdzia Bożego, Słowo Boże nazywa go "kąpielą odro-
dzenia" (Tyt. 3,3-7), omyciem, uświęceniem i usprawiedliwieniem ( 1 Kor. 6,11; 
Efez. 5,26; Hebr. 10,22; 1 Piotra 1,23). Chrzest nadaje godność synów Bożych, 
przyobleka w Chrystusa (Gal. 3,26-27). Sakrament ten nie udziela łaski jakiegoś 
szczególnego rodzaju, uświęcającej czy uczynkowej, ale łaski Bożej w ogóle, któ-
rą wyjednał człowiekowi Chrystus. W Chrzcie otwiera się dla nas wszystko, co 
uzyskał dla nas Pan Jezus, przeniesienie z świata ciemności do świata światłości, 
otwiera się wejście do Królestwa Bożego.  

KĄCIK	TEOLOGICZNY 
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DOKUMENT 

 SAKRAMENT CHRZTU ZNAKIEM JEDNOŚCI 

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa ty-
siące lat Nowego Przymierza i za ponad tysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologicz-
no-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów 
(zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radością uznają i potwierdzają swoją 
posługę przez chrzest i oświadczają: 
 
1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i polecił 

go udzielać (Mt 28,19; Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1Kor 
10,1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wpro-
wadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, ob-
myciem z grzechu (1Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5,14), 
nowymi narodzinami (J 3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3,21), 
odnowieniem przez Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre 
sumienie (1P 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie 
Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan 
społeczny, rasę czy płeć (Ga 3,27-28; 1Kor 12,13). 

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna,    
i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześci-
jan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia           
w Chrystusie, którego celem jest "uwielbianie chwały" (Ef 1,14). 

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowie-
dzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni 
żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczeku-
jąc w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, 
gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8,18-24; 1Kor 15,22-28.49-
57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla 
Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zama-
nifestowały swoją wspólnotę. 

 
Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielone-
go przez duchownego: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-
Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Starokatolicki Kościół Mariawitów, 
Kościół Rzymskokatolicki. 
                                                                                                               za www.luteranie.pl 
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MODLITWA 

Niedzielne  

modlitwy wieczorne 
 

Chwała i cześć, dzięki i uwielbienie Tobie, 

Panie i Boże, iż dozwoliłeś mi dzisiaj nie tylko 

wypocząć po trudach całego tygodnia, ale 

przede wszystkim i za to, że nakarmiłeś du-

szę manną niebiańską, pokarmem Słowa 

Twojego. Słowo Twoje jest prawdą wiekui-

stą. Dopomóż, by wszyscy chrześcijanie 

prawdę Twoją świętą poznali i wedle niej żyli. 

O Panie Tyś mnie w dniu dzisiejszym obdarzył 

błogosławieństwem, Tyś mnie upominał, nauczył i oświecił. Proszę, nie opuść 

dziecięcia Twego i pośród nocy. Czuwaj nade mną i nad wszystkimi drogimi 

sercu mojemu. Strzeż nas, Panie, od wszelkiej niedoli, zmiłuj się nad nami, 

strzeż od wszelkiego złego i zachowaj od nagłej śmierci. Amen.  

 

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój, Królu nieba i ziemi! Tyś rozkazał, abyśmy 

przede wszystkim szukali królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a ja do 

tego sam nie jestem zdolny: proszę Cię tedy pokornie, racz mnie sam do kró-

lestwa łaski i miłosierdzia Bożego przysposobić, albowiem w nim znajdujemy 

odkupienie przez krew Twoją świętą. Króluj i panuj nad nami i pośród nie-

przyjaciół naszych, abyśmy wybawieni z mocy ciemności i przyjęci do króle-

stwa Twojego, trwali w zbawiennej nauce po wszystek czas żywota naszego. 

Czuwaj nade mną, o Panie, a gdy obudzę się dnia jutrzejszego ze snu, bądź 

moim wspomożeniem, dla Syna Twego Chrystusa. Amen.  

 



7  

 

Protestancki	duch	kapitalizmu 

B 
ył on niemieckim socjologiem, 
historykiem, religioznawcą, eko-

nomistą, prawnikiem, teoretykiem 
polityki i metodologiem nauk społecz-
nych, jednym z najbardziej wszech-
stronnych przedstawicieli nauk spo-
łecznych, twórcą tzw. socjologii rozu-
miejącej. Najbardziej znane stały się 
studia Webera nad powstaniem kapi-
talizmu. Są one polemiczne w stosun-
ku do marksizmu, gdyż uwydatniały 
wpływ czynników religijnych i kulturo-
wych, a nie ekonomicznych. Bardzo 
znane są także jego studia nad osobli-
wościami cywilizacji europejskiej.  

M 
ax Weber żył w latach 1864-
1920. Na ten okres przypada 

rozkwit kultury niemieckiej, który roz-
począł się mniej więcej w połowie XIX 
wieku, a skończył gwałtownie w mo-
mencie dojścia do władzy Hitlera. We-
ber był wykładowcą prawa w Berlinie, 
zajmował katedry ekonomii we Frybur-
gu i Heidelbergu, a w końcu został pro-
fesorem socjologii w Wiedniu i w Mo-
nachium. Był uczonym o dużej erudycji 
i rozległości zainteresowań. Najczęściej 

postrzega-
ne zalety 
szkoły niemieckiej, której jednym            
z reprezentantów był Max Weber, to 
przede wszystkim: całkowite poświę-
cenie ideałom nauki, wyjątkowa praco-
witość, odwaga w podejmowaniu trud-
nych zagadnień. Do najważniejszych 
odkryć naukowych Maxa Webera nale-
ży rozpoznanie szczególnego charakte-
ru zachodniego racjonalizmu i roli, jaką 
odgrywał w zachodniej kulturze. Jego 
pierwotne pytanie o stosunek pomię-
dzy religią a gospodarką uległo z cza-
sem rozszerzeniu, stając się pytaniem 
o szczególny charakter całej zachod-
niej kultury. W pracy Etyka protestanc-
ka a duch kapitalizmu, niemiecki teo-
retyk pragnął uzasadnić wpływ przeko-
nań religijnych na zachowania i posta-
wy ludzkie przejawiające się w gospo-
darowaniu, które określał on mianem 
"ducha" kapitalizmu. Etyka protestanc-
ka... została opublikowana w latach 
1904-1905 i uzyskała wkrótce między-
narodowy rozgłos oraz stała się przed-
miot ożywionych dyskusji. 

Często wymieniane nazwisko Webera, czło-

wieka kojarzonego głównie z pracą na te-

mat powiązań pomiędzy gospodarką kapi-

talistyczną i przekonaniami religijnymi pro-

testantyzmu, zatytułowanego Etyka prote-

stancka a duch kapitalizmu, jest pretek-

stem do bliższego poznania osoby Maxa 

Webera.  
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Z 
awierając próbę oceny wyznań 
protestanckich w genezie kapitali-

zmu zwróciła ona na siebie uwagę za-
równo ekonomistów, jak i historyków 
oraz socjologów. Centralne miejsce 
zajmuje u Webera pojęcie "ducha" 
kapitalizmu jako tzw. typ idealny. 
Oznacza on w rozumieniu Webera ze-
spół postaw ludzkich ucieleśniających 
się w gospodarowaniu, które wyróż-
niają się następującymi cechami: dąże-
niem do nieustannego powiększania 
kapitału, które to dążenie posiada po-
zytywną sankcję moralną. Inne cechy 
to: redukcja wydatków pieniężnych do 
niezbędnego minimum, narzucanie 
sobie specyficznego ascetycznego stylu 
życia oraz kształtowanie zachowań 
warunkujących zaufanie w kontaktach 
gospodarczych, takich jak: pracowi-
tość, rzetelność, dotrzymywanie zobo-
wiązań, uczciwość w transakcjach han-
dlowych. Wnioski Webera wynikały     
z przeprowadzonych przez niego ba-
dań statystycznych w Niemczech ok. 
roku 1900. Wykazywały one przewagę 
protestantów w objętej analizą popu-
lacji w zakresie bogactwa i aktywności 
gospodarczej  

O 
wocem etyki protestanckiej, 
zwłaszcza purytanizmu, jest po-

tępienie lenistwa i bezczynności. Jed-
nocześnie na pochwałę zasługuje cięż-
ka i systematyczna praca. Obowiązek 
pracy obejmuje wszystkich, nawet naj-
bogatszych. Weber powołuje się na 
jednego z purytańskich kaznodziei - 
Richarda Baxtera - pisząc: dzień służy 
do pracy, noc do wypoczynku. Etyka 
purytańska obok zalecania ciężkiej pra-

cy i korzystania z wypoczynku tylko     
o tyle, o ile jest on niezbędny dla zdro-
wia, skłania równolegle do ogranicza-
nia konsumpcji indywidualne, a przede 
wszystkim do umiaru w jedzeniu           
i ubiorze. Pojawia się pytanie, czy po-
dobnej funkcji nie mógłby spełniać 
katolicyzm? Odpowiedź Webera na to 
pytanie jest negatywna. Jego zdaniem 
kościół katolicki stawia wyznawcom 
stosunkowo skromne wymagania. 
Przeciętny wyznawca nie musi lękać 
się potępienia, jeśli uczyni zadość tra-
dycyjnym obowiązkom religijnym           
i spełni od czasu do czasu jakiś dobry 
uczynek. Katolicka zasada odpuszcza-
nia grzechów osłabia wpływ etyki na 
codzienne postępowanie wyznawców. 
Weber objaśnia ten słaby stopień mo-
tywacji codziennych działań ludzkich 
przez zasady religijne tym, że przez 
długi okres, aż do reformacji, katolicki 
ideał ascetycznego życia skupiał się     
w celach klasztornych, a więc z dala od 
głównego nurtu życia społecznego.  

M 
ax Weber nie stworzył szkoły, 
ale wywarł wielki wpływ na 

nauki społeczne, zwłaszcza na socjolo-
gię; zaznaczył się on najmocniej w me-
todologii, socjologii polityki, socjologii 
struktur społecznych i gospodarczych 
oraz socjologii religii.  

P 
race Webera ukazały się w Polsce 
w zbiorach: Elementy teorii socjo-

logicznych (1975); Szkice z socjologii 
religii (1984); Problemy socjologii wie-
dzy (1985); Polityka jako zawód i po-
wołanie (1989). 
                               ks. Cezary Królewicz 
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SYLWETKI	EWANGELIKÓW 

Ukończyła geografię na Wydziale Nauk         
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła 
także studia podyplomowe w zakresie za-
rządzania oświatą na Akademii Ekonomicz-
nej  w Katowicach. Zawodowo związana     
z edukacją jako nauczycielka i wicedyrek-
tor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące-
go Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy-
nie. Zaangażowana w działalność pozarzą-
dowych organizacji oświatowych 
(Towarzystwa Ewangelickiego, Stowarzy-
szenia Teraz Europa i innych). 

W wyborach w 2010 bez powodzenia 
kandydowała do sejmiku śląskiego        
z listy Pla
ormy Obywatelskiej. Po-

nownie  z ramienia tej par�i wystarto-

wała do Sejmu w wyborach parlamen-
tarnych w 2011. Uzyskała mandat po-
selski, otrzymując 10 061 głosów        
w okręgu bielskim. 

Aleksandra	Trybuś 

 
(ur. 23 czerwca 1967 w Cieszynie) 

– polska nauczycielka, działaczka 

społeczna i polityk, posłanka na 

Sejm VII kadencji.  

     Wizyta burmistrzów miasta Lubań 

 

9 października 2012 roku gośćmi Parafii Ewangelickiej w Lubaniu na zaprosze-
nie ks. Cezarego Królewicza byli burmistrzowie Lubania Arkadiusz Słowiński 
oraz Mariusz Tomiczek.  
Burmistrzowie poznali bliżej historię i współczesność kościoła ewangelickiego 
na terenie dzisiejszej Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Celem spotkania było 
omówienie dotychczasowej współpracy miasta i parafii oraz planów na przy-
szłość. Postanowiono kontynuować dalsze wspólne działania mając na uwadze 
dotychczasowe dobre doświadczenia. 

                                                                                                 ks. Cezary Królewicz 

Z	ŻYCIA	PARAFII 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

 
W dniach 19-21 października 2012 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu na II 
sesji zgromadził się V Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-
Augburskiego w Polsce. Obrady koncentrowały się wokół głównego tematu 
bieżącego roku, jakim są nowe wyzwania w Kościele ewangelickim. Piątkowe 
popołudnie wypełniły informacje ks. bpa Ryszarda Bogusza z życia diecezji. 
Wieczorem w dawnym kościele ewangelickim w Międzyzdrojach, dzięki go-
ścinności tamtejszej parafii rzymskokatolickiej, odbyło się nabożeństwo. Od-
prawił je ks. Marcin Orawski z Wrocławia. 
W sobotę 20 października obrady rozpoczęły się od modlitwy prowadzonej 
przez ks. Waldemara Szczugieła z Wałbrzycha. Następnie wykłady wprowadza-
jące w tematykę obrad zaprezentowali: ks. dr Marian Niemiec z Opola oraz 
dyrektor generalny Diakonii Polskiej, Wanda Falk. Po wykładach synod praco-
wał w grupach prowadzonych przez ks. Waldemara Pytla i ks. Edwina Pecha. 
Po obiedzie i krótkiej wycieczce wznowiono obrady. Zajmowano się bieżącymi 
sprawami diecezji. Podjęto m.in. uchwałę o podniesieniu stawki składki ko-
ścielnej na cele diecezji. Wieczorem rozmowy kontynuowano na terenie Wo-
lińskiego Parku Narodowego przy specjalnej, tradycyjnej kolacji, w czasie któ-
rej podawano pieczonego dzika. 
Synod zakończył obrady nabożeństwem w Szczecinie, w czasie którego kaza-
nie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz. 
                                                                                                       ks. Cezary Królewicz 

Jesienna sesja Synodu Diecezji 

Wrocławskiej na Pomorzu 
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 OGŁOSZENIA	PARAFIALNE 

1. 4.11.2012 o 10:00 w Görlitz w kościele ewangelickim apostołów Piotra 
i Pawła odbędzie się kolejne nabożeństwo polsko-niemieckie Parafii 
Ewangelickich Śródmieścia Görlitz oraz Lubania. 

2. Lekcje religii, nauka konfirmacyjna i spotkania młodzieży odbywają się 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

3. Szkółka Niedzielna odbędzie się 25.11.2012 w Lubaniu w czasie nabo-
żeństwa. 

4. Spotkanie Parafialne odbędzie się 25.11.2012 w Lubaniu po nabożeń-
stwie. 

5. 27.11.2012 o 15:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna. 

6. 27.11.2012 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna. 

7. 28.11.2012 o 17:00 w Zgorzelcu Godzina Biblijna. 

8. Do nabycia jest książka Pisma etyczne ks. Marcina Lutra wydana w serii 
Biblioteki Klasyki Ewangelickiej. Osoby zainteresowane mogą się zgła-
szać do kancelarii parafialnej. 

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

9. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-12:00 z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy. W spra-
wach pilnych poza ustalonymi godzinami. 

10. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego czynna jest w godzinach kan-
celaryjnych. 
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					PORZĄDEK	NABOŻEŃSTW 
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 

Listopad 2012 

NABOŻEŃSTWA ODBYWAJĄ SIĘ: 

w Lubaniu Aleja Kombatantów 1 w każdą  niedzielę mc-a 11.00 

w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 8 w każdą I i III niedzielę mc-a  9.00 

w Görlitz bei der Peterskirche w każdą I i III niedzielę mc-a 13.30 

w Bogatyni Ul. Marii Skłodowskiej- 
Curie 40a 

w każdą II i IV niedzielę mc-a  9.00 

                                                                                                                                                Godz. 

		ZAPRASZAMY	NA	NASZE	NABOŻEŃSTWA 

Dzień Miejsce Godz. Nabożeństwa 

  4.11.2012 
22. NIEDZIELA 
PO TRÓJCY ŚW. 

Lubań 8:30 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Görlitz 10:00   

Nabożeństwo spowiednio
-komunijne wspólnie       
z  Parafią Ewangelicką 
Śródmieścia Görlitz 

11.11.2012 
3. NIEDZIELA 

PRZED 
KOŃCEM ROKU 
KOŚCIELNEGO 

Bogaty-
nia 

9:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Lubań 11:00   Nabożeństwa ze Spowie-
dzią i Komunią Świętą 

18.11.2012 
PRZEDOSTATNIA 

NIEDZIELA 
ROKU KOŚCIEL-

NEGO 

Bolesła-
wiec 

9:00   
Nabożeństwa ze Spowie-
dzią i Komunią Świętą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Görlitz 13:30   
Nabożeństwa ze Spowie-
dzią i Komunią Świętą 

25.11.2012 
OSTATNIA NIE-

DZIELA 
ROKU KOŚCIEL-

NEGO – NIEDZIE-
LA WIECZNOŚCI 

Bogaty-
nia 

9:00   
Nabożeństwa ze Spowie-
dzią i Komunią Świętą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 
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Godzina Biblijna w Zgorzelcu 
11 października 2012 roku po raz pierwszy w powojennej hi-

storii kościoła ewangelickiego w Zgorzelcu odbyła się Godzina 

Biblijna dla ewangelików skupionych w zgorzeleckim filiale na-

szej Parafii.  

Godzina Biblijna odbyła się po raz pierwszy w dawnej kaplicy ewangelickiej 
przy ulicy Sienkiewicza 13 używanej do nabożeństw przez długi powojenny 
czas. Kaplica, która utraciła swoją funkcję, zamieniona została na miejsce spo-
tkań parafialnych. Nabożeństwa przeniesiono w roku 2006 do Görlitz do tam-
tejszego kościoła Apostołów Piotra   i Pawła położonego tuż przy granicy z Pol-
ską nad Nysą Łużycką. 

Regularne Godziny Biblijne odbywać się będą raz w miesiącu podobnie jak ma 
to już miejsce w Lubaniu i Bolesławcu. 

Z	ŻYCIA	PARAFII 

Leżąca na południu gminy 

Bogatynia wieś Kopaczów 

powstała prawdopodobnie            

u schyłku XIII wieku. W pra-

skich dokumentach kościel-

nych odnotowano w 1277 

roku nazwę "ulrici villa", któ-

ra później otrzymała postać 

Ullersdorf. W 1527 roku mieszkańcy Kopaczowa pod wpływem rozprzestrzenia-

jącej się w Europie Reformacji przyjęli postulowaną przez ks. Marcina Lutra 

reformę Kościoła powszechnego stając się ewangelikami-luteranami. Po II woj-

nie światowej wsi nadano nazwę Kopaczów w żaden sposób nie odnoszącą się 

jednak do nazwy historycznej.  

Kopaczów miejscem modlitwy ekumenicznej 

Trójstyku polsko-czesko-niemieckiego. 

6 października 2012 roku we wsi 

Kopaczów położonej tuż przy grani-

cy z Czechami i Niemcami odbyło 

się po raz 11 spotkanie nazywane 

Jarmarkiem Europejskim lub Odpu-

stem Europejskim. 



14  

 

W powojennej historii wsi szczególnym wydarzeniem były obchody 715 lecia 

jej istnienia, które miały miejsce 5 października 2002 roku. Wówczas odbyło 

się nabożeństwo ekumeniczne zainicjowane przez dra Dietmara Brendla uro-

dzonego i ochrzczonego w kościele ewangelickim w Oldrzychowie czyli leżącej 

dziś po czeskiej stronie tej podzielonej granicą wsi. 

W nabożeństwie wzięli wówczas udział dawni jej mieszkańcy - Niemcy wysie-

dleni w 1945 roku. Odtąd obchody te stały się już tradycją i odbywają się cy-

klicznie co roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca października gromadząc 

Polaków, Czechów i Niemców. 

Tegoroczne obchody w Kopaczowie rozpoczął przemarsz władz samorządo-

wych, duchownych i mieszkańców od nowo wybudowanego mostku na poto-

ku Lubota oddzielającego polską od czeskiej części wsi pod pomnik przed ko-

ściołem. Na czele znalazły się dzieci z Międzynarodowego Parlamentu Dziecię-

co-Młodzieżowego NYSA. Przy pomniku do zgromadzonych przemawiali bur-

mistrzowie Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nisou (Nysą) i niemieckiego Zi%au. 

Obecni byli również duchowni z kościoła luterańskiego z Polski i Niemiec, Ko-

ścioła Husyckiego z Czech oraz rzymskokatolickiego z Polski i Czech. Kościół 

Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Cezary Królewicz – dusz-

pasterz bogatyńskich ewangelików. Po wystąpieniach przy pomniku burmi-

strzowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz zasadzili drzewo. Potem odbyło się 

nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy zmawiano we wszystkich trzech języ-

kach dziękując Bogu za możliwość spotkania. Burmistrzowie symbolicznie po-

kroili chleb, który został następnie rozdany przez nich wraz z duchownymi 

uczestnikom modlitwy. Dzielenie się chlebem miało być znakiem zgody i po-

jednania. Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy posiłku na wolnym po-

wietrzu. 
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 Spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfe-

ra, która jest wynikiem wieloletniej do-

brej współpracy polsko-czesko-

niemieckiego, bardzo atrakcyjnego tu-

rystycznie, Trójstyku.                                                                          

ks. Cezary Królewicz 
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