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14 czerwca 2013 roku
w dawnym kościele ewangelickim U studni Jezusa (Zum
Jesusbrunnen) w Biedrzychowicach w gminie Olszyna
w powiecie lubańskim odbyło się nabożeństwo dziękczynne w ramach zjazdu
rodzinnego byłych właścicieli Biedrzychowic - rodziny
von Schweinitz.
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SŁOWO DUSZPASTERZA
Drodzy Paraﬁanie
Wrzesień zaczynamy, jak co roku, nabożeństwem na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przed nauczycielami i uczniami kolejny rok pracy i nauki, aby przekazywać i zdobywać
wiedzę. Dotyczyć to będzie również w naszej Paraﬁi nauczania kościelnego, potocznie nazywanego lekcją religii. Dzieci
i młodzież będą brać udział w lekcjach nauczania kościelnego w budynku Domu Paraﬁalnego w Lubaniu podobnie jak
w latach ubiegłych. Odbywać się będzie również nauka konﬁrmacyjna i szkółka niedzielna. Mamy nadzieję, że w okresie
zimowym, będzie to możliwe w już oddanych do użytku pomieszczeniach nowej kancelarii paraﬁalnej.
We wrześniu będzie kontynuowany remont dachu naszego kościoła w Lubaniu.
W zależności od pogody jego zakończenie możliwe będzie najprawdopodobniej
w październiku.
20 września o godz. 19:00 odbędzie się w naszym kościele w Lubaniu kolejny koncert organowy w ramach feswalu Pro Musica Sacra. Dzień później tj. 21 września
chcemy pojechać do Jawora na Spotkanie Partnerskie Paraﬁi Ewangelickich z terenu Diecezji Wrocławskiej i Okręgu Kościelnego Görlitz. Specjalnie wynajętym autobusem wyjedziemy z Lubania przez Zgorzelec i Bolesławiec. Osoby zainteresowane
wzięciem udziału w tym jednodniowym wyjeździe proszone są o zgłaszanie się do
kancelarii paraﬁalnej osobiście lub telefonicznie. Chęć wyjazdu można zgłaszać
również po niedzielnych nabożeństwach. Do tego wyjazdu szczególnie zachęcam
wszystkich naszych Paraﬁan i ich bliskich.
Natomiast 29 września Paraﬁa Ewangelicka w Wałbrzychu zaprasza nas na jubileusz 225-lecia swojego kościoła.
Pod koniec września odbędą się Godziny Biblijne w Bolesławcu i Lubaniu.
Nabożeństwa odbywać się będą zgodnie z podanym w Biuletynie porządkiem.
Ewentualne zmiany będą wcześniej ogłaszane w czasie nabożeństw oraz na stronie
internetowej Paraﬁi.
We wrześniu zbierze się rada paraﬁalna. Członkowie ﬁliału w Bogatyni będą zastanawiać się nad przyszłością swojej kaplicy wymagającej od dłuższego czasu remontu.
Życzę, aby wrzesień był czasem spokojnie podjętych na nowo obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, ale też czasem spotykania się Paraﬁan w różnych
formach i w różnym czasie w pracy paraﬁalnej.
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.09.2013
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Z Ż P "
22 czerwca 2013 roku w Lubaniu odbyło się wspólne posiedzenie rad
paraﬁalnych Paraﬁi Ewangelickich: Schleife i Lubań. Po wielu latach od
ostatniego wspólnego posiedzenia ponownie z inicjatywy ks. Cezarego
Królewicza – lubańskiego proboszcza doszło do spotkania gremiów reprezentujących obie Paraﬁe.

Wspólne posiedzenie
rad paraialnych

Głównym tematem posiedzenia
rad było omówienie dotychczasowej współpracy. Wiele czasu poświęcono planowanemu remontowi dachu
kościoła ewangelickiego w Lubaniu. Zaplanowano dalsze wspólne inicjatywy:
wyjazd na Spotkanie Partnerskie Paraﬁi do Jawora na 21.09.2013, wymianę
informacji o życiu Paraﬁi, wspólne rekolekcje, dzałania w ramach Dekady Lutra oraz regularne spotkania rad paraﬁalnych. Stronę niemiecką reprezentował ks. Daniel Jordanov oraz Manfred Hermasch zaangażowany jednocześnie
w pielęgnowanie kultury łużyckiej, jej zwyczajów i ewangelickiej tradycji religijnej jako członek Rady Wspierającej Pracę Paraﬁalną Kościoła Ewangelickiego
Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Obie rady wyraziły na koniec
zadowolenie ze spotkania i chęć dalszej współpracy obu Paraﬁi w wielu wymiarach pracy duszpasterskiej, w tym wspólnych projektów. Wzajemne słowa
podziękowań oraz wspólnie zmówiona Modlitwa Pańska zakończyły spotkanie
rad paraﬁalnych.
Małgorzata Bednarz
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31.05.2013 roku w kościele św. Projekt europejski
Mikołaja (Nikolaikirche) w Görlitz
Kościół domem
uroczyście
otwarta została wyPodpis obrazu
dobiegł końca
stawa kończąca projekt europejski poświęcony Kościołowi ewangelickiemu na terenie Dolnego Śląska do II wojny światowej i po jej
zakończeniu.
Był on prowadzony w ramach Dekady Lutra mającej upamiętnić przypadający na rok 2017 piękny jubileusz 500-lecia Reformacji. Młodzież
z Polski i Niemiec wspólnie pracowała nad wieloma zagadnieniami, a efekty jej
pracy można obecnie zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie. Licznie
przybyli goście wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych
z terenów, które były przedmiotem prac, mieli możliwość zabrania głosu i odniesienia się do efektów pracy młodzieży. Partnerami projektu byli: Fundacja
Kościelna Ewangelickiego Śląska z Görlitz, Muzeum Śląskie w Görlitz oraz inne
podmioty w tym Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu. W ramach projektu powstała strona internetowa oraz planowane jest wydanie publikacji.
ks. Cezary Królewicz
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Z Ż P "
Święto Paraﬁalne lubańskiej Paraﬁi Ewangelickiej odbyło się kolejny
raz w maju jako dziękczynienie Bogu za dar samodzielnej Paraﬁi po
długich latach bycia kościołem ﬁlialnym.
Tym razem 19 maja 2013 roku w dniu
Święto Paraialne
Święta Zesłania Ducha Świętego Paraw Lubaniu
ﬁanie zgromadzili się na nabożeństwie
rozpoczynającym świętowanie.
Ponowna samodzielność Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu przyczyniła się do jej znacznego rozwoju i to już po kilku
latach. Budowa samodzielnej struktury paraﬁalnej funkcjonującej na dużym
obszarze wiązała się i nadal wiąże się z niemałym wysiłkiem ﬁnansowym.
Efektem tego jest posiadanie własnego Domu Paraﬁalnego służącego do prowadzenia działalności paraﬁalnej oraz jako mieszkanie duchownego. Znajduje
się on tuż obok historycznego kościoła Marii Panny. Paraﬁa posiada też 3 ﬁliały: w Bolesławcu, Zgorzelcu i Bogatyni. Każde Święto Paraﬁalne rozpoczyna się
od nabożeństwa dziękczynnego. Wtedy odbywa się w Paraﬁi tylko jedno nabożeństwo w Lubaniu, a Paraﬁanie docierają ze wszystkich
ﬁliałów, aby wspólnie świętować. Tegoroczne nabożeństwo
połączone było z wstąpieniem
do Paraﬁi 4 nowych osób oraz
chrztem dziecka. W czasie liturgii śpiewał Chór Marcina Lutra
z Paraﬁi Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Zgodnie ze zwyczajem po nabożeństwie wszyscy
zgromadzili się przed Domem
Paraﬁalnym, aby w miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie mieć czas na rozmowy.
Smażono jajecznicę, ale były też przysmaki z grilla i duży wybór wypieków.
Poruszano też wiele spraw z bieżącego życia Paraﬁi w tym planowany remont
dachu kościoła paraﬁalnego w Lubaniu.
ks. Cezary Królewicz
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KĄCIK TEOLOGICZNY
„Wierzę, że Bóg
stworzył mnie (…)
że mi dał ciało i duszę, oczy, uszy
i wszystkie członki,
rozum
wszystkie
zmysły…” (Mały
katechizm, Część
druga,
Pierwszy
artykuł) – takie rozpoczęcie przez Marcina Lutra objaśnienia pierwszego artykułu Apostolskiego Wyznania Wiary
dają jasno do zrozumienia, że człowiek jest Bożym
stworzeniem.

CZŁOWIEK
- storzenie pot zebujące
zbawienia.
Upadek w grzech
Stworzenie to jednak popadło
w grzech: „Kościoły nasze nauczają
także, iż po upadku Adama wszyscy
ludzie wydani na świat w sposób naturalny – rodzą się z grzechem, tj. bez
bojaźni Bożej, bez ufności ku Bogu i ze
złymi pożądaniami, iż ta ułomność,
czyli przyrodzone skażenie, prawdziwie
jest grzechem, ściągającym wieczne
potępienie i śmierć na tych, co się nie

narodzą na nowo przez chrzest i Ducha
Świętego. Kościoły nasze potępiają
pelagian i innych, którzy przeczą temu,
że owo przyrodzone skażenie jest grzechem, i przyćmiewają chwałę zasługi
oraz dobrodziejstw Chrystusa, utrzymując, iż człowiek może osiągnąć
usprawiedliwienie przed Bogiem własną mocą i rozumem.” (Wyznanie Augsburskie, art. II). Człowiek jest naznaczony grzesznością, która oddziela go
od Boga.
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Grzech w rozumieniu drugiego artykułu Wyznania Augsburskiego nie jest
w pierwszym rzędzie czynem skierowanym przeciw Bogu, ale postawą braku
bojaźni i ufności Bogu, przez którą człowiek nie tylko odwraca się od Boga, ale
też nie jest w stanie zrobić nic by zmienić swą sytuację. Z postawą tą nieodłącznie związane są złe pożądliwości,
które powodują, że człowiek popełnia
konkretne grzeszne, a więc sprzeczne z
wolą Bożą, czyny.

Mimo to pozostaje on nadal stworzeniem Bożym. To nie Bóg jest źródłem
grzechu: „Kościoły nasze uczą o przyczynie grzechu, że choć Bóg stwarza
i zachowuje przyrodę, to przyczyną
grzechu jest wola złych, mianowicie
diabła i niepobożnych ludzi. Wola ta,
gdy Bóg nie przyjdzie z pomocą, odwraca się od Boga, jak mówi Chrystus
w Ewangelii wg Jana, r. 8: (Diabeł), gdy
mówi kłamstwo, ze swego własnego
mówi.” (Wyznanie Augsburskie, art.
XIX).

Całkowita grzeszność
człowieka i jej skutki

Simul iustus et peccator

Człowiek jest całkowicie grzeszny, jego
natura jest zupełnie zepsuta. Ze względu na to: „O wolnej woli Kościoły nasze
uczą, że wola ludzka ma pewną swobodę w wypełnianiu sprawiedliwości cywilnej i w wyborze tego, co podlega
władzy rozumu, wszakże bez Ducha
Świętego nie ma mocy wypełniania
sprawiedliwości Bożej lub duchowej,
jako że „człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego”.
(Wyznanie Augsburskie, art. XVIII).
Człowiek posiada wolną wolę tylko odnośnie spraw, które dotyczą jego ziemskiego życia, nie ma jej zaś w odniesieniu do kwes i swojego zbawienia.
W tej ostatniej sprawie zdany jest wyłącznie na łaskę Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie.
Grzech dokonał zniszczeń w człowieku.
Utracił on daną mu przez Boga pierwotną sprawiedliwość oraz darowane
mu przez Boga obraz i podobieństwo
Boże (por. 1 Księga Mojżeszowa 1,27).

Moc grzechu pozostaje w człowieku,
także wierzącym, aż do jego śmierci.
Opisuje to formuła Marcina Lutra simul
iustus et peccator – zarówno sprawiedliwy i grzeszny. Człowiek wierzący
otrzymał już w darze sprawiedliwość
Chrystusa, na jej podstawie jest więc
sprawiedliwy, jednak ze względu na
zepsucie swojej natury pozostaje aż do
śmierci grzesznikiem: „Co dotąd zawsze i pilnie o usprawiedliwieniu nauczałem, tego w najmniejszej mierze nie
mogę zmienić, mianowicie że my – jak
to Piotr powiada w Dziejach Apostolskich 15, 9 – przez wiarę otrzymujemy
inne, nowe i czyste serce i że Bóg przez
wzgląd na Chrystusa, naszego pośrednika, uznaje nas za sprawiedliwych
i świętych. A chociaż grzech w ciele nie
jest jeszcze całkiem zniesiony i umarły,
jednak Bóg nie chce nam go zaliczać
ani pamiętać” (Artykuły Szmalkaldzkie
III,13).
za www.luteranie.pl
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Remont dachu kościoła ewangelickiego Marii Panny
Położony na zboczu Kamiennej
Góry kościół ewangelicki Marii
Panny będący kościołem paraﬁalnym
Paraﬁi
EwangelickoAugsburskiej w Lubaniu jest najstarszym zachowanym kościołem
dzisiejszego Lubania. Należy do
najcenniejszych obiektów zabytkowych i jest od stuleci wizytówką
miasta. Jego historia jest nierozerwalnie związana z historią miasta.
Od czasów Reformacji XVI wieku
służy mieszkańcom miasta, którzy
w większości opowiedzieli się za
Reformacją luterańską. Dawał
schronienie w trudnych czasach
kontrreformacji na Śląsku, jako
tzw. kościół ucieczkowy, wszystkim mieszkańcom Uniegoszczy
stając się ich nowym miejscem
oddawania czci Bogu. Stało się to
możliwe za zgodą rady miasta Lubania. Kościół pełnił również funkcję kaplicy
cmentarnej, a w trudnym dla miasta czasie epidemii dżumy stał się miejscem
pogrzebów zmarłych na skutek epidemii. Przy kościele znajdował się nieduży
cmentarz, później powiększony istniał do lat 70-tych XX stulecia. Spoczęło na
nim wielu zacnych obywateli miasta. Niestety pamięć o nich miała zniknąć,
a skromna tablica upamiętniająca to miejsce jest raczej próbą zagłuszania wyrzutów sumienia niż autentyczną formą pamięci o dawnych mieszkańcach Lubania. Dziś jest miejscem wybiegu dla psów, nadużywania alkoholu i łamania ciszy
nocnej.
Kościół ewangelicki Marii Panny do końca II wojny światowej był drugim kościołem paraﬁi ewangelickiej obok niestety dziś już nieistniejącego, stojącego do
roku 1957 tuż obok Wieży Brackiej, kościoła Krzyża Chrystusowego – zbudowanego przez ewangelików jako główny kościół miasta po pożarze kościoła św.
Trójcy. W tym roku przypada 310 rocznica położenia kamienia węgielnego pod
jego budowę.
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Po II wojnie światowej kościół Marii Panny na Kamiennej Górze znów dał schronienie ewangelikom, którzy w okresie powojennym nie mogli korzystać z kościoła Krzyża Chrystusowego, którego prezbiterium i część dachu została spalona przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowa została uniemożliwiona
decyzją władz powojennych poprzez stopniowe wysadzanie i rozbiórkę kościoła
od marca 1956 roku do marca 1957 roku.
Dlatego kościół Marii Panny jako jedyny w okresie powojennym kościół ewangelicki przejął funkcję
kościoła paraﬁalnego
dla mieszkańców Lubania i okolic. W roku
1956 wysiłkiem ewangelików wykonano szereg prac remontowych,
m.in.
naprawiono
ubytki w dachu. Pieczę
nad kościołem pełniło
wiele osób. Najbliżej
byli Państwo Komendzińscy. Księża dojeżdżali, aby odprawiać
nabożeństwa z Jeleniej
Góry – Cieplic oraz
z Wrocławia.
W roku 2005 poprzez powołanie samodzielnej Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej
w Lubaniu kościół Marii Panny znów ma swojego duchownego zamieszkałego
tuż przy kościele. Po wielu latach prac przygotowawczych i porządkowych wokół kościoła przyszedł czas na remont dachu kościoła. Zgromadzenie dokumentacji oraz środków ﬁnansowych na zrealizowanie tego przedsięwzięcia pozwoliło radzie paraﬁalnej podjąć decyzję o rozpoczęciu koniecznego remontu w roku
2013. Paraﬁanie zgromadzili środki własne Paraﬁi, a instytucje krajowe i zagraniczne wsparły wysiłki lubańskiej Paraﬁi Ewangelickiej. Należą do nich: Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Bratnia Pomoc im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa w Polsce oraz w Lipsku, Wspólnota Ewangelickich Ślązaków, Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze Środków Rządu
Niemieckiego, Fundacja Eriki Simon, Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska
oraz inni prywatni darczyńcy. Pomoc zadeklarowało też wstępnie miasto Lubań.
Remont dachu kościoła z dużą troską i zrozumieniem wspiera Pan Wojciech
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Kapałczyński – konserwator zabytków z Jeleniej Góry. Nad pracami nadzór sprawuje Zespół Inżynierów Ałykow z Lubania. Wykonawcą jest ﬁrma Podlacki
z Wojcieszowa. Na dachu położona zostanie nowa dachówka ﬁrmy Walther
z Langenzenn. Zakończenie prac w zależności od pogody powinno nastąpić
w październiku.
Remont dachu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu jest początkiem planowanego remontu całego kościoła.
Przewidywana jest rekonstrukcja historycznej wieży, która
swoją strzelistością wpisywała
się w krajobraz miasta. Konieczne są też prace remontowe sklepień we wnętrzu kościoła.
Wszystkie te prace pozwolą
nie tylko lepiej zadbać o miejsce kultu religijnego, ale też zachować dla przyszłych pokoleń tę piękną zabytkową świątynię jako wyraz wiary mieszkańców Lubania. Kościół ewangelicki
Marii Panny jest chętnie odwiedzany przez turystów z kraju i zagranicy, gromadzi miłośników muzyki organowej i chóralnej. Na co dzień jest miejscem modlitwy i pracy duszpasterskiej miejscowej paraﬁi ewangelickiej.
ks. Cezary Królewicz
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P

ierwsza wzmianka o kościele Marii Panny w Lubaniu pochodzi z 1384 roku.
Najprawdopodobniej jest on jednak starszy. Położony na zboczu Kamiennej Góry jest dziś najstarszym kościołem Lubania. Początkowo niewielki i drewniany kościół spalony został przez husytów w roku 1427, a odbudowany w roku
1452 jako większy i murowany pełniąc funkcję cmentarną. Ponieważ na cmentarzu tym grzebano oﬁary zaraz pustoszących dawną Europę, księdzu opiekującemu się kościółkiem przysługiwał aż do XIX wieku tytuł „pastorus pes len arus” czyli duszpasterza w czasie zarazy. Przy kościele znajdował się nieduży
cmentarz, później powiększony istniał do lat 70-tych XX wieku.

Historia Kościoła Ewangelickiego Marii Panny
w Lubaniu
Obecnie przypomina o nim tablica z roku 1994
przy wejściu do dzisiejszego parku tj. na teren
dawnego cmentarza na którym nie dokonano
ekshumacji. Najstarsza przykościelna część cmentarza istnieje do dziś i została otoczona opieką
lubańskiej paraﬁi ewangelickiej.

W

raz z rozwojem Reformacji w Lubaniu od roku 1525 w kościele odprawiano nabożeństwa ewangelickie. Pierwszym pastorem był Georg Hew.
W 1613 roku w kościele wymieniono ławki, a w 1626 remontowano ściany
i okna. Od roku 1654 do lat czterdziestych XVIII wieku za zgodą rady miasta stał
się tzw. kościołem ucieczkowym dla ewangelików z Uniegoszczy i Radostowa,
a pierwszym w tym czasie pastorem był Crucius. W 1854 roku obchodzono 200
-lecie tej funkcji kościoła. Wśród kolejnych byli ks. Karl Go'lieb Dietmann (zm.
1808), który wiele pisał o kościele oraz ks. Karl Go'lieb Müller (zm.1818) autor
Historii Kościoła miasta Lubań, w której zawarł historię Reformacji w Lubaniu.

W

1668r. odnowiono wieżę, a jej hełm zakończono kulą i chorągiewką.
W 1732 wymieniono strop, ambonę i okna oraz zakupiono organy, a 3
lata później nowy dzwon z inskrypcją: „Udziel pokoju Panie za dni naszych. Odlano w Görlitz przez Benjamina Körnera”. Remonty były w latach 1730-1735,
a kolejne w 1815, 1840 i od 1887 do 28.03.1888 wg projektu przebudowy
i regotyzacji Abla i Augus na. Najstarszą część kościoła przedłożono o oś okien,
okna zaś tej części i otaczające mury zostały podwyższone.
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Na dachu położono zamiast gontu dachówkę z dekoracyjną kalenicą i kwiatonem kamiennym. Naprawiono wieżę i przypory. Strzelista wieża pokryta została
dachówką. Prace kamieniarskie tj. okna, krzyżownice, fryzy wieży wykonał
mistrz kamieniarski i rzeźbiarz Jordan. Nowe oparcia, ławki i empory mistrz stolarski Seibt, roboty malarskie Adolph, a witraże mistrz szklarski Ammendorf.
Wszyscy pochodzili z Lubania. Ołtarz i ambonę wykonał Zakład Artystyczny
Mayerscha z Monachium. Organy wykonała w roku 1888 ﬁrma H. Eichler Orgelbaumeister z Görlitz jako największe swoje dzieło. Kamienna chrzcielnica pochodzi z 1733, a okna zdobią ocalałe fragmenty witraży.

D

o końca II wojny światowej kościół Marii Panny na Kamiennej Górze był
drugim kościołem Paraﬁi Ewangelickiej obok kościoła Krzyża Chrystusowego. Po zakończeniu wojny znów dał on schronienie ewangelikom, którzy tym
razem w okresie powojennym nie mogli korzystać z kościoła Krzyża Chrystusowego, którego prezbiterium i część dachu została spalona przez wycofujące się
wojska niemieckie. Odbudowa została uniemożliwiona decyzją władz powojennych poprzez stopniowe wysadzanie i rozbiórkę kościoła od marca 1956 roku
do marca 1957 roku. Dlatego kościół Marii Panny jako jedyny w okresie powojennym kościół ewangelicki przejął funkcję kościoła paraﬁalnego dla mieszkańców Lubania i okolic, chociaż duchowni dojeżdżali najpierw z Legnicy (ks. Jan
Zajączkowski, ks. Wolfgang Meißler i ks. Helmut Steckel), a potem głównie
z Jeleniej Góry – Cieplic (ks. Alfred Neuman, ks. Wiesław Suchorab) i Wrocławia
(ks. bp Ryszard Borski, ks. Marcin Markuzel, ks. Andrzej Fober, ks. Tomasz Bujok, ks. Dawid Mendrok). Na miejscu nabożeństwa odprawiali też lektorzy. Kościołem opiekowali się z ogromnym oddaniem Paraﬁanie dbając w miarę możliwości o jego stan i zachowanie. Nie było to łatwe, kiedy nabożeństwo zaczynało
się od zamiatania stłuczonego szkła z okien od czasu poprzedniego nabożeństwa. Sprawcy czuli się bezkarni.

P

od koniec II wojny światowej w roku 1945 ostrzał artyleryjski wojsk radzieckich skierowany został na wieżę kościoła powodując pożar i zniszczenie jej konstrukcji. Uszkodzony został też dach. Dnia 16.01.1954 roku na skutek
silnej wichury nadpalone zwieńczenie wieży runęło na ziemię. Przez wiele lat
nowe zadaszenie wykonywał Fritz Hampel z synami chroniąc tym samym kościół przed popadnięciem w ruinę. Wieżę znacznie obniżono pokrywając ją metalowym lekko spadzistym dachem. Wpłynęło to niekorzystnie na wygląd bryły
kościoła. W latach 1955-56 kościół poddany był renowacji z inicjatywy miejscowych Paraﬁan. Rozpoczęta jesienią 1955 roku, a zakończona uroczystym nabożeństwem i poświęceniem 4.11.1956 roku zgodnie z zapisami w zachowanym
Dzienniku Prac prowadzonym przez Rudolfa Hanke.
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W czasie tych prac rozebrano tzw. Salę Konﬁrmantów, która była przybudówką
do południowej części prezbiterium. Zadbano o nową instalację elektryczną
i grzewczą. Później dokonywano jeszcze uzupełnień na dachu kościoła przy pomocy czerwonej, jedynej wówczas dostępnej dachówki, w odróżnieniu do oryginalnej ciemnogranatowej. Elewacja kościoła pokryta została niestety tzw.
„barankiem”, co całkowicie zasłoniło piękno naturalnego kamienia ścian. Tylko
przypory nie zostały pokryte tynkiem. W latach 90-tych XX stulecia zabezpieczono okna kościoła przed ich ciągłą dewastacją. Założono metalowe siatki
ochronne, które ocaliły ostatnie nieduże fragmenty dawnych witraży kościoła.
Założono również nowe rynny. W Dniu Zesłania Ducha Świętego 3 czerwca
2001 roku w czasie uroczystego nabożeństwa dziękczynnego ks. biskup Ryszard
Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce - dokonał poświęcenia Słowem Bożym i modlitwą wyremontowanych organów. Do odnowienia piętnastogłosowego instrumentu o trakturze mechanicznej przyczynili się byli mieszkańcy Lubania, a prace wykonał Zakład Organomistrzowski Adam Wolański z Lubania.

W

latach 2005-2013 wykonanych zostało szereg prac zabezpieczających
kościół. Poprawiła się też estetyka otoczenia kościoła. Wykonane zostało na nowo metalowe ogrodzenie od stronu ulicy Kościuszki, wycięto drzewa
zagrażające przechodniom, teren przykościelnego cmentarzyka oczyszczony
został ze starych rozbitych dachówek, szkła i innych śmieci. Zasiana trawa i odkryte piękno starych kamiennych płyt nagrobnych tworzą nowe otoczenie świątyni. Do jesieni 2005 roku kościół pełnił funkcję kościoła ﬁlialnego Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach. Natomiast od 1 listopada
2005 roku wraz z utworzeniem samodzielnej Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej
w Lubaniu kościół stał się kościołem paraﬁalnym.

K

ościół Marii Panny w Lubaniu jest kościołem paraﬁalnym Paraﬁi Ewangelicko – Augsburskiej w Lubaniu.
ks. Cezary Królewicz
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KOŚCIOŁY W POLSCE

Kościół Ewangelicki Apostołów
Piotra i Pawła w Wiśle
Powstanie Paraﬁi Ewangelickiej w Wiśle
Z racji braku pełnych materiałów źródłowych nie można dokładnie ustalić czasu powstania zboru ewangelickiego w Wiśle. Zgodnie z prawdą historyczną,
w drugiej połowie XVI wieku na terenie Wisły mieszkało już kilkunastu osadników wyznania ewangelickiego. Osadnicy ci otoczeni byli opieką duszpasterską
przez
wędrownych
kaznodziei ewangelickich. Po zainstalowaniu się w swoich siedzibach,
rozrzuconych po stokach górskich, osadnicy przystąpili do budowy
kościoła.
Najstarsza
księga
gruntowa Wisły, która zawiera akt kupna
z dnia 23 czerwca
1644 roku, podaje, iż
zakupiony grunt ciągnął się ''poniżej kościoła" . Znaczy to , że przed 1644 rokiem w Wiśle na
pewno już istniał kościół, ale nie wiadomo od jak dawna. Ks. dr A. Wantuła po
wnikliwych badaniach podaje na podstawie dokumentów katolickich, że
był to pierwszy i jedyny kościół w Wiśle, wybudowany przez ludność ewangelicką pod koniec XVI wieku, w czasach gdy reformacja na Śląsku Cieszyńskim czyniła największe postępy.
Trudno dostępna ze względu na położenie w górach i niezbyt jeszcze wówczas
liczna osada nie mogła zapewnić warunków materialnych księdzu, który sprawowałby w Wiśle stałą służbę duszpasterską. Ale starszyzna osady postarała
się o to, by do Wisły przyjeżdżali księża, którzy w kościele odprawili nabożeństwa połączone z Komunią Świętą, udzielali chrztów i ślubów.
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Jednakże w roku 1654 z rozkazu cesarskiego zamknięto 50 kościołów ewangelickich i zabroniono ewangelikom odprawiania nabożeństw według ich obrządku. Kościół w Wiśle nie został w tym czasie zamknięty ze względu na trudniej
dostępne położenie osady. Z pewnością w nie zamkniętym kościele nadal wypełniano posługi religijne, ponieważ w owym czasie nikt nie interesował się Wisłą. Przypomniano sobie o niej dopiero w roku 1698, gdy częściej zaczęli pojawiać się w Wiśle urzędnicy kameralni w celu zbierania podatków gruntowych.
Kościół zamknięto i odebrano ewangelikom. Od tego czasu ludność ewangelicka
zbierał się na nabożeństwach potajemnie w górach i nad potokami, dokąd przychodzili księża słowaccy. Miejsc takich było w Wiśle kilka, m.in. na Szymkowie
(góra Bukowa) i w Malince (w jaskiniach w pobliżu Malinowskiej skały). W takich warunkach kształtowało się życie religijne Wisły w latach 1654 - 1782.
W roku 1707 ewangelicy na Cieszyńskiem doczekali się zmian. Król Karol XII wyjednał dla nich u cesarza Józefa I zezwolenie na wybudowanie ewangelickiego
kościoła za murami miasta Cieszyna. W związku z budową tego kościoła ewangelickie wioski beskidzkie zadeklarowały pomoc w budowie. Od roku 1709 wiślanie korzystali z posług religijnych w zborze cieszyńskim. Wszelkie inne ograniczenia obowiązywały nadal. Ewangelicy ciągle byli narażeni na przykrości ze
strony Kościoła Katolickiego. Kres temu położył Patent Tolerancyjny ogłoszony
przez cesarza Józefa II 13 października 1781 roku. Patent ten wprowadzony
został w Księstwie Cieszyńskim cyrkularnym rozporządzeniem z 30 marca 1782
roku przez c.k. rząd w Opawie i zezwolił ewangelikom wyznawać swą wiarę
i budować domy modlitwy. Ludność Wisły zjednoczyła się w jedną zwartą społeczność w celu ukonstytuowania się w ewangelicki zbór. Natychmiast zgłoszono 231 rodzin, by uzyskać zezwolenie na budowę kościoła, ponieważ zabrane w 1654 roku świątynia i cmentarz nie zostały zwrócone.

Budowa drugiego kościoła w Wiśle
Na miejscu, gdzie obecnie w Wiśle-Centrum stoi nieczynna studnia, to jest między obecną plebanią a dawną szkołą zborową oznaczoną numerem 75, w dniu
18 czerwca 1782 roku odbyło się poświęcenie miejsca pod budowę przyszłego
domu modlitwy przez superintendenta ks. Traugu'a Bartelmusa, pierwszego
proboszcza zboru cieszyńskiego. Z pomocą ubogim góralom przyszedł arcyksiążę Albrecht Habsburg i jego małżonka Krystyna, właścicielka lasów wiślańskich,
którzy oﬁarowali bezpłatnie potrzebne drewno, żelazo i pewną kwotę na rozpoczęcie budowy. Dzięki bezpłatnej i oﬁarnej pracy wszystkich zborowników oraz
otrzymanej pomocy drewniany dom modlitwy bez wieży został w tym samym
roku wybudowany. Wyposażenie wnętrza kościoła było również darem członków zboru.
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Ze względu na trudne warunki pracy
zbór wiślański nie mógł znaleźć
wśród śląskich księży kandydata na
proboszcza. Starsi zboru zmuszeni
byli sprowadzić księdza ze Słowacji,
by zapewnić zborowi stałą opiekę
duszpasterską. 17 września 1782
roku przybył z Radvan z okręgu Zolliensis ks. Samuel Kossanyi (Kosani).
Ludność wiślańska doczekała się regularnych nabożeństw w nowo wybudowanym kościele. Obok kościoła
zbór wybudował w roku 1783 szkołę wyznaniową wraz z mieszkaniem
dla księdza i nauczyciela. Gdy w roku
1788 ks. Samuel Kossanyi opuszczał
Wisłę udając się na Węgry, pozostawił po sobie dobrze zorganizowaną paraﬁę. Nowo wybrany proboszcz ks. Andrzej Lehotzky (1788-1794) zamontował organy w kościele i powiększył majątek zborowy przez zakupienie
ziemi. Jego zasługą było wzniesienie domu zajazdowego w Wiśle. Zmarł w maju 1794 roku i został pochowany na starym cmentarzu.
Trzecim z kolei księdzem w Wiśle był ks. Andrzej Bystroń, urodzony w Suchej.
Jako proboszcz dwóch oddalonych od siebie paraﬁi, Ustronia i Wisły, zaniedbał
pracę duszpastersko-administracyjną w zborze wiślańskim. W roku 1802 zrezygnował z urzędu proboszcza w Wiśle, pozostając w Ustroniu. Paraﬁa wiślańska
wybrała na swojego duszpasterza katechetę gimnazjalnego z Cieszyna ks. Jana
Rakowskiego. W roku 1805 zbór pomimo panującej wojny i głodu rozpoczął
budowę murowanej plebani z mieszkaniem dla księdza. Wielka oﬁarność
w naturze, pieniądzach i pracy społecznej członków zboru umożliwiła ukończenie budowy w 1807 roku. Ks. Jan Rakowski służył zborowi szesnaście lat.

Budowa trzeciego kościoła
Nowo wybrany w 1818 roku ksiądz Michał Kupferschmid poświęcił baczną
uwagę sprawom administracyjnym paraﬁi. Pierwszy cmentarz w Wiśle, założony przez ludność ewangelicką, administrowany był przez paraﬁę katolicką
i grzebano na nim zmarłych obu wyznań do roku 1820. Zbór zakupił parcelę
pod własny cmentarz.
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Poświęcenie nowego cmentarza nastąpiło 21 listopada 1819. Wskutek interwencji proboszcza katolickiego cmentarz został zamknięty. Rozpoczęły się starania o uzyskanie nowego zezwolenia na ponowne otwarcie, które otrzymano
od urzędu powiatowego w Cieszynie 6 stycznia 1820 roku.
W roku 1824 wybudowano nową murowaną szkołę, ale najważniejszym wydarzeniem dla paraﬁi była uchwała zboru z 6 stycznia 1836 roku o budowie nowego kościoła, ponieważ drugi kościół wybudowany z drewna okazał się za
mały. Po pięciu latach intensywnej pracy budowa była na tyle ukończona, że
można było ustawić ołtarz oraz przenieść ławki i ambonę ze starego kościoła.
Zbudowany bez wieży, piękny murowany kościół został poświęcony przez ks.
seniora Józefa Schimko 29 czerwca 1838 roku w obecności ks. superintendenta
Lumnitzera. W latach 1861-1863 wybudowano wieżę i zakupiono dzwony.
W roku 1887 przybył do Wisły ks. Jerzy Mrowiec z Górnej Lesznej koło Goleszowa. W pierwszym roku swojej pracy zakupił z funduszu paraﬁalnego parcele
w pobliżu kościoła. W trosce o dzieci z Wisły Centrum zbudował nową szkołę
z pięknym mieszkaniem dla nauczyciela, przyczynił się również do wybudowania szkoły w Malince.
D   S . 28

Z Ż P "

Zalanie kościoła na skutek awarii
sieci wodociągowej
W nocy z 29 na 30 kwietnia 2013 roku na skutek awarii wodociągowej w Lubaniu przy alei Kombatantów na wysokości naszego kościoła paraﬁalnego, doszło
do jego zalania. Woda wydostająca się na powierzchnię wypływała z dużą siłą
zalewając nie tylko całą jezdnię alei Kombatantów, ale również na skutek podmycia chodnika wlewała się w ogromnej masie do kościoła. Poprzez główne
wejście do kościoła do jego wnętrza przedostała się bardzo duża ilość wody
wraz z gliną i piaskiem oraz zanieczyszczeniami tj. żwirem, drobnymi kamieniami i innymi. Skutkiem tego było zalanie drewnianej podłogi w kościelnym
przedsionku oraz pod ławkami kościelnymi w nawie głównej. Ogromna ilość
wody przelała się również przez biegnący pod nawą główną dawny korytarz
wentylacyjny.
18

Z Ż P "
Woda znalazła ujście pod prezbiterium wydostając się na zewnątrz kościoła pozostawiając jednak ogromną ilość szlamu, co jest dobrze widoczne od wschodniej strony kościoła za nawą ołtarzową. Akcję pomocy i ratowania kościoła podjęła najpierw policja zgłaszając problem awarii LPWiK w celu zakręcenia dopływu wody oraz ks. Cezaremu Królewiczowi - proboszczowi Paraﬁi Ewangelickiej
w Lubaniu około godziny 1:00 w nocy 30.04.2013 roku, - będącemu zarządcą
budynku kościoła. Policja powiadomiła również straż pożarną, aby wypompować wodę z wnętrza kościoła, co zostało przez straż wykonane w godzinach
nocnych.
ks. Cezary Królewicz

Odprawił je ks. Cezary Królewicz - proboszcz
lubańskiej paraﬁi ewangelickiej na prośbę rodziny. W kazaniu podkreślił on umiłowanie rodziny von Schweinitz swojego
kościoła na terenie swoich posiadłości wypływające z umiłowania Słowa Bożego i silnego przywiązania do tradycji luterańskiej.
Spotkanie w Biedrzychowicach wpisało się w kilkudniowy zjazd rodzinny, który
odbywał się od 13 do 16 czerwca 2013 roku w Legnicy, Legnickim Polu,
Brunowie i Lwówku Śl. Na tę szczególną okazję przyjechało ponad 70 członków
tej starej niemieckiej rodziny szlacheckiej dziś zamieszkałych w Niemczech,
Anglii, Kanadzie i w USA.
Nabożeństwo odbyło się w kościele, który pełnił rolę kościoła granicznego
w czasie nasilonej kontrreformacji. Zbudowali go w latach 1654-56 ewangelicy
nie mogący z powodu prześladowań swobodnie odprawiać nabożeństw na
oddalonym o parę kilometrów Śląsku. Po nabożeństwie miejscowy proboszcz
rzymskokatolicki ks. Jan Nowak zaprosił do odwiedzenia krypty rodzinne
w kościelej, w której pochowany jest m.in. Moritz Chris an von Schweinitz –
właściciel, który w 1702 i 1730 roku dokonał przebudowy pałacu w Biedrzychowicach w stylu tzw. baroku wiedeńskiego, będącego adaptacją francuskiej architektury pałacowo-rezydencjalnej.
Każdy zjazd rodziny von Schweinitz związany jest z udziałem w nabożeństwie
ewangelickim oraz z przystąpieniem do Sakramentu Komunii Świętej.
D   S . 2

ks. Cezary Królewicz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

1.09.2013 w Lubaniu o godz. 11:00 nabożeństwo na rozpoczęcie roku
szkolnego 2013/2014.

2.

6.09.2013 w Legnicy o godz. 19:15 w kościele ewangelickim odbędzie
się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Koncert zatytułowany "Solus Christus" składa się z opracowań utworów autorstwa między innymi: Jana Sebas ana Bacha, Wolfganga Amadeusza
Mozarta, François-Josepha Gosseca, Césara Franca. Będą też prezentowane utwory założyciela i patrona zespołu - Stanisława Hadyny. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z kancelarią paraﬁalną.

3.

20.09.2013 w Lubaniu o godz. 19:00 w naszym kościele paraﬁalnym odbędzie się koncert organowy w wykonaniu Jakuba Chorosa w ramach
fes walu Pro Musica Sacra.

4.

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. Szczegóły w kancelarii paraﬁalnej.

5.

29.09.2013 w Wałbrzychu tamtejsza Paraﬁa Ewangelicka zaprasza na
uroczystość 225-lecia kościoła Zbawiciela. Rozpocznie się ona nabożeństwem o godz. 10:30 w czasie którego kazanie wygłosi ks. bp Jerzy Samiec.

6.

30.09.2013 o 15:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna.

7.

30.09.2013 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna.

8.

15.11.2013 w Lubaniu odbędzie się współorganizowana z Muzeum Regionalnym w Lubaniu konferencja poświęcona dziejom kościoła Krzyża
Chrystusowego w Lubaniu z okazji 310-lecia położenia kamienia węgielnego pod jego budowę przypadającą w roku bieżącym.

9.

Lekcje nauczania kościelnego dla wszystkich grup wiekowych oraz nauka
konﬁrmacyjne odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10.

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

Wrzesień 2013

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

Dzień
1.09.2013
14. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
8.09.2013
15. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
15.09.2013
16. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

22.09.2013
17. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
29.09.2013
18. 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

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

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.
Psalm 84,11a
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SYLWETKI EWANGELIKÓW
Ma brata Adama i siostrę Magdalenę. Mieszka w Wędryni, w czeskiej
części Śląska Cieszyńskiego. Uważa
się za Polkę. Od dziecka związana
jest z muzyką, brała aktywny udział
w konkursach i przeglądach piosenek, grała również na fortepianie.
Pasjonuje się także sportem, przed
rozpoczęciem kariery wokalnej była
członkinią narciarskiego klubu sportowego SKI Beskid, gdzie specjalizowała się w slalomie oraz zjeździe.
W wieku 11 lat zwyciężyła w kon-

Ewa Farna urodziła
kursie piosenki zorganizowanym
się 12 sierpnia 1993 roku w Trzyńcu.
na Morawach. Później zajęła
Pochodzi z polskiej rodziny mieszkająpierwsze miejsce na Europejskim
Fes walu Młodzieży w Sosnowcu. cej na Zaolziu. W domu mówi gwarą
Zwyciężyła również w Konkursie cieszyńską, a śpiewa w języku czeskim
Piosenki Dziecięcej w Hawierzo- i polskim. Ewa jest ewangeliczką.
wie, gdzie została dostrzeżona
przez Leszka Wronkę, znanego w
Czechach polskiego producenta, kompozytora i autora tekstów. Przy jego pomocy nagrała materiał demo, który następnie został przekazany czeskiemu oddziałowi Universal Music Group.
W tym samym czasie wzięła udział w programie Szansa na sukces z piosenkami których autorem jest Jacek Cygan, gdzie
wykonała utwór Za młodzi, za starzy i zajęła pierwsze miejsce w odcinku. W
ﬁnałowym występie zaśpiewała wspólnie z Ryszardem Rynkowskim, Jackiem
Cyganem oraz Piotrem Rubikiem.
6 listopada 2006, w wieku 13 lat, zadebiutowała na rynku muzycznym z albumem Měls mě vůbec rád, który wspiął się na szczyty rankingów sprzedaży
w Czechach, uzyskując status platynowej płyty. Krążek ten przyniósł jej wiele
pres żowych nagród i wyróżnień, a także znaczną popularność w Czechach i na
Słowacji. Druga płyta Ticho ukazała się 1 października 2007. Podobnie jak
pierwsza, również uzyskała status platynowej płyty.
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7 listopada 2008 odbyła się premiera koncertowego DVD Blíž ke hvězdám, na
której zarejestrowany został koncert w Pradze z 17 czerwca 2008. Było to najlepiej sprzedające się DVD w Czechach w roku 2008. Na płycie znalazła się jedna
piosenka zaśpiewana w języku polskim – Tam gdzie ty.
Na polskim rynku muzycznym zadebiutowała wydanym 9 listopada 2007 przez
Universal Music Polska albumem Sam na sam, który jest polską wersją pierwszego czeskiego albumu Měls mě vůbec rád. Druga polska płyta – Cicho ukazała
się 16 marca 2009 nakładem wydawnictwa Magic Records, wchodzącego
w skład wytwórni Universal Music Polska. Album ten został wyróżniony Superjedynką podczas Fes walu Piosenki Polskiej w Opolu w 2009, zyskując tym samym
miano Płyty Roku. Na fes walu Sopot Hit Fes wal 2009, piosenka Cicho uzyskała tytuł Polski Hit Lata 2009. W październiku 2010 roku, album Cicho uzyskał
miano platynowej płyty.
26 października 2009 miała premierę piąta studyjna płyta wokalistki zatytułowana Virtuální.
W lutym 2010 roku wydawnictwo Cicho uzyskało nominację do nagrody polskiego przemysłu
fonograﬁcznego Fryderyka w kategorii: album
roku pop, a sama Farna dostała nominację
w kategorii Artystka Roku. 20 listopada ukazała
się reedycja albumu Cicho, która oprócz albumowych utworów na płycie CD zawiera także
dodatkowe materiały wideo na płycie DVD.
W lipcu 2010 piosenkarka rozpoczęła roczną
współpracę z ﬁrmą Oriﬂame, polegającą na
udziale w kampanii promocyjnej nowej linii kosmetyków dla dziewcząt Very Me. Owocem tej
współpracy stała się sygnowana przez artystkę
woda toaletowa Rock Angel. 5 listopada tego
samego roku wydany został kolejny polskojęzyczny, szósty już album wokalistki
zatytułowany EWAkuacja. Album ten zyskał tytuł złotej płyty już dwa tygodnie
po premierze, a status platynowej w maju 2011 roku. Pierwszym Singlem promującym płytę była piosenka „EWAkuacja”, która zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w różnych plebiscytach.
26 lutego 2011 roku na Gali VIVA Comet 2011 Farna i raper Tede wykonali
utwór Wielkie Cicho, czyli pierwszy polski mashup, połączenie piosenek Cicho
i Wielkie Joł. W kwietniu 2011 roku wydany został kolejny, drugi już singel pt.
Bez Łez, promujący płytę EWAkuacja, który również stał się bardzo popularny
i dotarł do pierwszego miejsca Polish Video Chart.
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W 2011 roku wokalistka została twarzą kampanii „Postaw na Polskość”, która
miała na celu zachęcenie Polaków mieszkających na Zaolziu do deklarowania
podczas spisu powszechnego swojej narodowości.
We wrześniu 2011 roku artystka, w związku z obchodzonymi w sierpniu osiemnastymi urodzinami, zagrała wraz z zespołem koncert urodzinowy, który odbył
się 7 września w Hali Expo Silesia w Sosnowcu.
Na koncercie gościnnie wystąpił zespół Afromental. Sama piosenkarka uważa
koncert za swój największy projekt muzyczny w dotychczasowej karierze. Koncert zarejestrowany został na płycie DVD, której premiera miała miejsce 14 listopada. Singlem promującym album została piosenka Nie przegap. Piosenka
dotarła do 3 miejsca listy Polish Airplay Chart oraz 1 miejsca Polish Video Chart.
Drugi koncert urodzinowy odbył się 23 września
W 2011 roku zdobyła na MTV
w Hali Vodovej w czeskim Brnie. Również na tym
Europe Music Awards nagrokoncercie gościnnie zagrał inny zespół, tym ra- dę w kategorii Najlepszy Polzem był to czeski Toxique. Podobnie jak polski ski Artysta. Została również
koncert, także to wydarzenie zostało uwiecznio- nominowana w kategorii Najne na płycie DVD pt. 18 Live, a swą premierę lepszy Europejski Artysta.
miało 28 listopada, dokładnie dwa tygodnie po Artystka zdobyła również
polskim DVD. Singlem promującym płytę została nagrodę w kategorii Najlepsza Wokalistka w Czeskich
piosenka Sama Sobě.
Na początku października 2011 roku wydała no- Słowikach.
wy singiel Monster High będący częścią kampanii reklamowej ﬁrmy Ma'el wprowadzającej na polski rynek markę Monster
High, której twarzą została artystka. W październiku rozpoczęła współpracę
z siecią Subway, użyczając wizerunku na potrzeby kampanii reklamowej Sub of
the day.
22 maja 2012 roku wracając z uroczystości zakończenia roku szkolnego, na drodze pomiędzy
Wędrynią a Trzyńcem spowodowała wypadek
drogowy. Policja wydała oświadczenie, że badanie alkomatem wykazało u piosenkarki zawartość około jednego promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W swoim oświadczeniu wokalistka jako przyczynę wypadku podała (cyt.) „zmęczenie spowodowane nieprzespanymi nocami przed egzaminem maturalnym”.
W lutym 2012 roku, wokalistka otrzymała trzy nagrody na
gali VIVA Comet Awards: Artystka Roku, Najlepsze na
VIVA-TV.PL „Bez Łez”, Dzwonek Roku „Bez Łez”.

W lipcu manager wokalistki oznajmił, że dostała się ona na studia prawnicze
w Warszawie (cyt.) „Papiery, zawiadomienie z uniwersytetu w Warszawie, już
przyszły do domu Ewy. Będzie studiować prawo”.
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13 lipca 2012 roku okazało się, że Ewa Farna wystąpi w trzeciej edycji programu TVP Bitwa na głosy jako trenerka drużyny z Sosnowca. Cas ng odbył się 16
sierpnia. Po 10. tygodniach zmagań w programie, piosenkarka doprowadziła
swoją drużynę do ﬁnału, gdzie ostatecznie zajęli 2. miejsce, ulegając drużynie
Andrzeja Piasecznego. W listopadzie 2012 została jedną z jurorek „SuperStar”,
czesko-słowackiego programu typu talent show, do którego cas ngi odbywały
się w listopadzie i grudniu. 24 marca 2013 Farna wygrała statuetkę w Kids’
Choice Awards 2013 emitowanym w stacji Nickelodeon jako Najlepsza Polska
Gwiazda.
7 czerwca ukazał się nowy singiel Farnej pt. „Znak”, który po raz pierwszy na
żywo wokalistka wykonała dzień później na fes walu TOPtrendy 2013 w Sopocie.
4 sierpnia wraz z Eweliną Lisowską supportowała koncert kanadyjskiej wokalistki Nelly Furtado podczas The Tall Ships Races 2013 w Szczecinie.
Opracował: ks. Cezary Królewicz

Z Ż P "

Wycieczka do Hoyerswerdy – współpraca
diakonijna
20 czerwca 2013 roku na koniec roku
szkolnego 2012/2013 dzieci i młodzież
Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu oraz
dzieci i młodzież z Krzewia Małego koło
Olszyny udali się na wspólną wycieczkę
do Hoyerswerdy i WiGchenau.

Wieloletnia współpraca lubańskiej Paraﬁi Ewangelickiej na
płaszczyźnie paraﬁalnej pracy
diakonijnej zaowocowała kolejny raz wspólnym przedsięwzięciem. Tym razem na zaproszenie
Diakonii z Hoyerswerdy możliwe
stało się zorganizowanie wycieczki sﬁnansowanej ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu były: Diakonia Hoyerswerda i Diakonia Lubań.
W programie znalazło się m.in. zwiedzanie ZOO, mecz piłki nożnej, gry i zabawy oraz spotkanie z uczniami z Niemiec.
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Z Ż P "
Przybyłych powitał ks. superintendent Koch z Hoyerswerdy oraz Siegfried Butler od wielu lat zaangażowany we współpracę z Diakonią Lubań. Paraﬁę Ewangelicką z Lubania
jako współorganizatora reprezentowała Gabriela Murias - wójt Krzewia
Małego. Dzieci uczyły się pieśni Pochwal mój duchu w obu językach.
Na zakończenie wspólnie zmówiły
modlitwę Ojcze nasz i w słowach
podziękowania za gościnne przyjęcie
wyrażali nadzieję na kolejne spotkania. Jednodniowa wycieczka dała
dzieciom i młodzieży przedsmak
nadchodzących wakacji. Mimo wyjątkowo wysokiej tego dnia temperatury sięgającej ponad 30 stopni,
w opinii wielu uczestników, był to
udany pomysł i z pewnością zaowocuje również w przyszłości dalszą
współpracą. Taka forma pracy
z dziećmi z Polski i Niemiec na płaszczyźnie kościelnej jest wyrazem dobrze pojętej integracji europejskiej.
Z pewnością zasługuje na odnotowanie.

Lubańska Rada Paraialna wprowadzona
w urzędowanie
2 czerwca 2013 roku w 1 niedzielę
po Trójcy Świętej w czasie nabożeństwa w ewangelickim kościele
paraﬁalnym Marii Panny w Lubaniu uroczyście wprowadzona została w urzędowanie rada paraﬁalna.
Tym samym rozpoczęła się kolejna kadencja rady, a jej skład jest
identyczny do poprzedniego. Po
nabożeństwie rada zebrała się na
pierwszym swoim posiedzeniu
podejmując najważniejsze sprawy
bieżące dotyczące życia Paraﬁi,
w szczególności planowany na rok
2013 remont dachu kościoła
w Lubaniu.
Małgorzata Bednarz

ks. Cezary Królewicz
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Lubańska Rada Para ialna wprowadzona w urzędowanie
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D   S . 18

W roku 1935 dzięki zapobiegliwości
ks. A. Wantuły zbór wybudował dom
paraﬁalny w Wiśle Centrum z salą
konﬁrmacyjną, mieszkaniem dla księdza i lokalami sklepowymi. W 1938
roku zaś z okazji jubileuszu 100-lecia
wybudowania i poświęcenia kościoła
dokonano renowacji wnętrza kościoła,
a z zewnątrz położono jasne tynki.
Dach kościoła pokryto blachą cynkową
co znacznie ułatwiło konserwację,
gdyż dotąd kościół pokrywany był co
dziesięć lat drewnianym gontem. Zainstalowano w kościele światło elektryczne oraz wybudowano piękny witraż za ołtarzem, zaprojektowany
przez A. Ciompę z Krakowa.

Kościół Ewangelicki Apostołów
Piotra i Pawła w Wiśle
Witraż przedstawia św. apostołów Piotra i Pawła, gdyż pod takim
wezwaniem wzniesiony został kościół.
Kościół wiślański jako budowla sakralna jest obiektem bardzo ciekawym
nie tylko jako żywy pomnik historii
polskiego ewangelicyzmu w Wiśle, ale
również ze względu na ujmującą prostotę stylu. Zaliczony został do zabytków jako typ kościoła z jednowieżową
fasadą i systemem galerii w wystroju
wewnętrznym.
''Historia Paraﬁi Ewangelickiej w Wiśle" fragmenty
ks. Karol Samiec
''Z problemów reformacji' 3/4 W-wa Zwiastum 1981-82
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