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Fundacja Kościelna Ewangelickiego oraz referent ds. Kultury na Śląsku   w Mu-
zeum Śląskim w Görlitz zaproponowali młodzieży z Polski i Niemiec pracę          
w ramach projektu europejskiego, który jest projektem ekumenicznym i ponad-
granicznym. 
Projekt ten pyta o „śląską tolerancję” na tle historii Reformacji na Śląsku, lecz 
również o wydarzenia XX wieku (wojnę, zmianę granic, przymusową emigrację). 
Młodzież ma poznawać pełne napięć stosunki niemiecko-polskie i protestancko
-katolickie poprzez regionalną historię. 
Uczestnikiem projektu jest zainteresowana młodzież – uczniowie pracujący      
w grupach ze swoimi prowadzącymi – nauczycielami i księżmi. 
Projekt rozpoczął się spotkaniem jego uczestników 18 września 2012 roku        
w Morawie koło Strzegomia w obiekcie prowadzonym przez Fundację św. Ja-
dwigi. Następnie młodzież pracowała w grupach, a wyniki ich pracy zaprezento-
wane zostały po raz pierwszy na kolejnym wspólnym spotkaniu wszystkich 
uczestników projektu w Lubaniu w dniach 14-15. grudnia 2012 roku. Parafia 
Ewangelicka w Lubaniu reprezentowana w projekcie poprzez swoje konfirmant-
ki była jego organizatorem. 

Projekt europejski Heimatkirche 

Z	ŻYCIA	PARAFII 

W	ramach	projektu	Heimatkirche	młodzież	poznaje	polsko-

niemiecką	 historię	 Kościoła	 Ewangelickiego	 na	 Dolnym	
S! ląsku. 

D��������	� �� S�. 5 
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SŁOWO	DUSZPASTERZA 

Drodzy Parafianie 
drugi w tym roku ukazuje się nasz Biuletyn Parafialny na 
miesiące marzec i kwiecień. Marzec w całości będzie związa-
ny z liturgicznym czasem pasyjnym. Dlatego odbywają się 
rekolekcje pasyjne, tygodniowe nabożeństwa pasyjne,           
a tematyka Godzin Biblijnych będzie również dotyczyć histo-
rii męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatni 
tydzień marca to Wielki Tydzień. Nabożeństwa wielkopiąt-
kowe, jak co roku w naszej Parafii, odbędą się we wszystkich 
filiałach tj. w Bogatyni, Zgorzelcu/Görlitz i Bolesławcu oraz 
w siedzibie Parafii w Lubaniu. Na rekolekcje pasyjne dla ko-
biet zaprasza Parafia w Karpaczu, a dla dzieci w Jaworze. 
Szczegóły podane są w ogłoszeniach lub można uzyskać po-
przez kancelarię parafialną. 

Na przełomie marca i kwietnia będziemy przeżywać tegoroczne Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Kwiecień będzie poświęcony przygotowaniom do prac remonto-
wych, które planujemy na ten rok. Przed nami wiele spotkań i ważnych decyzji rady 
parafialnej. 

W bieżącym Biuletynie znajdziemy stałe rubryki. Odnajdziemy krótką informację           
o ważnym wydarzeniu w życiu naszego Kościoła jakim była Ordynacja 4 nowych du-
chownych. W rubryce dokument odnajdziemy nowy pomysł Watykanu budzący niepo-
kój luteran. Znajdziemy prace uczniów biorących udział w projekcie europejskim Hei-
matkirche, realizowanego m.in. przez naszą Parafię dotyczącego historii kościoła 
ewangelickiego na Dolnym Śląsku przed i po II wojnie światowej. Są to 2 tematy. 
Pierwszy poświęcony niektórym kościołom ewangelickim w powiecie bolesławieckim. 
Drugi jest wywiadem z bolesławieckimi ewangelikami w roku 2012. 

W dziale sylwetki ewangelików poznamy postać Erwina Kruka. Kącik Teologiczny po-
święcony jest tym razem pokucie i spowiedzi. Na koniec oprócz ogłoszeń i porządku 
nabożeństw znajdziemy informacje dotyczące kościoła ewangelickiego w Lędzinach-
Hołdunowie na Górnym Śląsku. 

Życzę, aby czas pasyjny, czas duchowego podą-
żania do Jerozolimy, aby wspominać historię 
męki i śmierci Jezusa Chrystusa był wypełniony 
odkrywaniem mocy Bożej miłości w Krzyżu na-
szego Pana. Niech Ukrzyżowany i Zmartwych-
wstały Chrystus stanie się źródłem naszej chrze-
ścijańskiej radości, nadziei i siły w codziennym 
składaniu świadectwa o Bogu. 

              Wasz Duszpasterz 
            ks. Cezary Królewicz 

               Lubań 1.03.2013 
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Światowa Federacja Luterańska krytykuje ideę ordynariatu  
dla byłych luteran 

 
Z wielką obawą odniosła się Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) do niedaw-
nej propozycji prefekta Kongregacji Nauki Wiary abpa Gerharda Ludwiga 
Müllera w sprawie utworzenia w Kościele rzymskokatolickim specjalnych struk-
tur dla byłych luteran na wzór tych, które powstały dla byłych anglikanów. 
 

 
Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. dr Mar�n Junge, ne-
gatywnie ocenił wypowiedź watykańskiego hierarchy. I chociaż przyznał, że 
luteranie mają pełne prawo do zmiany swego wyznania, to jednak niepokój 
budzi możliwość utworzenia dla nich specjalnych struktur ułatwiających im 
utrzymywanie własnej tożsamości i tradycji w łonie Kościoła rzymskokatolickie-
go. 
ŚFL uważa, że mogłoby to pogorszyć relacje ekumeniczne, zwłaszcza trwający 
dialog teologiczny na temat eklezjologii. Byłby to także zły znak dla luteranów 
na całym świecie, którzy przygotowują się do obchodów 500-lecia Reformacji 
w duchu ekumenicznego zrozumienia i współpracy. Ks. M. Junge zapewnił jed-
nak w imieniu ŚFL o stałym zaangażowaniu ekumenicznym Kościołów człon-
kowskich, do których należy m.in. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. 

                                                                                                                             
za www.ekumenizm.pl 

Ks. Mar�n Junge 

NIE ��� ��	
�������� ���
�� 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

Nowi księża naszego Kościoła 

Poprzez akt ordynacji, do służby Słowa Bożego i Sa-
kramentów, powołani zostali: Dariusz Lerch 
(pochodzi z Gołkowic na Górnym Śląsku), Paweł Me-
ler (pochodzi z Torunia), Łukasz Ostruszka (pochodzi 
z Bażanowic na Śląsku Cieszyńskim) oraz Marcin Rat-
ka-Matejko (pochodzi z Mikołowa na Górnym Ślą-
sku). 
Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diece-
zji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Ko-
ścioła bp Jerzy Samiec, biskup katowicki Tadeusz 
Szurman oraz biskup warszawski ks. Jan Cieślar. 
Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk 
apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła 
wraz z asystentami: ks. Danielem Ferkiem i ks. Pio-
trem Wowrym, bp. Janem Cieślarem i ks. Jerzym 
Molinem, ks. Piotrem Gasiem i ks. Adamem Maliną, 

ks. Kornelem Undasem i ks. Bogdanem Wawrzeczko. 
Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zacho-
wania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór      
o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a biskupi diecezjalni błogosławili nowych 
duchownych do służby Bogu i Kościołowi.       
Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych. 
Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza przy-
stąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestni-
kom nabożeństwa.                                   
Nabożeństwo wzbogacił śpiew Magdaleny Hudzieczek-Cieślar oraz chór Jubilate 
Deo z parafii w Mysłowicach. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi 
księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. 
Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas prak-
tyki przed ordynacją: ks. Dariusz Lerch (Parafia w Ustroniu), ks. Łukasz Ostruszka 
(Parafia w Katowicach Szopienicach), Marcin Ratka-Matejko (Parafia Skoczów).  
 

W sobotę 9 lute-
go, w ewangelic-
kim kościele Św. 
Trójcy w Lędzi-
nach Hołdunowie 
odbyło się uroczy-
ste nabożeństwo 
połączone  z ordy-
nacją na duchow-
nych Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego – 
czterech magi-
strów teologii 
ewangelickiej. 
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Ks. Paweł 
Meller został 
mianowany 
wikariuszem 
diecezji war-
szawskiej Ko-
ścioła. 
Nabożeństwo 
ordynacyjne 
w Hołduno-
wie miało 
również swój 
wymiar histo-
ryczny. Była 
to pierwsza 
tego rodzaju 
uroczystość 
w powojen-
nej historii 
parafii i miasta. 
Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje 155 ewangelickich duchow-
nych.     

                                                                                                 za www.bik.luteranie.pl 

Praca trwać będzie nadal, a jej efektem ma być przygotowywana wystawa. Uro-
czyste otwarcie wystawy odbędzie się 31 maja 2013 roku o godz. 17:00 w ko-
ściele św. Mikołaja w Görlitz. Przygotowywana jest również specjalna publikacja 
w której znajdą się wszystkie materiały zgromadzone przez młodzież w czasie 
projektu. W bieżącym numerze Biuletynu Parafialnego publikujemy część mate-
riałów z pracy grupy z Bolesławca prowadzonej przez Panią Barbarę Stępień. 

 
ks. Cezary Królewicz 

Projekt europejski Heimatkirche 

D��������	�  �� S�. 2 
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1. Od jak dawna należą Panie do Parafii Ewangelickiej w Bolesławcu? 

 odp.: Od dawna, od lat powojennych, kiedy nasze życiowe drogi związane 
 były  z Bolesławcem. 
 
2. Czy zawsze należały Panie do kościoła ewangelickiego? 

 odp.: Tak od urodzenia. 
 
3. Do którego kościoła chodziły Panie na nabożeństwa w Bolesławcu? 

 odp.: W latach powojennych naszym kościołem parafialnym był Kościół 
 Zamkowy na Placu Zamkowym, który przed II wojną światową był kościo-
 łem ewangelickim. Po wojnie służył nadal ewangelikom przez wiele lat. 
 
4. Dzisiaj nabożeństwa ewangelickie już tam się nie odbywają? 

 odp.: Niestety, nie. Było wiele tego powodów. Niektórzy uważali, że nas 
 nie ma, a inni sądzili, że nie bylibyśmy w stanie utrzymać tak dużego ko-
 ścioła. 

Wywiad z ewangelikami z Bolesławca 2012 

PROJEKT	HEIMATKIRCHRE 
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 Powojenne władze miasta w żaden sposób nie pomagały nam, aby nasz 
 kościół utrzymać dla naszych potrzeb. Po pewnym czasie zamieniły go na 
 magazyn. 
 
5. A gdzie wtedy odbywały się nabożeństwa? 

 odp.: W budynku Domu Parafialnego stojącym obok kościoła. Gromadzi
 ło się na nich nawet do  40-50 osób. Nie wszyscy przychodzili, bo chodze-
 nie do kościoła było nie mile widziane przez władze. Wielu ukrywało to, 
 że są ewangelikami. 
 
6. Dzisiaj nabożeństwa ewangelickie nie odbywają się w  Domu Parafialnym 

na Placu Zamkowym? 

 odp.: Nie, od lat dziewięćdziesiątych już nie. Było to dla nas bardzo bole
 sne, kiedy musieliśmy opuścić Dom Parafialny i przenieść nabożeństwa 
 mieszkania do kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej. 
 
7. A gdzie odbywają się dzisiaj nabożeństwa ewangelickie w Bolesławcu? 

 odp.: Wciąż w kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej. Mieliśmy nadzieję na 
 zmianę, kiedy ruszyła rewindykacja mienia kościelnego po roku 1994. Ale 
 ten proces zaplanowany na 2 lata trwa do dziś czyli już 16 lat. 
 
8. Widzimy, że ta dzisiejsza kaplica przy ul. Komuny Paryskiej jest w bardzo 

dobrym stanie. Czy była remontowana? 

 odp.: Tak, kaplica była remontowana w 2008 roku, gdy rada parafialna 
 na wniosek ks. Cezarego Królewicza podjęła uchwałę o remoncie. Od  ro-
 ku 2005 Bolesławiec stał się filiałem nowoutworzonej parafii ewangelic-
 kiej w Lubaniu. Remont był pilną koniecznością. 
 

9. Czy w kaplicy odbywają się tylko nabożeństwa? 

 odp.: Nie, również Godziny Biblijne, spotkania z gośćmi z Polski i z całej 
 Europy na wspólnej modlitwie przy różnych okazjach. Zawsze są oni za-
 skoczeni, że kościół o tak wielkiej tradycji w mieście Bolesławiec, nie po
 siada własnego godnego miejsca kultu. Tym samym nasza kaplica musi 
 spełniać wiele funkcji, bo nie mamy żadnego innego majątku parafialne
 go, o czym już mówiliśmy. 
 

10. Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby kiedyś ta sytuacja uległa zmianie. 

 Odp.: Dziękujemy. 
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Kościoły ewangelickie okolic Bolesławca 

Żeliszów 
Niezwykły barokowy kościół został zaprojektowany w nietypowy sposób. Posta-
wiono go na planie elipsy. Projekt przypisuje się Carlowi Langhansowi, autorowi 
m. in. Bramy Brandenburskiej. Wybudo-
wano go w latach 1796-1797. 
Dziś kościół chyli się ku upadkowi. Organy 
stopniowo znikały w „tajemniczy” sposób. 
Kryształowe żyrandole przeniesiono do 
kościołów katolickich, ławki i piękne pod-
łogi zabrano na opał lub do budowy, gdyż 
kościelne deski były bardzo porządne.        
Z wyposażenia w świątyni zachowała się 
jedynie płaskorzeźba z piaskowca przed-
stawiająca Chrystusa podczas drogi krzy-
żowej. 
Potężna neogotycka wieża została wybu-
dowana w 1872 roku. Zaprojektował ją 
Peter Gansel – członek znanej bolesła-
wieckiej rodziny architektów. Prototypem 
była wieża ewangelickiego Kościoła Zam-
kowego w Bolesławcu. 
Miała podkreślać liczebną przewagę ewan-
gelików nad katolikami we wsi. Pod wieżą 
umieszczono kamień węgielny, a na nim 
datę budowy – 1872 i cytat z Księgi Izaja-
sza 28,16: Tak mówi Wszechmocny, Pan: 

Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień 

wypróbowany, kosztowny kamień węgiel-

ny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten 

się nie zachwieje. 
Przy kościele znajduje się cmentarz z zachowanymi grobami. Przy wejściu napis 
„Eingang zur Ruhe” (wejście w odpocznienie). 
 

PROJEKT	HEIMATKIRCHRE 

 Wieża kościoła ewangelickiego  
w Żeliszowie  
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Stare Jaroszowice 
W 1546 roku Reformacja dotarła do 
Starych Jaroszowic, czego przejawem 
było przejście członków tamtejszej pa-
rafii na luteranizm. Pierwszym pasto-
rem został Caspar Probus vel Fromig     
z Bolesławca. Kolejnym ważnym księ-
dzem był Bartłomiej Gosky (1550-1612) 
- autor pracy poświęconej Starym Jaro-
szowicom i okolicy : „ Nachrichten von  
Alten Joeschwitz Und Anderen Orten”. 
15 IV 1654 roku kościół,  plebanię           
i szkołę przekazano kościołowi rzymsko-
katolickiemu. Ewangelicy odprawiali 
odtąd nabożeństwa w kościele w Sędzi-
mirowie. 
W 1741 mieszkańcy Starych Jaroszowic 
rozpoczęli budowę drewnianego ko-
ścioła, szkoły i domu pastora, którym 
został Krys�an Emmanuel Boginsky. 
Kościół służył ewangelikom w latach 
1744 - 1844. W 1812 roku, po sekulary-
zacji dokonanej przez Fryderyka Wilhel-
ma III w 1810 roku, ewangelicy otrzyma-
li w prezencie trzy dzwony z klasztoru 
benedyktynów w Strzegomiu. 
W latach 1842 – 1844 ewangelicy w Starych Jaroszowcach zbudowali z pia-
skowca nowy kościół w stylu neoromańskim. Pierwszy ważny remont miał 
miejsce w 1855 roku. Dziś nie ma śladu po ołtarzu, oknach i drzwiach, a dach 
zapadł się do wnętrza. Schody na wieżę zawaliły się. Na szczycie zachował się 
mechanizm zegarowy i skorodowane tarcze. Z tyłu kościoła zdewastowany 
cmentarz. Przy wejściu napisy :  „Eingang zur Ruhe”  (Wejście do odpocznienia) 
i „Erbaut im Jahre der Heiler 1855”.  

 

Gościszów 
Kościół ewangelicki pochodzi z lat 1754-55. Obecnie zachowały się jedynie ścia-
ny nośne. W jej wnętrzu dolnośląski konserwator zabytków - Günter Grund-
mann urządził jedną ze swoich słynnych skrytek opisanych w tzw. „Liście 
Grundmanna”.   

Ruiny kościoła ewangelickiego  
w Starych Jaroszowicach  
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Ukryto tu 280 
000 manuskryp-
tów i starodru-
ków z Biblioteki 
Państwowej 
Berlina.  Kościół 
spłonął w 1945 
roku. Wraz         
z nim spaliły się 
zbiory biblio-
teczne. 
 
 

Tomaszów Bolesławiecki 
Kościół powstał w 1785 r. w miejscu wcześniejszego niezbyt okazałego kościo-

ła. Zbudowano go w stylu 
barokowo-klasycystycznym. 
W 1835 roku dostawiono do 
niego nową wieżę z zegarem  
i trzema dzwonami. W 1876 
roku miała miejsce gruntow-
na renowacja, zainstalowano 
też nowe organy. Po wojnie 
kościół nie był użytkowany. 
Wewnątrz znajduje się do 
dziś piękny, częściowo zacho-
wany, neogotycki ołtarz          

i prospekt organowy. 

 
Bolesławiec 

W roku 1752 król Fryderyk Wielki i miasto przekazali parafii ewangelickiej te-
ren dawnego zamku wraz z ruinami i pustym placem. Stojąc przed kościołem 
widać wyraźnie, że naroża budynku  są wsparte na dużo starszych, kamiennych 
murach. Są to pozostałości średniowiecznej budowli obronnej. Na jej funda-
mentach postawiono kościół ewangelicki. Głosi o tym barokowy medalion         
z łacińskim tekstem, w którym ukryto lata budowy kościoła:  „1752 – 1756 : 
Tam, gdzie opuszczony zamek książęcy runął, pokój wzniósł ołtarz, który po 
niszczących wojnach poświęcony Bogu”. Kościół Zamkowy zbudowano w stylu 
barokowym, na planie prostokąta.  

Ruiny kościoła ewangelickiego w Gościszowie  

Ruiny kościoła ewangelickiego w Tomaszowie  
Bolesławieckim  



12  

 
 W prezbiterium umieszczono nie zachowany 
barokowy ołtarz, a po przeciwnej stronie ol-
brzymie organy wykonane w roku 1885.        
W  latach 1834 - 1835 dobudowano do świą-
tyni neogotycką wieżę o wysokości 73,4 m wg 
planów Petera Gansela. Do dziś jest to najwyż-
sza budowla w mieście. Po wojnie przez pe-
wien czas służył do nabożeństw ewangelikom 
z Bolesławca i okolic. Zamieniony jednak przez 
władze miasta na magazyn ulegał zniszczeniu. 
Dlatego nabożeństwa ewangelickie przenie-
siono do budynku Domu Parafialnego na Placu 
Zamkowym przy kościele. 

 

Raciborowice 
Mieszkańcy Raciborowic opowiedzieli się za 
reformacją dość szybko. Pewnym śladem tego 
była inskrypcja z roku 1540 umieszczona nad drzwiami wewnątrz Górnego 
Dworu: Go�es Wort bleibt ewig (Słowo Boże pozostaje na wieki). W czasie 

wojny trzydziestoletniej ewangelicy 
otrzymali budynek kościoła katolickie-
go. Po okresie walk, zgodnie z zawar-
tym pokojem, ewangelicy musieli od-
dać kościół. 11 marca 1742 roku po-
święcony został nowy kościół ewange-
licki z gliny i drewna, przebudowany    
w 1780 roku. Pod koniec XIX wieku, po 
wielu przebudowach kościół osiągnął 
ostateczny wygląd. W 1884 roku do-
budowano wieżę. Po roku 1945 ko-
ściół był okradany, a w 1970 rozebra-
no go. Teren po kościele jest dziś za-
niedbany i porośnięty krzakami, a na 
byłym przykościelnym cmentarzu pod-
jęto próbę uporządkowania. 
 

Paulina Jarosz, 
         Sławomir Gortych,  

                                              Martyna Nawara

Ewangelicki kościół zamkowy  
w Bolesławcu 

Kościół ewangelicki w Raciborowicach  
Górnych do roku 1970 
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KĄCIK	TEOLOGICZNY 

Spowiedź jest przygotowaniem do sakramentu Ołtarza. Wprawdzie spowiedź 
jest czymś niezależnym od sakramentu i może występować oddzielnie, nie jest 
natomiast wskazane przystępowanie do Stołu Pańskiego bez spowiedzi. Gdy 
współpracownik Lutra - Karlstadt urządził Komunię św. bez spowiedzi, Luter 
stanowczo przeciwko temu wystąpił. Konfesja Augsburska w art. XXV głosi: "Nie 
zwykliśmy nikomu 
udzielać ciała Pań-
skiego bez uprzed-
niego wyspowiada-
nia się i rozgrzesze-
nia. 
Spowiedź jest ważną sprawą higieny duchowej, sposobem oczyszczania duszy   
z grzechów. Chrystus Pan miał Boski przywilej i prawo odpuszczania grzechów   
i często z tego prawa korzystał (Łuk. 5,20.24). To prawo przekazał Jezus ludziom 
działającym w Jego imieniu w Kościele (Mat. 16,19; 18,18). Udzielając prawa 
odpuszczania grzechów Piotrowi, Jezus wyraził się obrazowo: "I dam ci klucze 
Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie,     
a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie". Kto ma prawo 
odpuszczania grzechów, tym samym otwiera drzwi do Królestwa Niebios. Dlate-
go prawo odpuszczania i zatrzymania grzechów zostało w Katechizmie określo-
ne jako władza kluczów. Piotrowe pełnomocnictwo zostało rozciągnięte na 
wszystkich uczniów Jezusa : "Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane" (Jan 20,23). Przedstawiciele Ko-
ścioła w chwili spowiedzi nie działają wobec nas w swoim własnym imieniu, lecz 
w imieniu Jezusa Chrystusa. "Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje-
my, jak gdyby Bóg przez nas upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednaj-
cie się z Bogiem" (II Kor. 5,20). 
 
Kościół nasz stoi na stanowi-
sku, że wyliczanie występków 
nie jest konieczne i że nie należy obciążać sumień troską o wyliczanie wszyst-
kich występków, ponieważ nie jest rzeczą możliwą wymienić wszystkie występ-
ki, jak świadczy Psalm: "Uchybienia   któż znać może?" oraz słowa Jeremiasza: 
"Przewrotne i niezbadane jest serce ludzkie". Gdyby więc odpuszczane były tyl-
ko te grzechy, które się wyszczególnia, nigdy by sumienia nie mogły zaznać spo-
koju, wielu bowiem grzechów ani pojąć nie można, ani spamiętać. Starożytni 
pisarze Kościoła także poświadczają, że wyliczanie nie jest konieczne, albowiem 
w dekretaliach przytoczono Chryzostoma, który tak mówi:   Nie mówię ci, abyś 

Spowiedź składa się z dwóch części: z wyzna-

nia grzechów i z absolucji, czyli rozgrzeszenia. 

Pokuta i spowiedź 



14  

 

publicznie występował lub obwiniał przed innymi, lecz chcę, byś był posłuszny 
prorokowi, mówiącemu: "Wyjaw swą drogę przed Bogiem". Przeto w modli-
twie wyznaj swe grzechy Bogu, sędziemu prawdziwemu" (Konfesja Augsburska 
XXV). 
Przekroczenie Bożego przykazania jest obrazą Boga, uświadomienie sobie tego 
wywołuje lęk, skruchę i żal oraz pragnienie poprawy życia. Bóg wymaga poku-
tującego serca. Po takim przygotowaniu zmawiamy publicznie w chwili spowie-
dzi modlitwę spowiednią: "Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Ja biedny, 
nędzny, grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia 
moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe docze-
sne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla nie-
zgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiło-
wanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu 
człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż 
łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. 
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Amen." 
Następnie ksiądz pyta penitentów: Bóg usłyszał nasze wołanie, dlatego przed 
obliczem wszechmogącego Boga pytam się każdego z was: Czy żałujesz za grze-
chy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: Żałuję. Penitenci odpowiadają: Żałuję. 
 
Ks.: Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: Wierzę. Penitenci odpowiadają: Wierzę. 
 
Ks.: Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli tak, 
odpowiedz: Pragnę. Penitenci odpowiadają: Pragnę. 
 
Następnie ksiądz udziela rozgrzeszenia: Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie! 
Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: "Którymkolwiek grze-
chy odpuścicie, są im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzy-
mane". Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świę-
tej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskie-
go odpuszczam wam grzechy wasze w imię Ojca i Syna, i Ducha (+) Świętego. 
 
Szczere wyznanie grzechów jako wyraz wiary w Bożą łaskę jest jedyną drogą do 
usprawiedliwienia przed Bogiem. Wiara jedynie zbawiająca polega na pewno-
ści, że Bóg jest naszym Stworzycielem i Ojcem, że nam przebacza i jest nam 
łaskawy dla umiłowanego Syna swego, przez którego nas odkupił i obdarzył 
Duchem Świętym. 
                                                                                                          za www.luteranie.pl 
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 OGŁOSZENIA	PARAFIALNE 

1. 10.03.2013 o 11:00 w Lubaniu Spotkanie Parafialne po nabożeństwie. 

2. 10.03.2013 o 11:00 w Lubaniu Szkółka Niedzielna  w czasie nabożeństwa. 

3. Od Niedzieli Invocavit trwa zbiórka ofiar w ramach Skarbonki Diakonii. 

4. 19.03.2013 o 15:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna. 

5. 19.03.2013 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna. 

6. 20.03.2013 o 17:00 w Zgorzelcu Godzina Biblijna. 

7. W dniach 9-10.03.2013 Parafia Ewangelicka w Karpaczu zaprasza na Międzypa-
rafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Początek w sobotę 9.03.2013 o godz. 
9:00. 

8. W dniach 15-17.03.2013 Parafia Ewangelicka w Jaworze zaprasza na Diecezjalne 
Rekolekcje Pasyjne dla Dzieci. Początek w sobotę 9.03.2013 o godz. 9:00. Zakoń-
czenie 10.09.2013 po nabożeństwie. 

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

10. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 z 
wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy. W sprawach pilnych poza usta-
lonymi godzinami. 

11. Każde dziecko zasługuje na beztroskie dzieciństwo – ta ważna myśl przyświeca-
jąca Diakonii Polskiej rozpoczyna kampanię przekazania 1% podatku dochodo-
wego dla Diakonii. 
Od 2006 roku, na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Diakonia 
Polska, jako organizacja pożytku publicznego, może otrzymywać 1% podatku 
dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową. Rada Parafialna na-
szej Parafii zachęca do przekazywania swojego 1% na rzecz Diakonii Polskiej. 
Ulotki informacyjne ze szczegółami, jak należy przekazać 1 % dostępne są          
w kancelarii parafialnej. 

12. Osoby zainteresowane prenumeratą Zwiastuna Ewangelickiego na rok 2013 
poprzez Parafię proszone są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej. 
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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 

Marzec 2013 

Dzień Miejsce Godz. Nabożeństwa 

3.03.2013 
NIEDZIELA  

OCULI 
  

Bolesławiec 9:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

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

Görlitz 13:30 Nabożeństwo Słowa Bożego 
6.03.2013 

TYGODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO PASYJNE 

Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

10.03.2013 
NIEDZIELA  
LAETARE 

Bogatynia 
Lubań 

9:00 
11:00 

Nabożeństwo Słowa Bożego 

13.03.2013 
TYGODNIOWE 

NABOŻEŃSTWO PASYJNE 
Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

17.03.2013 
NIEDZIELA  

JUDICA 
  

Bolesławiec 9:00   
Nabożeństwa ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Görlitz 13:30   
Nabożeństwa ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

20.03.2013 
TYGODNIOWE 

NABOŻEŃSTWO PASYJNE 
Lubań 17:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

24.03.2013 
NIEDZIELA PALMOWA 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

29.03.2013 
WIELKI PIĄTEK 

Bogatynia 
Görlitz 

Bolesławiec 
Lubań 

9:00 
11:00 
15:00 
17:00 

  
Nabożeństwaze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

31.03.2013 
1. ŚWIĘTO ZMARTWYCH-

WSTANIA PAŃSKIEGO 

Bolesławiec 
Lubań 
Görlitz 

9:00 
11:00 
13:30 

  
Nabożeństwa ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 

1.04.2013 
2. ŚWIĘTO ZMARTWYCH-

WSTANIA PAŃSKIEGO 

Bogatynia 
Lubań 

9:00 
11:00 

  
Nabożeństwa ze Spowiedzią 
i Komunią Świętą 
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SYLWETKI	EWANGELIKÓW 

Urodził się 4 maja 1941 r. we wsi Gu*eld 
(obecnie Dobrzyń, pow. nidzicki na Mazu-
rach) w rodzinie rolnika Hermana Kruka     
i Mety ze Stachów jako drugi z synów. Do 
1944 roku pozostawał w rodzinnej wsi. W 
1945 r. z powodu epidemii tyfusu oraz 
zawirowań wojennych stracił najbliższą 
rodzinę. Czteroletnim Erwinem i jego 
braćmi - Ryszardem oraz Wernerem zaję-
ła się babcia Augusta Stach z Elgnówka. 
Tam też uczęszczał do szkoły powszech-
nej. Wiosną 1956 r. trafił do domu dziec-
ka. Przez rok był uczniem szkoły zawodo-
wej w Ostródzie, gdzie odbywał praktykę 
jako ślusarz wagonowy. Już wówczas 
zainteresował się literaturą, głównie 
skandynawską. Po krótkim pobycie w 
olsztyneckim liceum uczęszczał do Li-
ceum Ogólnokształcącego w Morągu. W 
tym czasie mieszkał w internacie. Należał 
do harcerskiej drużyny żeglarskiej i szkol-

nego koła historycznego. W 1960 r. zdał 
maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika      
w Toruniu. W czerwcu 1966 r. obronił pracę magisterską, napisaną pod kierun-
kiem prof. Artura Hutnikiewicza pt. Spór o poezję proletariacką w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Dwa miesiące wcześniej poślubił Swietłanę Naumnik. 
Po studiach Krukowie zamieszkali w Olsztynie, wynajmując pokój na Anielskiej 
Górce. W 1971 r. urodził się syn Tomasz Jordan, zaś w 1974 - córka Eliza. Od 
1980 r. działał w strukturach „Solidarności”. W 1989 r. w wolnych wyborach do 
Senatu RP uzyskał mandat senatora. Od 1997 r. jest świeckim członkiem syno-
du Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz członkiem synodu Diecezji 
Mazurskiej. Działa w Radzie Parafialnej w Olsztynie.  
 

Twórczość 
Zadebiutował w 1958 r. pod pseudonimem Marek Doski wierszem o matce       
i prozą w tygodniku harcerskim „Na przełaj”. Opublikował wiele tomów poezji 
oraz powieści, a także opracowań na temat kultury i literatury Mazur.  

Erwin	Kruk 

mazurski poeta, pisarz, tłu-

macz, dziennikarz, publicy-

sta, działacz na rzecz zacho-

wania kultury mazurskiej 

(pseud.: Marek Doski) 
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W latach 90-tych pisarz opublikował w czaso-
pismach regionalnych i ponadregionalnych 
(„Gazeta Olsztyńska”, „Myśl Protestancka”, 
„Pomerania”, „Przegląd Polityczny”) dziesiątki 
esejów i felietonów. Wówczas ukazywały się 
cykle Z mazurskiego brulionu („Gazeta Olsztyń-
ska”), Ćwiczenia dowolne („Dziennik Pojezie-
rza”). Publikował też swoje wiersze w czasopi-
smach: „Pogranicza”, „Regiony”, „Myśl Prote-

stancka”, „Literatura”, 
„Więź”. Tłumaczył na 
język niemiecki m.in. 
twórczość Ernsta Wie-
cherta, Johanna 
Go+lieba Willamowa, 
Johanna Go/rieda 
Herdera. Spolszczył 
również niektóre liryki Wojciecha Kętrzyńskiego ze zbio-
ru Z księgi pieśni człowieka niemczonego. 
Opracowania historyczne Erwina Kruka: Ewangelicy       
w Olsztynie (2002), Warmia i Mazury (2003). 
 

Działalność 
W 1959 roku rozpoczął współpracę z czasopismem kulturalnym „Warmia i Ma-
zury”, na którego łamach publikował (już pod własnym nazwiskiem) wiersze, 
prozę, recenzje i tłumaczenia. W czasie studiów kierował redakcją literacką Stu-
denckiego Studia Radiowego. Był współzałożycielem grupy poetyckiej „Kadyk” 
oraz redaktorem naczelnym pisma „SAIF” (skrót od Studenckiej Agencji Infor-
macyjno-Fotograficznej). Po przyjeździe do Olsztyna w 1966 r. podjął staż           
w redakcji „Głosu Olsztyńskiego”. Jako dziennikarz przepracował 14 lat. W tym 
okresie rozpoczął również trwającą do 1979 r. działalność w Stowarzyszeniu 
Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze” oraz w Klubie Literackim przy Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej. Był m.in. redaktorem czasopisma „Przemiany". W latach 
1968-1971 kierował olsztyńskim ośrodkiem Korespondencyjnego Klubu Mło-
dych Pisarzy. W 1969 r. został członkiem Związku Literatów Polskich (do 1983 r.) 
i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982 r.). W latach 70-tych na łamach 
ogólnopolskiej prasy literackiej krytycznie ustosunkowywał się do negatywnych 
zjawisk życia kulturalnego. Z powodu niezależnej postawy był obiektem ataków 
ze strony olsztyńskich władz i instytucji kulturalnych.  

Utwory literackie Erwina Kruka: 

• Rysowane z pamięci (1963) 
• Drogami o świcie (1967) 
• Na uboczu święta (1967) 
• Zapisy powrotu (1969) 
• Rondo (1971) 
• Moja Północ (1977) 
• Powrót na wygnanie (1977) 
• Łaknienie (1980) 
• Poezje wybrane (1984) 
• Z krainy Nod (1987) 
• W cieniu (1988) 
• Kronika z Mazur (1989) 
• Znikanie (2005) 
• Spadek : zapiski mazurskie     
        2007-2008 (2009) 
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Problematyka mazurska jego publikacji, pomijana w Olsztynie, zyskała szersze 
zainteresowanie w kraju. W latach 1980-1982 kierował działem warszawskiego 
Miesięcznika Krytycznego „Meritum”. W marcu 1980 r. ze względu na różnice 
ideowe zrezygnował z pracy w „Gazecie Olsztyńskiej”. Następnie współtworzył 
Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne, którego celem było ocalenie przed zniszcze-
niem resztek kultury mazurskiej. Pełniąc również funkcję członka Zarządu Re-
gionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” zajmował się problem 
krzywd wyrządzonych Warmiakom i Mazurom w okresie powojennym. W la-
tach 1982-1986 współpracował ze środowiskiem skupionym wokół redakcji 
„Posłańca Warmińskiego”. Od 1989 roku był członkiem Polskiego PEN Clubu (w 
latach 1993-1996 wchodził w skład jego Zarządu). W tym czasie znalazł się też 
w komitecie założycielskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 1993-
1996 pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego). Od 1999 r. działał na rzecz 
powołania Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego, stowarzyszenia zmierza-
jącego do integracji środowisk ewangelickich na Warmii i Mazurach. Do dziś 
pełni funkcję przewodniczącego tej organizacji.  
 

Nagrody 
- II nagroda w ogólnopolskim kon-
kursie literackim na utwór poświę-
cony tzw. ziemiom odzyskanym, za 
powieść Drogami o świcie (1964)  
- Nagroda Pióra za debiutancki 
zbiór poezji Rysowane z pamięci 
(1964)  
- I nagroda i Medal „Nike War-
szawska” za poemat Znowu obec-
na (1965)  
- III nagroda w konkursie Ludowej 
Spółdzielni Wydawniczej za po-
wieść Na uboczu święta (1966)  
- Nagroda im. Hanki Rawickiej za 
publicystykę o problematyce mło-
dzieżowej (1968)  
- Odznaka Zasłużony Działacz Kul-
tury (1976)Nagroda im. Stanisława 
Piętaka za powieść Pusta noc 
(1977)  
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- Nagroda Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za upowszechnianie kultury 
(1977)  
- Nagroda artystyczna miesięcznika „Warmia i Mazury” za twórczość związaną 
z regionem (1977)  
- Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1979)  
- Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej z Australii „Polcul 
Founda�on” (1988)  
- Tytuł Książka Roku 1988 w dziedzinie poezji (wg miesięcznika „Literatura”) -   
Z krainy Nod (1988)  
- Nagroda Funduszu Literatury za tom poezji W cieniu (1989)  
- Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia w dziedzinie literatury (1989)  
- Tytuł Książka Roku 1989 w dziedzinie prozy (wg miesięcznika „Literatura”) - 
Kronika z Mazur (1990)  
- Medal Marcina Lutra (1991)  
- Nagroda Czesława Seyferta przyznana przez Polski PEN-Club (1993)  
- Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego za całokształt twórczości lite-
rackiej (1998)  
- 7 miejsce w rankingu najwybitniejszych postaci szczególnie zasłużonych dla 
Olsztyna w minionym stuleciu (2000)  
- Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna (2001)  
- Nagroda Ministra Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury (2003)  
- Nagroda im. ks. Leopolda O+o (2004)  
- Statuetka św. Jakuba, dla wybitnej osobowości pracującej na rzecz miasta 
Olsztyna (2004)  
- Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” za zasługi w promowaniu Warmii i Mazur 
(2004)  
- Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa za najlepszą polską książkę popu-
larnonaukową wydaną w latach - 2001-2003 - Warmia i Mazury (2004)  
- Tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur” (2005)  
- „Wawrzyn” - Literacka Nagroda Warmii i Mazur (wyróżnienie) - Mazurskie 
dole i niedole w opracowaniu E. Kruka; (nominacja) - Hieronim Skurpski (2005)  
- „Wawrzyn” - Literacka Nagroda Warmii i Mazur (nagroda główna) - Znikanie 
(2006)  
- „Wawrzyn” - Literacka Nagroda Warmii i Mazur (nominacja) - Spadek: zapiski 
mazurskie 2007-2008 (2010)  
- Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta w kategorii książka roku za Spa-
dek: zapiski mazurskie 2007-2008 (2011)  
 
                                                                                    Opracował: ks. Cezary Królewicz 
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KOŚCIOŁY	W	POLSCE 

Kościół Ewangelicki w Lędzinach - Hołdunowie 

Po przybyciu z Kóz hołduno-
wscy ewangelicy mieli praw-
nie zagwarantowane prze-
prowadzenie dwóch ogólno-
kościelnych zbiórek pienię-
dzy na budowę kolonii i ko-
ścioła. W rzeczywistości uda-
ło się zebrać tylko jedną ko-
lektę, ale i ona musiała zo-
stać przekazana na budowę 
całej miejscowości. Zamiast 
kościoła powstała plebania z 
kaplicą, mieszkaniem pasto-
ra i szkoła. Na spełnienie 
obietnic i marzeń o prawdzi-
wym kościele było trzeba 
czekać 130 lat. 
Ale już w 1800 roku ks. Richter miał przygotowany plan budowy kościoła. Ogól-
ne koszty budowy miały wynieść 4000 talarów. Udało się zgromadzić w sumie 
1300 talarów, a na resztę liczono z przeprowadzenia drugiej kolekty i daru pa-
trona parafii. Miał powstać kościół o wymiarach: 18 m długości, 10 m szeroko-
ści i 9 m wysokości. Planowano już uroczystość poświęcenia kościoła na 50-
lecie parafii, ale spory kompetencyjne o źródło dalszego finansowania – książę, 
kolekta czy państwo – uniemożliwiły rozpoczęcie budowy. Późniejsze starania 
ks. Wunstera i ks. Hachtmanna także zakończyły się niepowodzeniem. W roku 
1834 fundusz budowy kościoła posiadał już 2800 talarów, ale w dalszym ciągu 
nie było zgody księcia na dofinansowanie budowy. 
Kaplica w domu zborowym już od 1820 roku nie mogła pomieścić wszystkich 
chętnych nawet w czasie normalnego nabożeństwa, ale patron parafii wciąż nie 
dostrzegał konieczności budowy nowej świątyni. Dopiero znaczne powiększe-
nie liczby zborowników pod koniec XIX wieku i powstanie kościoła w sąsiednich 
Mysłowicach, skłoniły księcia do zmiany decyzji. Początkowo patron parafii pro-
ponował połączenie kaplicy z pomieszczeniami szkolnymi, ale owa propozycja 
nie spotkała się z akceptacją parafii. Kolejna wielka uroczystość – 100 lecie pa-
rafii – musiała się jeszcze odbyć w przepełnionej kaplicy domu zborowego. 
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Lata 90-te XIX wieku doprowadziły jednak do przełomu w „budowaniu” kościoła 
w Hołdunowie. W 1891 roku w hołdunowskiej parafii gościł generalny superin-
tendent ks. Erdmann. Dostrzegł pilną potrzebę budowy nowej świątyni i obiecał 
pomóc w realizacji planów parafii. Wspólnie z miejscowym pastorem ks. Siebe-
rem i superintendentem ks. Köllingiem z Pszczyny osiągnęli po czasie wytknięty 
cel. 
W 1898 roku książęcy architekt i budowniczy Scheiner z Pszczyny przedstawił 
ostateczny plan i opiewający na 83.000 marek kosztorys budowy neogotyckiej 
świątyni. Ponad połowa pieniędzy miała po-chodzić ze środków kościelnych, 
1/5 darował patron, a reszta miała zostać pokryta z darów Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa oraz różnych osób i instytucji. Zborownicy mieli służyć przy bu-
dowie darmową pracą. 
Budowę kościoła rozpoczęto 22 marca 1900 roku, a 15 czerwca poświęcono 
kamień węgielny. Przed rozpoczęciem bu-dowy pojawił się problem lokalizacji 
kościoła. Patron parafii proponował wzniesienie kościoła na wschód od cmenta-
rza (na wzgórzu górującym nad okolicą), parafianie chcieli mieć kościół z za-
chodniej strony cmentarza. Zdecydowano się jednak ostatecznie budować we-
dług wersji proponowanej przez para-fię. 
Już 10 października świątynia była gotowa w stanie suro-wym. Prace wykończe-
niowe trwały przez 1,5 roku. W Święto Trójcy Świętej roku 1902 można było 
dokonać uroczystego poświęcenia kościoła. Aktu poświęcenia dokonał general-
ny super-intendent ks. Nehmiz z Wrocławia. Rodzinę patrona parafii reprezen-
towała księżna i brat księcia pszczyńskiego, hrabia Fritz Hochberg. Podarował 
on do kościoła obraz własnego autorstwa.  
Zachowany do dziś obraz przedstawia zmartwychwstanie Jezu-sa Chrystusa 
oraz apostołów Piotra i Jana. Uczestniczący w uro-czystościach gen. Woyrsch, 
prawnuk porucznika Gorga Woyr-scha, darował kopię obrazu z portretem swe-
go pradziadka – hoł-dunowskiego oswobodziciela.  
Kościół był dumą hołdunowskiej parafii. W 1922 odnowiono uszkodzony pro-
spekt organowy, a w 1927 roku odbyły się tu uroczystości diecezjalnego święta 
misyjnego. Skupiony wokół nowego kościoła zbór z nadzieją patrzył w przy-
szłość. 
W drugiej połowie 1945 roku na Górnym Śląsku pojawiły się pierwsze oddziały 
Armii Czerwonej. Nadciągające wojska radzieckie spowodowały wiele zamiesza-
nia również wśród mieszkańców Hołdunowa i okolic. Część osób narodowości 
niemieckiej przy 20-stopniowym mrozie opuściła swoje domy i ruszyła na dale-
ką tułaczkę. Długą drogą poprzez Czechy lub Wrocław dotarli do różnych części 
Niemiec i tam znaleźli nowe miejsca zamieszkania.  
 



23  

 

Dnia 18 lutego 1945 roku parafię opuścił ks. Gustaw Uibel, 22 lutego ewakuo-
wano dzieci i siostry diakonise z domu sierot Mar�neum. Pozostali mieszkańcy 
Hołdunowa i Lędzin w czasie przejścia frontu wojennego schronienie znaleźli w 
nieczynnych szybach kopalni Piast lub w piwnicach swoich domów. Przecho-
dzące wojska dokonały dość znacznych zniszczeń w zabudowaniach parafial-
nych, ale czas największej próby dla ewangelików miał dopiero nadejść. Zbliża-
ły się najtrudniejsze chwile w dziejach parafii.  
Niezależnie od przy-
na1eżnoci narodowej 
i wyznaniowej wszy-
scy mieszkańcy Hołdu-
nowa zostali zaliczeni 
w poczet Niemców      
i poddani ostremu 
rygorowi. W najgor-
szej sytuacji znaleźli 
się hołdunowscy 
ewangelicy. Ich poło-
żenie pogorszyło się 
jeszcze bardziej po 
wprowadzeniu się do 
opuszczonych do-
mostw przesiedleńców ze Wschodu, których władza komunistyczna zgodnie      
z zasadą „rządź i dziel” nastawiała negatywnie do autochtonów. Pierwsze mie-
siące po II wojnie światowej ewangelicy przeżyli w wielkim zastraszeniu, poni-
żeniu i trwodze. Mimo, że wielu z nich widziało porozrzucane wokół plebanii 
książki i dokumenty parafialne, nikt nie miał odwagi podnieść żadnej rzeczy       
z ziemi, aby nie zostać oskarżonym o przynależność do Niemców. Nawet pozy-
tywnie nastawieni do ewangelików mieszkańcy Hołdunowa wyznania katolic-
kiego w obawie przed represjami często prosili swych ewangelickich sąsiadów 
o zaniechanie z nimi kontaktów. 
Wraz z opuszczeniem Hołdunowa przez ks. Uibla przestał istnieć miejscowa 
struktura parafialna Kościoła Unii Staropruskiej. Przestał istnieć również Kościół 
Ewangelicko-Unijny na Polskim Górnym Śląsku.  
Żyjąc z dala od większych ośrodków miejskich ewangeliccy hołdunowianie 
przeżyli paromiesięczny okres braku wszelakiej opieki duszpasterskiej. Wów-
czas do splądrowanych budynków parafialnych wprowadzili się nowi lokatorz. 
Na plebanii zamieszkał dyrektor szkoły rolniczej i inni nowi mieszkańcy Hołdu-
nowa.  
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Podobny los spotkał pozostałe zabudowania parafialne. Napis znajdujący się     
w portalu świątyni: „Kommt alle zu mir” (pol. Przyjdźcie do mnie wszyscy) mu-
siał zostać skuty, ze względu na ówczesną politykę władz (wszystkie inskrypcje 
niemieckie musiały zostać usunięte). 
Pierwszym powojennym duszpasterzem parafii w Hołdunowie został mianowa-
ny w dniu 1 kwietnia 1946 roku ks. Leopold Raabe ze Świętochłowic. Swoje ob-
owiązki administracyjne w parafii w Hołdunowie ks. Raabe spełniał nieoficjalnie 
już od 1 lipca 1945 roku, gdy pojawił się tu po raz pierwszy. W przeciągu kolej-
nych 12 miesięcy odwiedził 9 razy hołdunowską parafię. W czasie swoich wizyt 
odprawiał nabożeństwa w miejscowym kościele Św. Trójcy i załatwiał różne 
sprawy administracyjno-duszpasterskie. 
W dniach 23 i 24 stycznia 1946 roku ks. Leopold Raabe w obecności członka 
Rady Parafialnej Roberta Matuszczyka i wójta wsi Hołdunów p. Musialika doko-
nał pierwszego po wojnie spisu inwentarza parafii. 
Kościół Św. Trójcy zachował się w dosyć dobrym stanie. Z wyposażenia znajdo-
wały się w nim wówczas następujące przedmioty: ołtarz, krzyż, świeczniki, 
chrzcielnica, ambona, żyrandole, lekko zniszczone organy i komplet dzwonów. 
Brakowało natomiast części ławek kościelnych, szyb oraz nakryć ołtarzowych      
i ambonowych. W ogóle nie znaleziono żadnych naczyń komunijnych i sprzętu 
liturgicznego z ołtarza oraz dywanów i chodników. Nie odnaleziono także żad-
nych ksiąg metrykalnych i zbiorów archiwalnych. W dalszej części protokołu 
możemy znaleźć informacje o pozostałych budynkach i gruntach parafialnych. 
W plebanii zastano lokatorów, co jednak uratowało budynek przed spustosze-
niami, które miały miejsce np. w Mar�neum. Tam sytuacja była opłakana: 
wszystkie okna powybijano, drzwi stały otworem, a większość pieców porozbie-
rano. Ogromne zniszczenia zastano również na cmentarzu. Zdewastowane gro-
by i pomniki otoczone były kamiennym ogrodzeniem lub drewnianym płotem. 
Kamienny mur zachował się bez poważniejszych uszkodzeń, natomiast z drew-
nianego płotu powyrywano na cele opałowe większość sztachet. Ciągłym pro-
blemem parafii były nagminne włamania do kościoła. Wielokrotnie zmieniano 
zamki przy drzwiach świątyni, ale świętokradzcy amatorzy cudzej własności 
znajdowali po czasie nowe wejścia do kościoła przez wybijane w oknach szyby. 
Do końca lutego 1946 roku spisano w całości pozostały majątek parafialny. Róż-
nymi sposobami starano się zabezpieczyć go przed zniszczeniami.  
Większość obiektów została wydzierżawiona, a w zasadzie to parafia stawiana 
była przed faktami dzierżawy, z których i tak nie otrzymywała żadnych korzyści 
majątkowych. W drugiej połowie 1947 roku administrację parafii przejął ks. Gu-
staw Gersteinstein. W czasie opieki ks. G. Gersteinsteina nad hołdunowskimi 
ewangelikami doszło do jednej z najsmutniejszych chwil w dziejach parafii, bo-
wiem parafia utraciła możliwość korzystania z swego kościoła. 
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Po zakończeniu II wojny światowej ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pań-
skiego w Katowicach został zajęty przez Kościół katolicki. Po dwóch latach sta-
rań o odzyskanie tej centralnej świątyni ewangelickiej na Górnym Śląsku udało 
się parafii w Katowicach zawrzeć ugodę z Urzędem Wojewódzkim i katowicką 
Kurią Biskupią. Warunki odzyskania kościoła w Katowicach na podstawie zarzą-
dzenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 lipca 1947 roku były jednak bardzo 
twarde dla ewangelików: strona ewangelicka musiała się zgodzić na nieodpłat-
ne przekazanie trzech kościołów ewangelickich – w Bytomiu, Siemianowicach    
i Hołdunowie do użytkowania miejscowym parafiom katolickim. 
Protokół zdawczo-
odbiorczy hołdunow-
skiego kościoła podpi-
sano już 20 lipca. Po 
45 latach od chwili 
poświęcenia hołdu-
nowskiej świątyni 
ewangelicy musieli 
opuścić swój kościół 
(jak się potem okazało 
na zawsze) i przenieść 
się do małej salki         
w budynku naprzeciw 
plebanii. Parafia kato-
licka oprócz kościoła zajęła również plebanię, która powróciła do swej pierwot-
nej roli mieszkania dla duchownego. Tylko, że zamiast księdza ewangelickiego 
zamieszkał tu proboszcz katolicki.  
Pozbawieni swojej własności ewangelicy z trudem zaczynali po raz kolejny or-
ganizować w nowych warunkach życie zborowe. Przez wiele lat parafii nie uda-
wało się w całości przejąć do własnego użytkowania przekazanego na podsta-
wie umowy budynku.  
Jedynie na parterze urządzono małą kaplicę, a dwa pokoje na piętrze były cią-
gle zamieszkiwane przez lokatorów skierowanych tu przez Urząd Gminy w Lę-
dzinach. 
Od połowy 1949 roku parafię ponownie obejmuje ks. Leopold Raabe. W czasie 
administrowania parafią przez ks. G. Gersteinsteina i ks. L. Raabe nabożeństwa 
w Hołdunowie odbywały się tylko jeden raz w miesiącu.  
Ówcześni administratorzy parafii w Hołdunowie musieli bowiem obsługiwać 
wiele oddalonych o setki kilometrów parafii (np. Szopienice, Jelenia Góra, Cie-
plice), co przy ówczesnym poziomie komunikacji było bardzo trudnym zada-
niem. 
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Podpisanie umowy o przekazaniu do użytkowania kościoła ewangelickiego        
w Hołdunowie miejscowej parafii katolickiej nastąpiło w bardzo trudnym mo-
mencie dziejowym i odbyło się pod presją wielu czynników zewnętrznych. Po 
czasie parafia rozpoczęła próby odzyskania utraconego mienia, tym bardziej, że 
Zgromadzenie Parafialne nigdy nie zatwierdziło umowy przekazania kościoła     
i plebanii. Czynione przez Konsystorz i parafię od 1948 roku próby odzyskania 
majątku parafialnego nie zakończyły się jednak powodzeniem. Parafianie mu-
sieli zatem w dalszym ciągu gromadzić się w małej, o wiele za ciasnej salce-
kaplicy. Ze starego kościoła przeniesiono tu obraz z ołtarza i uzyskano nowe 
ławki. Tutaj odbywały się nabożeństwa, tutaj księża udzielali lekcji religii i nauki 
konfirmacyjnej. 
W dniu 15 września 1955 roku kościół w Hołdunowie na skutek wystąpienia 
znacznych szkód górniczych uległ bardzo poważnemu uszkodzeniu, także para-
fia katolicka musiała zaprzestać odprawiania w nim swoich nabożeństw. Przed 
opuszczeniem kościoła wyniesiono jego wyposażenie wewnętrzne (ławki, oł-
tarz i organy) i wystawiono je do otrzymanego przez parafię katolicką baraku.  
Po opuszczeniu przez katolików uszkodzonego kościoła parafia ewangelicka 
rozpoczęła w 1956 roku intensywne starania o stwierdzenie praw własności do 
opuszczonej świątyni i uzyskanie odszkodowania na ewentualną naprawę lub 
budowę nowego kościoła.  
W toczącej się rozprawie przed Okręgową Komisją do spraw górniczych w Stali-
nogrodzie (Katowicach) jako jedna ze stron wystąpił Wydział do Spraw Wyznań 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Władze państwowe starały się 
utrudniać odzyskanie kościoła przez jego prawowitych właścicieli i w swojej 
opinii przedstawiły całkowicie fałszywe informacje o powojennych losach hoł-
dunowskiej świątyni. Według Urzędu d/s Wyznań właścicielem kościoła był 
Skarb Państwa i parafia ewangelicka nie miała żadnych praw własności do 
spornego obiektu. Wobec takiego stanowiska władz wojewódzkich Konsystorz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego próbował interweniować na szczeblu wła-
dzy centralnej, ale sprawa ciągle była odraczana i nie można było uzyskać wią-
żącej odpowiedzi władz państwowych. 
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Ustalenie rodzaju i rozmiaru szkód górniczych oraz koniecznych napraw lub 
ewentualnej rozbiórki trwało również bardzo długo. Pomimo oficjalnego 
stwierdzenia parafii rzymskokatolickiej w Hołdunowie, że „kościoła nigdy nie 
uważaliśmy za swój i gdyby nie został zamknięty chętnie odkupilibyśmy go lub 
dawno zwrócili, gdybyśmy mieli możność budowy kościoła”, w dalszym ciągu 
trwała blokada w podejmowaniu decyzji o zwrocie kościoła. W tej nienaturalnej 
sytuacji dochodziło czasami do konfliktów dotyczących możliwości skorzystania 
z dzwonów przy pogrzebach ewangelików. Dopiero w połowie 1961 roku do-
szło do pomyślnego sfinalizowania sprawy praw własności do zniszczonego ko-

ścioła ewangelickiego. 
Dnia 1 października 1961 
roku w czasie nabożeń-
stwa połączonego z in-
trodukcją nowej Rady 
Parafialnej z parafią       
w Hołdunowie pożegnał 
się jej dotychczasowy 
duszpasterz ks. Emil Ko-
wala, a stanowisko pro-
boszcza szopienickiego 
ośrodka parafialnego 
(Szopienice-Sosnowiec-
Mysłowice-Hołdunów) 
objął ks. Karol Bauman. 
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