 

   

W dniu pamiątki zesłania Ducha Świętego, zwanej potocznie
Zielonymi Świętami, świętują Chrześcijanie narodziny Kościoła
i początek światowej działalności misyjnej. Zesłanie Ducha
Świętego to także duchowy początek Chrześcijaństwa, ponieważ
zgodnie z przekazem Biblii uczniowie Jezusa otrzymali w tym
dniu, 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Ducha
Świętego. Dlatego „zielone święta” są także nazywane Świętem
Ducha Świętego. Po Świętach Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
jest to trzeci punkt kulminacyjny w roku kościelnym.
Duch S więty jest
okreś lany mianem esencji ż yciowej Koś cioła.
Bez Niego zamarłoby
całe
Chrześ cijań stwo.
Poprzez Ducha
S więtego działa
Bó g w ś wiecie.
Foto: Okea/ fotolia
Tak twierdzą teolodzy.
Ale na pewno wielu z nas doś wiadczyło ró wnież Jego mocy, ponieważ poprzez Ducha S więtego Bó g obdarowuje Swoim tchnieniem ludzi. Wylanie
Ducha S więtego obrazowane jest często jako zstąpienie Boga pod postacią
gołębia.
Biblia przedstawia nową wspó lnotę ucznió w Jezusa, któ ra ma miejsce po
ś mierci Jezusa na krzyż u, Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.
„I oni wszyscy zostali napełnieni Duchem S więtym, i zaczęli głosić Słowo
Boż e w ró ż nych językach” – tak efekty zesłania Ducha S więtego obrazuje
drugi rozdział Dziejó w Apostolskich w Nowym Testamencie.
Ponieważ takż e Ewangelia została przetłumaczona na inne języki, mó wi
się o „cudzie” S więta Zesłania Ducha S więtego.
Szczegó lnie podczas naboż eń stw w S więta Zesłania Ducha S więtego chrześ cijanie są zachęcani do otwarcia się na teraź niejszą obecnoś ć Boga wś ró d
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D   S . 4

2

SŁOWO DUSZPASTERZA
Drodzy Para ianie
Przed nami ostatnie tygodnie roku szkolnego 2012/2013.
Potem okres letniego wypoczynku. Zanim to jednak nastąpi mamy przed sobą jak co roku w maju nasze S" więto Para$ialne. Przypomina nam ono o powstaniu na nowo,
o reaktywowaniu Para$ii Ewangelickiej w Lubaniu jako
samodzielnej Para$ii po długim okresie powojennym, kiedy utraciła swoją samodzielnoś ć. Lubań ski koś ció ł ewangelicki stał się koś ciołem $ilialnym aż do roku 2005.
W tym roku w dniu S" więta Zesłania Ducha S" więtego 19.
maja będziemy cieszyć się kolejny raz istnieniem naszej
lubań skiej Para$ii. Będzie to znó w dobra okazja do spotkania się mieszkających na co dzień w duż ym oddaleniu Para$ian.
Pod koniec maja w Gö rlitz w koś ciele ś w. Mikołaja zostanie uroczyś cie otwarta
wystawa będąca podsumowaniem prac w ramach projektu europejskiego Heimatkirche, w któ rym udział brała ró wnież nasza Para$ia. Wydarzenie to będzie miało
miejsce 31.05.2013 roku o godz. 17:00. Wszyscy zainteresowani są serdecznie zaproszeni.
W czerwcu na uwagę zasługują: wprowadzenie w urzędowanie nowej rady para$ialnej zaplanowane na 2.06.2013 roku, wycieczka dla dzieci do Hoyerswerdy
20.06.2013, wspó lne posiedzenie rad para$ialnych Para$ii Ewangelickiej Schleife/
Slepo i naszej Para$ii 22.06.2013 oraz kontynuacja prac remontowych Domu Para$ialnego.
W okresie letnim naboż eń stwa odbywać się będą zgodnie z podanym w Biuletynie
porządkiem. Ewentualne zmiany będą wcześ niej ogłaszane w czasie naboż eń stw
oraz na stronie internetowej Para$ii.
Po wakacjach nowy rok szkolny rozpoczniemy naboż eń stwem w Lubaniu w niedzielę 1.09.2013.
Waż nym wrześ niowym wydarzeniem będzie z pewnoś cią wyjazd naszej Para$ii
wynajętym autobusem na uroczystoś ci do Jawora, gdzie 21.09.2013 odbędzie się
spotkanie partnerskie Para$ii Ewangelickich z terenu Diecezji Wrocławskiej KEA
w RP oraz Okręgu Koś cielnego Gö rlitz. Do tego wyjazdu zachęcam wszystkich prosząc o zgłaszanie chęci wyjazdu do kancelarii para$ialnej osobiś cie lub telefonicznie.
Z> yczę, aby nadchodzący czas był nie tylko czasem letniego wypoczynku, ale ró wnież czasem spotkań w Para$ii mających na celu dalszą integrację wszystkich Para$ian w ró ż nych formach i w ró ż nym czasie.
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.05.2013
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Duszpasterze i psychologowie przypominają, ż e religijne odczucia, mistyczne doś wiadczenia i transcendentne przeż ycia są takż e dla wspó łczesnej
ludzkoś ci konieczne, aby zanik płaszczyzny emocjonalnej wiary nie doprowadził do uszczerbku etycznego wymiaru ludzkoś ci.
S więto Zesłania Ducha S więtego – tego, moż na by rzec, abstrakcyjnego wydarzenia, dzisiaj nie da się prosto a rzeczowo przedstawić . W niektó rych para2iach
Nazwa Świąt Zesłania
w Niemczech jest w prawdzie zwyczaj paleDucha Świętego ponia ognisk, któ rych płomienie mają symbochodzi od greckiego
lizować Ducha S więtego. Takż e wielu ludzi
słowa „pentekoste”,
przystraja dzisiaj ich domy i koś cioły brzozowymi gałązkami i w taki sposó b raduje
co ozna-cza pięćdziesię w ponownego wybudzenia się natury
siąty, ponieważ od
z zimowego letargu. Jeż eli mamy doś ć
końca czwartego wiefantazji w sobie, moż emy połączyć te symku świętuje się Zesłabole z Duchem S więtym, z dobrym Duchem
nie Ducha Świętego
Boż ym, z tchnieniem Boż ym. Jest to praw50 dni po Wielkanocy.
dziwie trudne do zobrazowania, ten dogmaJednocześnie święto
tyczny fakt istnienia Ducha S więtego.
W dzisiejszych czasach trudno jest mó wić
to kończy czas wielkao czymś lub kimś zupełnie niematerialnym,
nocny.
w ś wiecie, w któ rych zdaje się dominować
to co materialne.
Często wierzymy tylko w to, co widzimy. W historii o zesłaniu Ducha S więtego słyszymy o ogniu i językach ognia. Ale czy nadal potra2imy sobie w taki
sposó b wyobrazić Ducha S więtego? Biblia opisuje Ducha S więtego przez
ogień i powietrze. Natomiast w sztuce jest to często gołąb. Biblijna historia
zesłania Ducha S więtego nie mó wi nic o gołębiu, ale znajdujemy za to takie
przedstawienie w historii chrztu Jezusa, kiedy to Duch S więty „jak gołąb”
zstępuje z nieba.
Jednak czy zdajemy sobie sprawę, ż e Duch S więty jest blisko nas, jest poś ró d nas? Ludzie, któ rzy w sposó b „duchowy” obchodzą się ze swoimi bliź nimi, widzą już nie tylko siebie samych, ale takż e, a moż e przede wszystkim
drugą osobę. W taki sposó b dotyka nas tchnienie Boga w całkiem konkretny
sposó b. To pomaga nie tylko do prowadzenia dobrego ż ycia, ale takż e daje
odczuć , ż e Bó g jest naprawdę blisko nas. Więcej Bó g nie ż ąda od nas. To jest
Jego prezent dla nas. Duch S więty, nie zawsze dostrzegalny, ale zawsze
obecny, nie tylko w dniu tego ś więta.
Arkadiusz Lisowski
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KĄCIK TEOLOGICZNY

W

iara w Ducha S więtego wyznawana w księgach wyznaniowych luteranizmu nie koncentruje się na Nim jako na osobie. Jego boskoś ć jest jedynie potwierdzona w
pierwszym artykule Wyznania augsburskiego O Bogu. Istotne jest raczej
jego działanie. Tak opisuje je Marcin
Luter w Małym katechizmie:
„Wierzę, ż e ani przez
własny rozum,
ani
przez
siły swoje
w
Jezusa
Chrystusa,
Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się
nie mogę, ale ż e mnie Duch S więty
przez Ewangelię powołał, darami
swymi oś wiecił, w prawdziwej wierze poś więcił i utrzymał; tak jak całe
chrześ cijań stwo na ziemi powołuje,
zgromadza,
oś wieca,
poś więca
i w prawdziwej, jedynej wierze
w Jezusa Chrystusa utrzymuje;
w któ rym to chrześ cijań stwie mnie
i wszystkim wierzącym codziennie
wszystkie grzechy ob2icie odpuszcza,
a dnia sądnego mnie i wszystkich
umarłych z martwych wskrzesi
i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da ż ywot wieczny w Chrystusie.
To jest istotną prawdą!” (Mały katechizm, Część druga, Trzeci artykuł).
uch S więty sprawia wiarę, a co
za tym idzie ż ycie chrześ cijań skie. Jest ono Jego dziełem zaró wno

w wymiarze indywidualnym jak
i wspó lnotowym – Koś ciele.
Wyznanie augsburskie do opisu działania Ducha S więtego z Małego katechizmu dodaje: „[Jezus Chrystus]
wstąpił na niebiosa, aby zasiąś ć po
prawicy Ojca oraz rządzić i wiecznie
panować wszelkiemu stworzeniu,
aby wierzących weń uś więcać
przez zesłanie do
ich serc Ducha S więtego, któ ry rządzi,
pociesza
i oż ywia oraz
broni ich przed diabłem
i mocą grzechu.” (Wyznanie augsburskie, art. III). Pokazuje one ś cisłą
łącznoś ć dzieła Ducha S więtego
w człowieku z dziełem zbawczym
Jezusa Chrystusa. Duch S więty jest
tym, któ ry uś więca wierzących. Tak
też zatytułowany został III artykuł
Apostolskiego Wyznania Wiary w Małym katechizmie przez Marcina Lutra.

Duch Święty

D
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Duch Święty działa
w środkach łaski

W

yznanie augsburskie zna też
Ducha S więtego jako tego,
któ ry budzi wiarę: „Abyś my tej wiary
dostąpili, ustanowiona jest służ ba
nauczania Ewangelii i udzielania sakramentó w. Albowiem przez Słowa
i sakramenty, jak gdyby przez ś rodki,
udzielany jest Duch S więty, wznieca-

jący wiarę, gdzie i kiedy Bó g zechce,
w tych, co słuchają Ewangelii.” (Wyznanie augsburskie, art. V).
Wiara, o któ rej tutaj mowa, to zbawcza wiara, o któ rej mó wił artykuł IV
O usprawiedliwieniu. Duch S więty
swoją zbawczą działalnoś ć łączy
z zewnętrznymi ś rodkami łaski: nauczaniem Ewangelii i sakramentami,
Słowem i sakramentem. To właś nie
wyraż a reformacyjna zasada solum
Verbum – jedynie Słowo, któ ra sprzeciwia się tym, „któ rzy sądzą, ż e Duch
S więty zstępuje na ludzi bez zewnętrznego słowa, przez własne ich
przygotowania i uczynki.” (Wyznanie
augsburskie, art. V).

Wyjątkiem tutaj jest udzielenie
Chrztu w wypadku zagroż enia ż ycia
chrzczonego, kiedy to do jego udzielenia jest powołany każ dy chrześ cijanin na mocy powszechnego kapłań stwa wszystkich wierzących. By taki
Chrzest był waż ny musi być wykonany w imię Tró jjedynego Boga: Ojca,
Syna i Ducha S więtego, a chrzczony
musi zostać polany wodą.

Zakon i Ewangelia

Z

U

dzielanie ś rodkó w łaski jest
przedmiotem służ by Koś cioła
i zostało zastrzeż one dla pełniących
tą służ bę: „Koś cioły nasze nauczają
o porządku w Koś ciele, ż e nikt nie
powinien w nim nauczać publicznie
lub udzielać sakramentó w, jeś li nie
jest należ ycie powołany” (Wyznanie
augsburskie, art. XIV).
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wiastowane Słowo jako ś rodek
łaski łączy się z nauczaniem
M. Lutra o Zakonie i Ewangelii. Zakon
jest pierwszym Słowem Boga, w któ rym ujawnia się jego gniew. Jest Słowem sądu, któ ry uś wiadamia człowieka
o
jego
grzesznoś ci.
„Naczelnym zaś przeznaczeniem
i mocą oddziaływania Zakonu jest to,
by ujawniał grzech pierworodny
i wszystkie jego skutki i ukazywał
człowiekowi, w jak straszliwy sposó b
jego natura upadła i jak do głębi
i całkowicie jest zepsuta. Zakon powiada, ż e człowiek ani nie ma Boga,
ani o Boga nie dba, a oddaje cześ ć
bogom cudzym więc mó wi to, w co
by człowiek przedtem i bez Zakonu
nie był uwierzył. W ten sposó b zostaje on przeraż ony, powalony, popada
w powątpiewanie o sobie i z bojaź nią
poż ąda pomocy, a nie wiedząc, dokąd
by uciec, zaczyna gniewać się na Boga i ze zniecierpliwienia przeciwko
Niemu szemrać .” (Artykuły Szmalkaldzkie, III, 2).
złowiek poddany działaniu Zakonu doprowadzany jest do prawdziwej pokuty: „Ta służ ba Zakonu

C

utrzymana jest w Nowym Testamencie i on spełnia ją w nim (…) I to więc
jest ten piorun Boż y, któ rym On powala i jawnych grzesznikó w, i obłudnikó w i zwiastuje, ż e nikt nie jest
sprawiedliwy, lecz wszystkich doprowadza do lęku i rozpaczy. (…) To
nie jest skrucha czynna lub sztuczna
i wymuszona, lecz skrucha bierna,
udręka sumienia, prawdziwy bó l serca i odczucie grozy ś mierci. Tak mianowicie zaczyna się prawdziwa pokuta. I ten człowiek słyszy potem
ogłoszony sobie wyrok, któ ry brzmi:
Kimkolwiek jesteś cie, jesteś cie niczym, czy jesteś cie jawnymi grzesznikami, czy we własnym wyobraż eniu jesteś cie ś więtymi, wszyscy musicie stać się innymi, aniż eli jesteś cie
teraz, i postępować inaczej, aniż eli
teraz postępujecie – kimkolwiek doprawdy jesteś cie, wielcy, mali, potęż ni, ś więci. Jednym słowem, tutaj nikt
nie jest sprawiedliwy, ś więty, naboż ny.” (Artykuły Szmalkaldzkie, III, 3).
o działanie Zakonu niszczyłoby
człowieka, strącało go do piekła,
jeś liby „do tej roli pokuty Nowy Testament od razu dołącza pociechę
i obietnicę łaski Ewangelii, któ rej
trzeba wierzyć , jak powiada Chrystus w Ewangelii Marka 1, 15:
„Pokutujcie i wierzcie Ewangelii” – to
znaczy: stań cie się innymi i postępujcie inaczej, i wierzcie mojej obietnicy.” (Artykuły Szmalkaldzkie, III, 3).
Ewangelia to obietnica, ostatnie słowo Boga, słowo łaski o zbawieniu
darmo, ze względu na Chrystusa,
o przebaczeniu grzechó w i pojedna-

T
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niu z Bogiem. „Teraz powró cimy do
Ewangelii, któ ra nie w jeden tylko
sposó b udziela nam rady i pomocy
przeciwko grzechowi. Bó g bowiem
jest przebogaty i szczodry w swojej
łasce i dobroci” (Artykuły Szmalkaldzkie, III, 4).
akon i Ewangelia są zawarte
w Słowie Boż ym, któ re jest nam
przekazane w Piś mie S więtym. Nie
moż na ich jednak odpowiednio utoż samiać z Księgami Mojż eszowymi,
w któ rych przekazano Boż e Prawo
(Zakon) dla ludu wybranego, czy też
z Ewangeliami w Nowym Testamencie. Zakon i Ewangelia w luterskim
rozumieniu tych terminó w występują w całym Piś mie S więtym, często
tuż obok siebie. Sztuką i darem Ducha S więtego jest ich rozró ż nienie.

Z

Sakramenty

D

rugim obok zwiastowanego Słowa ś rodkiem łaski, przez któ re
działa Duch S więty, są sakramenty.
Zgodnie z przyjętą w Lutrowych Katechizmach augustyń ską de2inicją
sakramentu: „Niech dołączy się słowo do elementu, a powstaje sakrament” za sakramenty luteranizm
uznaje Chrzest i Wieczerzę Pań ską.
Zgodnie z de2inicją Augustyna sakramentem jest więc zewnętrzny znak
połączony ze Słowem Boż ej obietnicy, któ rą złoż ył Chrystus ustanawiając oba z nich. W początkowym etapie rozwoju Reformacji w Wittenberdze rozważ ano takż e sakramentalny
charakter pokuty i absolucji, któ ra

podobnie jak inne sakramenty niesie
ze sobą obietnicę odpuszczenia grzechó w, ale z czasem zwycięż ył pogląd,
ż e nie ma ona własnego zewnętrznego znaku i jest integralną częś cią
Chrztu.
ch poż ytkiem jest odpuszczenie
grzechó w, ż ycie i zbawienie: „Co
daje lub co sprawia Chrzest? Sprawia
odpuszczenie grzechó w, wybawia od
ś mierci i diabła i daje zbawienie
wieczne wszystkim, któ rzy wierzą
w to, co mó wią słowa i obietnice Boż e. (…) Jaki poż ytek przynosi takie
spoż ywanie i picie? Na to wskazują
nam słowa: za was się daje i wylewa
na odpuszczenie grzechó w. To jest,
ż e w sakramencie przez te słowa
udzielone nam zostaje odpuszczenie
grzechó w, ż ycie i zbawienie; bo gdzie
jest odpuszczenie grzechó w, tam też
jest ż ycie i zbawienie” (Mały katechizm, Część czwarta i piąta, Pytanie
drugie), a takż e mają utwierdzać wiarę
przystępujących
do
nich:
„Koś cioły nasze uczą, ż e sakramenty
są ustanowione nie tylko znakami
rozpoznawczymi wś ró d ludzi, lecz
raczej znakami i ś wiadectwami woli
Boż ej wobec nas, aby pokrzepiały
i utwierdzały wiarę tych, co przystępują do sakramentó w” (Wyznanie
augsburskie, art. XIII).
akramenty są waż ne niezależ nie
od godnoś ci osoby udzielającej
ich: „Chociaż Koś ció ł jest właś ciwie
zgromadzeniem ś więtych i szczerze
wierzących, to jednak ponieważ
w tym ż yciu wielu obłudnikó w
i złych ludzi jest pomieszanych
z godnymi, przeto moż na przystępo-

wać do sakramentó w, któ rych udzielają niegodni, według słó w Chrystusowych: "Na mó wnicy Mojż eszowej
zasiedli uczeni w Piś mie i faryzeusze" itd. Sakramenty zaś i Słowo są
skuteczne ze względu na ustanowienie i nakaz Chrystusowy, choć by ich
niegodni udzielali.” (Wyznanie augsburskie, art. VIII).
ednak by mó c skorzystać z przyobiecanych w nich daró w konieczna
jest wiara przyjmującego sakrament:
„Jak moż e woda tak wielkie rzeczy
czynić ? Woda wprawdzie tego nie
czyni, ale Słowo Boż e, któ re jest
z wodą i przy wodzie, tudzież wiara,
ufająca temu Słowu Boż emu połączonemu z wodą (…) Kto godnie przyjmuje ten Sakrament [Wieczerzy Pań skiej]? ten tylko jest prawdziwie godny i należ ycie przygotowany, kto ma
wiarę w te słowa: Za was się daje
i wylewa na odpuszczenie grzechó w.
Kto zaś tym słowom nie wierzy lub
powątpiewa, ten nie jest godny i nie
jest przygotowany, gdyż owe słowa:
„Za was” wymagają serc prawdziwie
wierzących.” (Mały katechizm, Część
czwarta i piąta, Pytanie trzecie); „…
sakramenty są ustanowione (…) aby
pokrzepiały i utwierdzały wiarę tych,
co przystępują do sakramentó w. Dlatego należ y przystępować do sakramentó w z wiarą, któ ra ufa obietnicom, jakie są przez nie objawiane
i zapowiedziane.” (Wyznanie augsburskie, art. XIII).
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SYLWETKI EWANGELIKÓW
Najważniejsze publikacje:
♦Polacy-ewangelicy w Kró lestwie Polskim 1815-1914:
kształtowanie się ś rodowisk,
ich działalnoś ć społeczna i narodowa (1992), Gdań sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań skiego
♦Ewangelicy warszawscy: 18151918 (1993), Warszawa: Semper
♦Pastorzy Kró lestwa Polskiego
na
studiach
teologicznych
w Dorpacie w XIX wieku
(1993), Warszawa: Semper
♦Bó g, protestantyzm, Polska.
Biogra$ia pastora Leopolda
Marcina Otto (1819–1882)
(2000), Gdań sk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdań skiego

Tadeusz Stegner
Profesor zw. dr hab. (ur. 1952
w Gdań sku) – polski historyk,
pracuje
na
Uniwersytecie
Gdań skim oraz w Wyż szej
Szkole Komunikacji Społecznej .

♦Ewangelicy ziem polskich XIX
wieku. Sylwetki wybitnych postaci (2008), Gdań sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań skiego

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG, a takż e przewodniczącego
Rady Muzeum Miasta Gdyni. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczegó lnoś ci dziejami polskiej myś li politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich.
Został odznaczony Złotym Krzyż em Zasługi, medalem 70-lecia Gdyni oraz
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był organizatorem kilkunastu sesji
naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Prezes gdań skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Opracował: ks. Cezary Kró lewicz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

9.05.2013 o 17:00 w Świerzawie odprawione zostanie międzyparaﬁalne nabożeństwo z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego
w dawnym kościele ewangelickim św. Jana i św. Katarzyny. Po nabożeństwie piknik w Dobkowie niedaleko Świerzawy.

2.

14.05.2013 w Bolesławcu o godz. 15:00 Godzina Biblijna.

3.

14.05.2013 w Lubaniu o godz. 18:00 Godzina Biblijna.

4.

19.05.2013 o 11:00 w Lubaniu tegoroczne Święto Paraﬁalne.
Gościć będziemy Chór Marcina Lutra z Görlitz.

5.

Do 19.05.2013 trwa tegoroczna zbiórka oﬁar na Bratnią Pomoc im.
Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa.

6.

31.05.2013 o 17:00 w Goerlitz w kościele św. Mikołaja odbędzie
się uroczyste otwarcie wystawy będącej podsumowaniem projektu
europejskiego Heimatkirche – Kościół moim domem? Nie do wiary!
w którym udział brała nasza Paraﬁa.

7.

2.06.2013 w Lubaniu w czasie nabożeństwa odbędzie się wprowadzenie w urzędowanie nowej rady paraﬁalnej.

8.

14.06.2013 o godz. 19:00 w Lubaniu w naszym kościele paraﬁalnym odbędzie się koncert muzyki organowej w wykonaniu Jakuba
Chorosa.

9.

20.06.2013 nasza Paraﬁa organizuje wspólnie z dziećmi z Krzewia
Małego jednodniową wycieczkę do Hoyerswerdy w Niemczech
przeznaczoną dla dzieci wraz z opiekunami. Osoby zainteresowane
wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do kancelarii paraﬁalnej.

10.

22.06.2013 w Lubaniu odbędzie się wspólne robocze posiedzenie
rad paraﬁalnych Paraﬁi Schleife i naszej lubańskiej Paraﬁi.

11.

23.06.2013 w Lubaniu o godz. 11:00 odbędzie się nabożeństwo na
zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem świadectw
z nauczania kościelnego.
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12.

13.

21.09.2013 w Jaworze odbędzie się spotkanie partnerskie Paraﬁi
Ewangelickich Diecezji Wrocławskiej KEA w RP oraz Okręgu Kościelnego Görlitz. Rozpocznie się ono nabożeństwem w kościele Pokoju
o godz. 10:00. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do kancelarii paraﬁalnej. Nasza Paraﬁa pojedzie do Jawora
wynajętym autobusem. Szczegóły w kancelarii paraﬁalnej.
Osoby zainteresowane prenumeratą Zwiastuna Ewangelickiego na rok
2013 poprzez Paraﬁę proszone są o zgłaszanie się do kancelarii paraﬁalnej.

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

Maj 2013
Dzień
5.05.2013
NIEDZIELA
ROGATE
9.05.2013
ŚWIĘTO
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
12.05.2013
NIEDZIELA
EXAUDI
19.05.2013
ŚWIĘTO
ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
26.05.2013
ŚWIĘTO
TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Miejsce

Godz.

Nabożeństwa

Bolesławiec

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Goerlitz

13:30

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bogatynia

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Bogatynia

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego
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Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Czerwiec 2013
Dzień
2.06.2013
1. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
9.06.2013
2. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

16.06.2013
3. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

23.06.2013
4. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
30.06.2013
5. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Miejsce

Godz.

Nabożeństwa

Lubań

11:00

Bogatynia

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Bogatynia

9:00

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą
Nabożeństwo Słowa Bożego

Kościół Ewangelicki Marii Panny w Lubaniu po roku 1945

12

Lipiec 2013
Dzień
7.07.2013
6. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

14.07.2013
7. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

21.07.2013
8. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

28.07.2013
9. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Miejsce

Godz.

Nabożeństwa

Bolesławiec

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bogatynia

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Lubań

11:00
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Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

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

Nabożeństwo Słowa Bożego

Sierpień 2013
Dzień

Miejsce

Godz.

Nabożeństwa

4.08.2013
10. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Bogatynia

9:00

Lubań

11:00

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Bogatynia

9:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa Bożego

11.08.2013
11. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
18.08.2013
12. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
18.08.2013
12. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
25.08.2013
13. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

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

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.
Psalm 84,11a
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KOŚCIOŁY W POLSCE
Kościół Ewangelicki Krzyża Świętego w Słupsku
Słupsk był jednym z pierwszych
w Europie miast,
gdzie zaczęto głosić
luteranizm.
Pierwszym
kaznodzieją, któ ry
głosił w Słupsku
kazania w duchu
luterań skim był
niewątpliwie Jan
Krystian Ketelhut,
uczeń Jana Bugenhagena. Przybył on do Słupska
w 1522 roku
i został przydzielony do koś cioła
ś w.
Mikołaja.
Udało mu się pozyskać dla reformacji proboszcza para2ii mariackiej, ks. Tomasza Hecketa. Obaj jednak
wkró tce zmuszeni zostali przez księcia Bogusława X do opuszczenia miasta.
Trzecim reformatorem na terenie Słupska był słupszczanin Piotr Suawe.
Pomimo, ż e w Słupsku nie występował publicznie i ze zwolennikami spotykał się w swoim domu, ró wnież i jego dotknęły represje, i musiał opuś cić
rodzinne miasto. W listopadzie 1524 r. do miasta przybył Jan Amandus.
Z jego inicjatywy odbyła się publiczna dysputa z duchowień stwem katolickim, któ ra ostatecznie przekonała Słupszczan do luteranizmu, któ ry od
1535 roku stał się wyznaniem panującym w Księstwie Pomorskim. Reformacja w swoich głó wnych założ eniach sprzyjała utrzymaniu ś wiadomoś ci
narodowej wiernych. W owym czasie w Słupsku dominowała ludnoś ć niemiecka, co miało oczywisty wpływ na przeobraż enia dokonywane w liturgii
koś cielnej. Jednak dla zapewnienia opieki duszpasterskiej dla miejscowej
ludnoś ci słowiań skiej podjęto szereg działań dla wprowadzenia i utrzymania języka polskiego w słupskich i podsłupskich ś wiątyniach ewangelickich.
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W 1545 roku utworzono szkołę duchownych i bakałarzy, mających nauczać
w miejscowej gwarze słowiań skiej. Naboż eń stwa dla ludnoś ci kaszubskiej
odbywały się w Słupsku do roku 1779. Ostatnim polskojęzycznym duchownym w mieś cie był ks. M.Ch. Wilcke. W regionie słupskim najdłuż ej dotrwały polskie naboż eń stwa w Głó wczycach (1886) i w Klukach (ok. 1890).
W łonie Koś cioła ewangelickiego w Słupsku zachodziły liczne zmiany o charakterze organizacyjnym. Dominujący w mieś cie luteranizm stał się elementem Zjednoczonego Koś cioła Ewangelickiego zwanego Unijnym. Poza
strukturami tego Koś cioła ostały się grupki staroluteran, w przypadku
Słupska skupione w dwó ch ró ż nych związkach wyznaniowych.
Korzenie ewangelicko-luterań skiej para2ii ś w. Krzyż a w mieś cie Słupsku
odnaleź ć moż na w jego wiejskim otoczeniu. Ruchy religijne miały swó j początek najpierw w dobrach okolicznych rodzin szlacheckich, któ re początkowo bardzo laickie, w częś ci przyjęły ś wiadomie pro2il luterski. Ten ruch
koś cielny wyznania luterań skiego promieniował na miasto i w nim znalazł
swoje organizacyjne centrum. Sama para2ia w mieś cie musiała jednak ciągle
walczyć z wielkimi trudnoś ciami przy budowie koś cioła, plebani, oprawy
zewnętrznej, by je następnie wypełnić dynamicznym ż yciem para2ialnym.
Eduard Gaudian (1809-1843), nauczyciel domowy Puttkameró w w roku
1837 został ordynowany w Koś ciele luterań skim i powołany na pierwszego
proboszcza para2ii. Czasy prześ ladowań trwały do roku 1840. Po objęciu
urzędu Fryderyk Wilhelm IV zarządził tolerancję wobec luteran, któ rzy odłączyli się od Zjednoczonego Koś cioła Unijnego. W roku 1845 wydana została Koncesja Generalna, któ ra wytyczyła ramy prawne dla rozwoju samodzielnego ż ycia Koś cioła.
W 1857 roku para2ia luterań ska w Słupsku stała się probostwem. 1 kwietnia tegoż roku, to nowo utworzone probostwo otrzymało pierwszego proboszcza - pochodzącego z Badenii - Georga Friedricha Haaga (1806-1875).
12 sierpnia 1857 roku para2ia słupska została uznana przez pań stwo.
W tym samym roku para2ia w Słupsku rozpoczęła budowę koś cioła przy
dzisiejszej ulicy Słowackiego 40 (Großer Aucker 40). W tym czasie liczyła
ona ok. 100 członkó w. Położ enie kamienia węgielnego odbyło się w rocznicę chrztu dr Marcina Lutra - 11 listopada, przy słabym deszczu, pod tęczą
rozpoś cierającą się nad miastem. Długa historia budowy koś cioła odzwierciedla ubó stwo para2ii. Jako budulec wybrano jeszcze niezbyt popularny,
nowy materiał - wapienne cegły pustakowe. To podobno tanie rozwiązanie
okazało się dla para2ii bardzo drogie. Kilkakrotnie zawalały się częś ci budowy w stanie surowym. 15 sierpnia 1858 r., kiedy to ś więtowano zawieszenie wiechy jeszcze raz zawaliła się częś ć budowli nad ołtarzem.
16

Odnowienie podjęto już cegłami wypalanymi. Koś ció ł musiał być praktycznie budowany od razu dwukrotnie. Ostatecznie został poś więcony 28 sierpnia 1859 r. Haag złoż ył swó j urząd już w maju 1862 r., opuś cił Słupsk i wró cił do swojej ojczyzny w Badenii. Probostwo osiągnęło w koń cu lat 70-tych
liczbę 718 para2ian - najwyż szą w swojej historii. Jednocześ nie na początku
lat 80-tych odczuło bardzo duż e straty, kiedy to strukturalnie słabe tereny
Pomorza ogarnęła fala uchodź stwa. Para2ie wiejskie straciły wó wczas 1/5
wyznawcó w, podczas gdy para2ia miejska w Słupsku utraciła ich w latach
1882-86 niecałe 9%. Cięż ka sytuacja ż yciowa na wsi popchnęła wielu do
szukania szczęś cia w Ameryce. Mimo tych strat mogła wreszcie zostać zbudowana w r. 1899 plebania przy ul. Drewnianej 4, podczas gdy już w r. 1873
zebrano na ten cel 980 talaró w jako kapitał podstawowy. Ten skromny dom
para2ialny został znacznie rozbudowany w r. 1913.
Jedna z kon2irmantek Brachmanna, Elisabeth Berndt (1869-1945) została
w r. 1899 diakonisą w Gubinie, w r. 1903 została przełoż oną tego domu diakonis i zarządzała nim przez 42 lata. W r. 1898 pró bowano utworzyć Koło
Młodzież owe, któ re jednak nie miało siły przetrwania. Było to przyczyną,
dla któ rej nie podjęto pró b pracy z zespołem puzonistó w. Stale rozwijały
się Stowarzyszenie Męż czyzn i Stowarzyszenie Kobiet, jak i Związek Młodych Kobiet, któ ry z czasem rozwinął się w Związek Młodzież y. Działał ró wnież chó r koś cielny.
W roku 1934 na 75-lecie poś więcenia koś cioła, któ re było uroczyś cie obchodzone 14 paź dziernika z udziałem radcy Koś cioła dr. Gottfrieda Nagla
(Wrocław), dokonano gruntownego remontu budynku koś cielnego. Otrzymał on wtedy nowy ołtarz z drzewa dębowego z reliefem przedstawiającym
baranka z chorągwią Koś cioła.
W roku 1937 urząd proboszcza objął Albrecht Stolle (1909-1945), któ ry
zarządzał para2ią - obok pełnienia od 1942 r. służ by wojskowej w administracji w Słupsku - aż do jej rozwiązania u koń ca II wojny ś wiatowej. Ostatnie naboż eń stwa w koś ciele ś w. Krzyż a w Słupsku odbyły się w ś więta Boż ego Narodzenia 1944 roku. Potem Stolle został przeniesiony na front. Para2ia rozwiązała się przez uchodź stwo i wysiedlenia. Plebania została spalona w czasie wkroczenia Rosjan.
Rok 1945 jest niezwykle waż ny w dziejach słupskiego ewangelicyzmu.
Z Koś cioła większoś ci stał się on malejącą przez wiele lat diasporą. Do 1945
roku w mieś cie działało 9 para2ii Koś cioła Ewangelicko-Unijnego oraz 2 para2ie o charakterze staroluterskim. Po wojnie, a w zasadzie od 1947 do
1997 roku funkcjonowały w Słupsku tylko dwie para2ie ewangelickie, któ re
skupiały wiernych takż e spoza Słupska.
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Zajęcie Słupska w 1945 roku przez wojska radzieckie stanowi ró wnocześ nie praktyczny koniec działania Koś cioła ewangelickiego w jego dawnych
strukturach na terenie miasta. Dotychczasowe para2ie zostały pozbawione
swoich ś wiątyń i innych posiadanych obiektó w. Duchowni w zdecydowanej
większoś ci opuś cili miasto przed jego zajęciem, lub zostali aresztowani
przez NKWD. W Słupsku - po zajęciu miasta - działalnoś ć prowadzili jedynie: wikariusz Ernst Giese, Drescher (Kreisjugendwart), Margarete Lohrenz
(Jugendsekretä rin), s. diakonisa Anna Schulz. Znacznie dłuż sza w Słupsku
i okolicach była działalnoś ć lektoró w ewangelickich (ś wieckich odprawiających naboż eń stwa). W Słupsku lektorem był Herman Tietz. Działał on aż do
1957 roku.
Duchowni polskiego Koś cioła Ewangelicko–Augsburskiego pojawiać się
zaczęli w Słupsku dopiero w 1947 roku. Wtedy to z inicjatywy dr Jana Posmykiewicza doszło do utworzenia zboru polskojęzycznego. Skupiał on początkowo około 800 osó b, w tym 300 mieszkań có w samego miasta. Wś ró d
nich stosunkowo najliczniejsze grupy stanowili przesiedleń cy z okolic Suwałk, Warszawy i repatrianci zza wschodniej granicy. Naboż eń stwa w języku polskim odprawiał dla nich ks. Edward Dietz z Sopotu. On też od marca
1947 r. przewodniczył polskojęzycznym naboż eń stwom dla ludnoś ci autochtonicznej, tzw. Słowiń có w w Klukach. Naboż eń stwa te tłumaczone były
na język niemiecki przez miejscowego nauczyciela. Mniej zmian zachodziło
wś ró d duszpasterzy para2ii polskojęzycznej. Po przejś ciu na emeryturę ks.
sen. Edwarda Dietza, administratorami para2ii byli: ks. Michał Warczyń ski,
ks. Tadeusz Raszyk i ks. Paweł Badura, pierwszy, któ ry w 1985r. - jeszcze
jako wikariusz - zamieszkał na terenie para2ii. W omawianym okresie para2ia utworzyła na terenie byłego wojewó dztwa słupskiego dwa 2iliały: w Bytowie i Lęborku. Powstał takż e 2iliał w Koszalinie.
W okresie powojennym naboż eń stwa luterań skie odprawiano w kilku
ś wiątyniach: w kaplicy przy ul. Długosza 22 (do 1954), w koś ció łku przy ul.
Niedziałkowskiego 5 (od 1954 do 1977, obecnie Oś rodek Teatralny
„Rondo”) i najdłuż ej (od paź dziernika 1947) w koś ciele przy ul. Słowackiego 40.
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W drugiej połowie 1997
roku nastąpiły poważ ne
zmiany
organizacyjne
w łonie ewangelicyzmu na
Pomorzu
S rodkowym.
W miejsce dotychczasowych
para2ii podzielonych według kryterió w językowych
(polski i niemiecki) powstały dwie para2ie o charakterze terytorialnym: w Słupsku i Koszalinie. Proboszczem - administratorem
obydwu para2ii został od
1 listopada 1997 r. ks. Mirosław Sikora, urzędujący
w Słupsku.
Wprowadzone zmiany wytworzyły nową sytuację
w łonie słupskiego ewangelicyzmu. Słupska para2ia
stała się jedną z nielicznych
w Polsce wspó lnot dwujęzycznych. Naboż eń stwa odprawiane są oddzielnie po niemiecku i po polsku. Na wspó lnych posiedzeniach zbiera się Rada Para2ialna, razem organizowane są lekcje religii. W latach 2002 – 2005 funkcje duszpasterskie
w Para2ii sprawował ks. Marcin Makula. Obecnie, od 1 lipca 2005, duszpasterzem jest ks. Wojciech Froehlich. Od roku 2003 Koś ció ł ś w. Krzyż a
przechodził gruntowny remont, ostatnim wykonanym etapem prac remontowych jest wykonanie nowej posadzki.
za www.slupsk.luteranie.pl
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