Z Ż P  

Tegoroczne Święto Paraﬁalne przypadło 8 czerwca w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Miało jak zawsze charakter dziękczynny. Paraﬁanie dotarli z najdalszych
zakątków Paraﬁi, aby dziękować Bogu za jej istnienie po jej reaktywowaniu
przed ośmioma laty.

Święto Paraﬁalne 2014

D   S . 16
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SŁOWO DUSZPASTERZA
Drodzy Paraﬁanie
Po dłuższej przerwie powraca do Waszych rąk znów dociera
nasz Biuletyn Paraﬁalny. Wiele przyczyn złożyło się na to, że
dopiero teraz znów ukazuje się Biuletyn. Mam jednak nadzieję, że teraz znów będzie się on ukazywał regularnie i będzie wspomagał naszą pracę paraﬁalną.
Wrzesień zaczynamy, jak co roku, nabożeństwem na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego. 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 szkółka niedzielna.
We wrześniu i październiku będzie kontynuowany remont naszego kościoła
w Lubaniu. Tym razem kolejny etap tego remontu przewiduje wzmocnienie sklepienia w nawie ołtarzowej. Na ten etap prac pozwala pozyskane wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych darczyńców.
We wrześniu i październiku odbywać się będą godziny biblijne wzbogacone
o projekcje ﬁlmów tematycznie związanych z życiem naszego kościoła w Polsce.
Dzięki współpracyz Redakcją Ekumeniczną TVP będziemy mogli skorzystać
z materiałów posiadanych przez tę Redakcję.
13 września w Legnicy w kościele ewangelickim o godz. 11:00 odbędzie się zjazd
chórów naszej Diecezji połączony z Jubileuszem 100-lecia organów legnickiego
kościoła. Rada Paraﬁalna legnickiej Paraﬁi Ewangelickiej zaprasza na to wydarzenie. Natomiast 27 września Paraﬁa Ewangelicka w Wałbrzychu zaprasza nas
na jubileusz 30-lecia Ordynacji swojego proboszcza ks. Waldemara Szczugieła.
W pierwszą niedzielę października będziemy dziękować Bogu za tegoroczne
plony. 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.
Życzę, aby powakacyjne miesiące wrzesień i październik były czasem spokojnie
podjętych na nowo obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, ale też
spotykania się Paraﬁan w różnych formach i w różnym czasie w pracy paraﬁalnej..\
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.09.2014
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Z Ż P  
25 czerwca 2014 roku w siedzibie lubańskiej Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej miało miejsce spotkanie księży ewangelickich z Helmstedt.

Księża ewangeliccy
z Helmstedt w Lubaniu

Na
czele
delegacji
przybył
zwierzchnik okręgu kościelnego Helmstedt ks. Detlef Gowald pełniący również
ważne funkcje kościelne w kościele krajowym w Braunschweig m.in.
w Dziele Diakonii, w zarządzie Stowarzyszenia Księży jak i w Towarzystwie
Biblijnym. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy w kościele paraﬁalnym
lubańskiej paraﬁi ewangelickiej w której nawiązano do jubileuszu Wyznania
Augsburskiego przypadającego na 25 dzień czerwca. Modlitwę prowadził
ks. Cezary Królewicz, który tuż po niej przybliżył gościom historię i teraźniejszość ewangelickiego życia kościelnego na terenie 3 powiatów tj. lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Księża zapoznali się z działaniami
Diakonii Lubań, zwiedzili Dom Paraﬁalny i przekazali życzenia Bożego błogosławieństwa dla pracy paraﬁalnej. Spotkanie zakończyła modlitwa Ojcze
nasz i błogosławieństwo na podróż.
ks. Cezary Królewicz
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Z Ż P  

Konﬁrmacja Lubaniu
W niedzielę Rogate (Módlcie się!) 25 maja 2014 roku w kościele ewangelickim
w Lubaniu odbyła się konﬁrmacja. Wierność Bogu i Kościołowi ślubowały: Justyna Dubiel, Karolina Wojtowicz i Katarzyna Stachowiak. W obecności Rodziców, najbliższych i Paraﬁan po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Komunii Świętej. Konﬁrmację poprzedziła dwuletnia nauka w czasie której poznawały zasady wiary kościoła zgodnie z księgami wyznaniowymi i katechizmem.

Poznawały również historię Kościoła. Wzięły udział w projekcie Kościół moim
domem przybliżającym historię i współczesność kościoła ewangelickiego na
Dolnym Śląsku.
ks. Cezary Królewicz
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Z Ż P  
27 czerwca 2014 roku do Lubania przybyli
uczestnicy kolejnej
sesji
Instytut
Pastoralnego
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego w Polsce. Instytut Pastoralny
jest pla ormą dokształcania i nawiązywania
kontaktów, które wzmacniają wzajemne
zaufanie i rzutują na efektywną pracę i
współpracę księży w Kościele. Celem
Instytutu Pastoralnego jest „przygotowanie
studentów
do
służby
duchownego,
prowadzenie wikariuszy do drugiego
egzaminu kościelnego oraz wspieranie w

INSTYTUT PASTORALNY W LUBANIU
Spotkania dla kandydatów na duchownych, wikariuszy i proboszczów pomocniczych odbywają się dwa razy do
roku. Kursanci biorą udział w ponad
dwudziestu półtoragodzinnych sesjach. W ramach spotkań mają sposobność zetknięcia się z wieloma bardzo interesującymi prelegentami: biskupami, profesorami, reprezentantami kierowniczych gremiów Kościoła,
jego agend, duchownymi oraz świeckimi członkami paraﬁi, którzy dzielą się
swą wiedzą i doświadczeniem, a także
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ze specjalistami różnych dziedzin i gośćmi z poza naszego Kościoła. Dyrektor
Instytutu ks. dr Adrian Korczago otacza jego uczestników intensywną opieką
duszpasterską. Tego dnia po odwiedzeniu Wspólnoty Braterskiej w Herrnhut,
zwiedzeniu Grobu Świętego w Görlitz i spotkaniu z ks. dr Hansem Wilhelmem
Pietzem – proboszczem Paraﬁi Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz księża dotarli
do Lubania. Po obiedzie w Lubaniu uczestnicy Instytutu poznali historię kościoła ewangelickiego Marii Panny oraz wysłuchali wykładu poświęconego etyce
protestanckiej przedstawionego przez ks. Cezarego Królewicza.

Trzydziestoosobowa grupa księży poznała Dom Paraﬁalny, pracę lubańskiej
paraﬁi ewangelickiej i plany rozwoju paraﬁi. Był czas na pytania i dyskusję.
Wielu uczestników po raz pierwszy było na Górnych Łużycach mogąc zapoznać
się z życiem kościoła ewangelickiego po obu stronach Nysy Łużyckiej. Instytut
Pastoralny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada własną stronę internetową: hp://www.pastoralny.luteranie.pl/
ks. Cezary Królewicz
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KĄCIK TEOLOGICZNY

Dekada Reformacji.
Co to jest?
Dekada Lutra jest międzynarodowym projektem społeczno-religijnym, którego celem jest
popularyzowanie historii i dziedzictwa Reformacji zapoczątkowanej przez ks. dr. Marcina Lutra, reformatora Kościoła Zachodniego. Dekada Lutra, zainaugurowana nabożeństwem w kościele zamkowym w Wienberdze 21 września 2008 roku, jest inicjatywą zaadresowaną
nie tylko do Kościołów chrześcijańskich, ale i do szerokich grup społecznych.
Inicjatorami projektu są Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) i Ministerstwo
Kultury Kraju Związkowego Saksonii-Anhalt. Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Rzeczypospolitej Polskiej, jako pierwszy Kościół poza granicami Niemiec,
włącza się w Dekadę Lutra, chcąc przybliżyć Polakom, bez względu na wyznanie, duchowy i społeczny dorobek reformacji luterańskiej w Polsce i na całym
świecie. Dekada Lutra rozpoczyna przygotowania do ogólnoświatowych obchodów 500-lecia ReformaStrona internetowa luter2017.pl jest projek- cji.
tem edukacyjnym i promocyjnym Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jej ce- Dekada Lutra zainaugurolem jest ukazanie dziedzictwa reformacji nie wana 21 września 2008
tylko w wymiarze ogólnonarodowym, ale roku w Wienberdze przy
i w lokalnym poprzez wspieranie aktywności udziale gości ekumeniczparaﬁi ewangelicko-augsburskich, ale także nych i luterańskich liderów
organizacji pozarządowych oraz szkół różnych z całego świata, w tym ks.
szczebli w podejmowaniu wysiłków na rzecz biskupa Marka S. Hansona,
zgłębiania zasad i historii Reformacji oraz prezydenta Światowej Feochrony jej dorobku, także w tych miejscach, deracji
Luterańskiej
w których nie ma już duchowych spadkobier- i zwierzchnika Ewangelickoców luterańskiej Reformacji. Luter2017.pl jest Luterańskiego
Kościoła
ponadto zaproszeniem skierowanym do Ameryki, dobitnie pokazała
wszystkich Internautów, bez względu na wiek, w którą stronę zmierzać
wyznanie i pochodzenie, aby podjęli trud digi- będą obchody 500-lecia
talizacji wspomnianego dorobku. Temu mają Reformacji.
służyć m.in. projekty i konkursy, jakie zostaną
rozpisane w ramach Dekady Lutra w Polsce.
za luter2017.pl
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Reﬂeksje w czasie Dekady Reformacji
„Reformacja i tolerancja”
– brzmiało hasło minionego roku tematycznego Dekady Reformacji. Można
więc spytać za Biskupem
dr Margot Käßmann, czy
to jest w ogóle możliwe.
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marca 2013 w Katedrze Berlińskiej
Biskup
Käßmann
stwierdziła odważnie, że reformatorzy
wcale nie byli tacy tolerancyjni. Jako
przykład przywołała wypowiedzi Lutra
dotyczące papieża. I faktycznie, czytając niektóre jego teksty, można wyobrazić sobie upartego człowieka, którego należałoby upomnieć co do otwartości na innych i tolerancyjności. I nie
chodziłoby tutaj o poprawność polityczną, ale respekt względem pozycji
innych osób. Na to mógłby Luter nazwać nas słabeuszami, którzy nie mają
odwagi, aby głośno i dobitnie prezentować swoich przekonań. Cóż, jedno
jest pewne, odkrycie historii nauki tolerancji w protestantyzmie jest wyzwaniem.

12, 49-53). We fragmencie tym sam
Jezus nie brzmi tak pokojowo, jakim go
chętnie znamy i widzimy. Jezus przynosi niezgodę, a nie pokój? Waśń zamiast
harmonii? Jak to pasuje do kazania na
górze? Z drugiej strony doświadczamy
w coraz bardziej zsekularyzowanym
społeczeństwie, że temat religii wciąż
wywołuje wiele emocji. Sama obecność krzyża lub sposób ﬁnansowania
kościołów to powód do niezgody. Czy
wiara może naprawdę dzielić? Czy
Chrześcijanie nie są raczej wezwani do
tego, by jednać, a nie dzielić? Czy nie
powinniśmy kierować się w życiu miłością, otwartością, tolerancją?

Za

cznijmy od nas samych. Chrześcijaństwo jest podzielone.
Podziały te mają swoje początki i to
wcześnie, bo już w Biblii znajdziemy
fragmenty mówiące o innych grupach.
W XVI wieku doszło natomiast do dramatycznego doświadczenia sporu
o prawdę. Starcia pomiędzy Chrześcijanami czasu Reformacji były pozbawione tolerancji, szczególnie w stosunku
do innych. I dotyczyło to doprawdy
wszystkie strony. Rozpoczęta dysputa
teologiczna doprowadziła na skutek
nie tolerancji w stosunku do inaczej
myślących do rozłamu, który dotknął
sze poszukiwania można za- całe społeczności a nawet rodziny.
cząć od wyszukania w Biblii Upolitycznienie owego rozłamu nie raz
w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza (Łk kończyło się działaniami wojennymi.

Na
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Nadzieja wielu reformatorów, przede
wszystkim Filipa Melanchtona, na
osiągnięcie w Augsburgu porozumienia, nie doczekała się swojego sﬁnalizowania. Wzajemna tolerancja na łonie jednego kościoła względem innych
punktów widzenia okazała się niemożliwa. Być może lektura tego tekstu
doprowadziła Państwa do punktu,
w którym jest tylko frustracja i rozczarowanie. Nic, tylko spory i problemy
cechowały współistnienie chrześcijańskich konfesji. Co tak naprawdę będziemy świętować w roku 2017 w
kontekście podziałów, odrzucenia i
przemocy ze strony przedstawicieli
wszystkich wyznań?
jednak przeczytamy wspoJeżeli
mniany fragment Ewangelii Łukasza w ogólnym kontekście, wówczas
ukażą nam się owe wersety jako wyraz dalekowzroczności lub jako realne
upomnienie. Jezus ostrzega w tym
opisie przed tym, aby postrzegać życie
w Jego duchu jako spacer. Jezus przeczuwa, co może wywołać wiara, szczególnie w kontekście różnych poglądów. Chce nam powiedzieć, że ciągle
będziemy popadać w spory, jeżeli zdecydujemy się żyć jako Chrześcijanie.
Często są wykpiwani ci, którzy otwarcie mówią o sobie jako o ludziach wierzących. Mówi się wówczas o nich, że
są odrealnieni i żyją w strachu przed
śmiercią.

Je

fragment Ewangelii w kontekście prowadzonych debat. Kto stoi mocno na
fundamencie wiary, ten nie może dać
się uśpić lub pozwolić na odwrócenie
uwagi od kwes,i naprawdę ważnych
przez nasze rozpraszające społeczeństwo. Dlatego znajdzie on też odwagę
do tego, by nie odwracać wzroku od
krzywdy i niesprawiedliwości, by podnieść głos i dać świadectwo tam, gdzie
jest to pożądane. Ale także osoba taka
powinna przynosić pokój i pociechę,
miłość i solidarność tam, gdzie zimna
kalkulacja i egoizm powodują, że
większość postrzega świat z cynicznej
perspektywy. Jedno możemy stwierdzić dzisiaj na pewno, wiara jest wyczynem i kryje pewne ryzyko społeczne. Jeżeli orientuje się w życiu na Biblii
i przyjmuje jasne pozycje, wówczas
może to prowadzić do różnic. Pomyślmy o kwes,ach kościelnych lub społecznych. Papiestwo, kult maryjny,
zagadnienia etniczne, homoseksualność itd. Konfrontacja jest częścią wiary.

To

lerancja nie oznacza, aby po
prostu wszystko tolerować.
Ona kończy się tam, gdzie zaczyna się
nietolerancja, gdzie wartość człowieka
jest deptana lub wolność stawiana
jest pod znakiem zapytania. Tolerancja może też rosnąć i być formowana,
kiedy przechodzi on w respekt, w szacunek dla innych. I tutaj znajduje się
podstawa, dlaczego możemy w roku
dnak wszystko wydaje się być 2017 świętować jubileusz Reformacji,
inne, gdy czytamy wspomniany a nie tylko po prostu go wspominać.
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Ta

k więc: konfrontacja należy do
życia w wierze, nie możemy jej
uniknąć. Tolerancja oznacza więcej niż
znoszenie inności, bo zainteresowa-

rancja. Przekazane przez Łukasza
słowa Jezusa nie muszą nas przestraszać lub deprymować, lecz mogą nam dodawać odwagi i otuchy
nie drugą osobą. Tolerancja kończy przy angażowaniu się w myślenie,
się tam, gdzie zaczyna się nietole- mówienie, zmagania i działania.
Arkadiusz Lisowski

Z Ż P  

Konferencja historyczna o kościele
ewangelickim Krzyża Chrystusowego
Po powitaniu przez dyrektora Muzeum Pana dra Łukasza Tekielę oraz
ks. Cezarego Królewicza pierwszy
wykład: ,,Wśród wojennych trosk na
krzyżu cierpienia, niczym Benoni,
został poczęty i zrodzony - z dziejów
budowy kościoła Krzyża Chrystusowego w Lubaniu", zaprezentował
dyrektor Tekiela. Po nim referat wygłosił ks. Królewicz poświęcony księżom pastorom kościoła Krzyża Chrystusowego w Lubaniu.

15 listopada 2013 roku
w siedzibie Muzeum Regionalnego w Lubaniu
odbyła się konferencja
zainicjowana przez Paraﬁę Ewangelicką w Lubaniu we współpracy z Muzeum Regionalnym w ramach Dekady Reformacji. Temat konferencji
brzmiał: “Kościół Krzyża
Chrystusowego w Lubaniu - utracony symbol zapomnianej historii”.

Pan Andrzej Wilk z biura usług konserwatorskich i dokumentacji zabytków we Wrocławiu zaprezentował
wykład: "Jerzy Gürtel - obrońca kościoła p.w. Krzyża Świętego w Lubaniu."
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Jako ostatnia głos zabrała Pani mgr Barbara Grzybek z Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Lubaniu. Jej wykład brzmiał: "Sprawa rozbiórki zabytkowego kościoła w Lubaniu 1956-57 w świetle dokumentów archiwalnych."

Po prezentacji referatów nastąpiła bardzo ożywiona i ciekawa dyskusja. Dotyczyła ona historii kościoła Krzyża Chrystusowego w kontekście wydarzeń
powojennych. Szeroko omawiano sposób w jaki próbowano uzasadnić ostateczne zburzenie kościoła. Kościół bezpowrotnie legł w gruzach w roku 1957
mimo wpisania go do rejestru zabytków, co teoretycznie, w myśl istniejącego wówczas prawa, uniemożliwiało jego zburzenie.
Konferencja była pierwszą z cyklu planowanych wspólnych konferencji Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu i Muzeum Regionalnego w ramach lokalnie obchodzonej Dekady Reformacji. Głównym ich tematem ma być nadal Kościół
Krzyża Chrystusowego w Lubaniu.
ks. Cezary Królewicz
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Z Ż P  
29 marca 2014 roku po raz szósty w Görlitz odbył się Śląski Wieczór Literacki. Gościem specjalnym tegorocznego wieczoru była
Olga Tokarczuk.

Nocne czytanie śląskiej literatury
Znane osobistości czytały w wielu miejscach Görlitz i Zgorzelca książki śląskich pisarzy. W jednym z takich miejsc w Mollerhaus, które na co dzień jest
siedzibą Paraﬁi Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz, czytano dzieła Josepha
Wi.ga. Czytającymi byli tamtejszy duchowny ewangelicki ks. dr Hans Wilhelm Pietz oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu. Od godz. 19:00 do 23:00 słuchacze mogli zapoznać się z twórczością
wielu śląskich pisarzy.
ks. Cezary Królewicz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

7.09.2014 w Lubaniu o godz. 11:00 nabożeństwo na rozpoczęcie roku
szkolnego 2014/2015.

2.

13.09.2014 Rada Paraﬁalna Paraﬁi Ewangelicko- Augsburskiej w Legnicy serdecznie zaprasza na Diecezjalne Święto Chórów i Muzyków
Kościelnych, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Kościele Marii Panny w Legnicy. Święto wpisuje się w Jubileusz 100-lecia organów kościoła paraﬁalnego legnickich ewangelików. Rada zaprasza wszystkie
chóry, zespoły i muzyków, a także Paraﬁan poszczególnych Paraﬁi
z naszej Diecezji. Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosi ks. bp. Ryszard Bogusz.

3.

14.09.2014 w Lubaniu o godz. 11:00 odbędzie się Szkółka Niedzielna.

4.

24.09.2014 o 15:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna.

5.

25.09.2014 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna.

6.

27.09.2014 Rada Paraﬁalna Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu zaprasza na nabożeństwo dziękczynne z okazji 30-lecia Ordynacji ks. Waldemara Szczugieła. Rozpocznie się ono o godz. 12:00
w ewangelickim kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.
Lekcje nauczania kościelnego dla wszystkich grup wiekowych odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Osoby zainteresowane prenumeratą Zwiastuna Ewangelickiego poprzez Paraﬁę proszone są o zgłaszanie się do kancelarii paraﬁalnej.
Kancelaria paraﬁalna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.
9:00 - 12:00. W sprawach pilnych również poza tymi godzinami.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez Paraﬁę
czynna jest w godzinach kancelaryjnych tj. od poniedziałku do piątku
w godz.: 9:00 - 12:00.

7.
8.
9.
10.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

WRZESIEŃ 2014

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

Miejsce

Godz.

Bolesławiec
7.09.2014
12. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

9:00

21.09.2014
14. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
28.09.2014
15. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Goerlitz

13:30

Nabożeństwo Słowa Bożego

9:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Bolesławiec

13:00

Lubań

11:00

Bogatynia
14.09.2014
13. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Nabożeństwa

Goerlitz

Bogatynia
Lubań

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą
Nabożeństwo Słowa
Bożego

13:30

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

9:00

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

11:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc.
Psalm 84,11a
15
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Dzień

Miejsce

5.10.2014
16. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
DZIĘKCZYNNE
ŚWIĘTO ŻNIW

Bolesławiec

12.10.2014
17. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
19.10.2014
18. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

PAŹDZIERNIK 2014

Godz.
9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Lubań

17:00

Bogatynia

Lubań

Nabożeństwa
Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią
Świętą

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Nabożeństwa
ze Spowiedzią
9:00
i Komunią
Świętą
Nabożeństwo Słowa
11:00
Bożego

26.10.2014
19. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

31.10.2014
ŚWIĘTO REFORMACJI

Lubań

17:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Z Ż P  
D   S . 2

Święto Paraﬁalne 2014

Świętowanie rozpoczęto od nabożeństwa, a po nim dzięki bardzo dobrej pogodzie kontynuowano spotkanie przed Domem Paraﬁalnym. Smażono jajecznicę,
grillowano, a przede wszystkim rozmawiano o bieżących sprawach Paraﬁi
i planach na nadchodzący rok. Następne Święto Paraﬁalne w roku 2015, ale już
teraz wszyscy umawiają się na kolejne spotkanie.
ks. Cezary Królewicz
16
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17 listopada 2013 roku w Lubaniu
w liturgiczną Przedostatnią Niedzielę Roku Kościelnego w czasie
uroczystego nabożeństwa dziękczynnego w kościele ewangelickim
Marii Panny, lubańska Paraﬁa
Ewangelicko-Augsburska dziękowała Bogu za remont dachu kościoła. Tym samym dobiegł końca
I etap remontu kościoła.
Prace remontowe rozpoczęto w lipcu,
a zakończono odbiorem konserwatorskim 14 listopada 2013 roku. Na dachu położona została dachówka
w kolorze antracyt. Radość Paraﬁan
i wdzięczność wobec osób i instytucji
wyrażona została w czasie nabożeństwa w słowach podziękowań i pozdrowień. Kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji

Remont
dachu
Wrocławskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce. Liturgię prowadzili: ks. Karol Macura z Drogomyśla, ks. Tomasz Stawiak z Jawora, ks.
Daniel Jordanov z partnerskiej Paraﬁi
Ewangelickiej Schleife oraz ks. Cezary
Królewicz. Pieśnią służył Chór Nadzieja
z zaprzyjaźnionej Paraﬁi EwangelickoAugsburskiej z Drogomyśla. Obecny
był Arkadiusz Słowiński – burmistrz
miasta Lubań, który przekazał podziękowanie za zaproszenie oraz wyraził
swoją osobistą radość z faktu, że od
ośmiu lat kościół ewangelicki w Lubaniu żyje nowym życiem, życiem para-
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ﬁalnym z coraz większym zaangażowaniem. Kolejnym tego przejawem,
jak zauważył, jest rozpoczęcie remontu kościoła. Zespół Inżynierów Ałykow
nadzorujący przebieg prac remontowych reprezentował Krzysztof Ałykow.
Na nabożeństwie obecny był również
Edgar Barcikowski z Wrocławia pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia
Przedsiębiorców
Ewangelickich.
W słowach pozdrowień głos zabrał
też dr Peter Schabe z Niemiecko –
Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków
Kultury i ks. dr Hans-Ulrich Minke
w imieniu Wspólnoty Ewangelickich
Ślązaków. Dr Peter Schabe mówił
o wsparciu ﬁnansowym remontu ze
środków Republiki Federalnej Niemiec, Unii Kościołów Ewangelickich
Ewangelickiego Kościoła Niemiec,
Fundacji Eriki Simon z Rinteln oraz
Fundacji Kościelnej Ewangelickiego
Śląska. Wszystkim tym instytucjom
dziękował za wsparcie i współpracę,
aby urzeczywistnić plany lubańskiej
Paraﬁi dotyczące rozpoczęcia remon-

tu dachu kościoła. Ks. dr Hans-Ulrich
Minke podziękował Fundacji Johanna
Hermanna, Kościelnej Fundacji Ewangelickiego Śląska, miastu Hildesheim
oraz wielu innym darczyńcom z Niemiec. Ks. Cezary Królewicz dziękował
w imieniu lubańskiej Paraﬁi Ewangelickiej Bratniej Pomocy im. Króla
Szwedzkiego Gustawa Adolfa z Polski
oraz z Lipska, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, miastu Lubań, partnerskiej Paraﬁi
Ewangelickiej Schleife/Slepo, Dolnośląsko-Górnołużyckiemu Ewangelickiemu Okręgowi Kościelnemu i Związkowi Śląsko-Górnołużyckich Okręgów
Kościelnych. Złożył także szczególne
podziękowanie członkom lubańskiej
Paraﬁi Ewangelickiej za ich wkład ﬁnansowy w remont.
Po nabożeństwie nastąpiła jeszcze
jedna radosna i ważna chwila w życiu
lubańskiej paraﬁi. Otwarta i poświęcona została przez ks. bpa Ryszarda
Bogusza nowa kancelaria paraﬁalna
w dokupionej części Domu Paraﬁalnego.
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Słowa podziękowań i pozdrowień były jeszcze kierowane przy wspólnym posiłku m.in. przez ks. Daniela Jordanov’a, inż. Krzysztofa Ałykowa, ks. Karola Macurę i ks. Cezarego Królewicza. Wyrażano wielokrotnie nadzieję, że niebawem
nastąpią dalsze etapy prac remontowych lubańskiego kościoła.
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Remont
dachu
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