Z Ż P  

Lekarze i pielęgniarki z Berlina
gośćmi Diakonii Lubań

19 września 2014 roku po raz drugi
gośćmi Paraﬁi Ewangelickiej w Lubaniu byli lekarze i pielęgniarki z Berlina. W ramach współpracy diakonijnej ponownie odwiedzili zgorzelecki Szpital Wielospecjalistyczny. Tym razem Oddział
Rehabilitacyjny. Dyrektor Szpitala Pani Zoﬁa Barczyk zapoznała gości z działalnością tego oddziału oprowadzając przez gabinety zabiegowe. Był czas na rozmowę i wymianę doświadczeń. Gości z Berlina interesowały warunki pracy personelu. Ks. Andreas Nehls
z Ewangelickiego Domu
Diakonis berlińskiej dzielnicy Teltow Lehnin pełniący
funkcję referenta ds. etyki
i teologii, a zarazem
zwspółorganizator wycieczki do Diakonii Lubań, pytał
o zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne.
D   S . 22
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SŁOWO DUSZPASTERZA
Drodzy Paraﬁanie
Do Waszych rąk traﬁa kolejny 19 numer Biuletynu Paraﬁalnego. Przypada on na miesiące listopad i grudzień
2014 roku. Listopad to w kalendarzu liturgicznym Kościoła czas ostatnich niedziel roku kościelnego. W związku
z tym nasze myśli biegną ku temu co wiąże się z kresem
ludzkiego życia na ziemi, ale i z nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. W ostatnią niedzielę roku kościelnego w Niedzielę Wieczności, przypadającą w tym roku
na 23 dzień listopada, wspominać będziemy naszych Zmarłych. Tydzień później
wkroczymy w nowy rok kościelny rozpoczynający się w I niedzielę Adwentu.
W tę niedzielę zainaugurujemy w naszej Paraﬁi tegoroczną akcję sprzedaży
świec Diakonii w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Znów będziemy
mogli się spotkać, aby śpiewać pieśni adwentowe i przygotowywać się do Świąt
Narodzenia Pańskiego w gronie Paraﬁan. Tegoroczne spotkanie adwentowe
odbędzie się 6 grudnia 2014 roku w Lubaniu o godz. 16:00 w Motelu Łużyckim.
Będzie ono jednocześnie kontynuacją dolnośląskich międzyparaﬁalnych spotkań adwentowych, które odbywają się już od 12 lat. W czasie tego spotkania
dzieci z naszych paraﬁi przygotują kiermasz adwentowy.
W bieżącym numerze znalazły się stałe rubryki znane z poprzednich wydań Biuletynu, porządek nabożeństw do końca roku 2014 , najważniejsze ogłoszenia
paraﬁalne oraz wiele innych informacji z życia Paraﬁi.
W chwili oddawania Biuletynu do druku, na Pomorzu Zachodnim w Międzyzdrojach obraduje Synod Diecezji Wrocławskiej, który dokona wyboru nowego
Biskupa Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła. Chciejmy w naszych modlitwach wspierać tego, który będzie na skutek wyboru nowym zwierzchnikiem
ewangelików w naszej diecezji.
W listopadzie 2014 roku mija 9 rok istnienia naszej Paraﬁi powołanej na nowo
do życia decyzją Konsystorza naszego Kościoła w roku 2005. W związku z tym
rada paraﬁalna podjęła starania mające na celu przygotowanie się do zbliżającego się jubileuszu 10-lecia istnienia naszej Paraﬁi. Zachęcam, aby każdy komu
leży na sercu dobro i rozwój naszej Paraﬁi, zgłaszał swoje pomysły, jak możemy
podziękować Bogu za dar Paraﬁi w Lubaniu.
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Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego jak i nadchodzącego końca Roku
Pańskiego 2014 życzę Wam wszystkim, aby łaskawy i miłosierny Bóg stale był
obecny w Waszej codzienności i prowadził Was swoimi
drogami. Niech Jego światłość opromienia Wasze życie
wypełniając je nadzieją prowadzącą ku przyszłości.
Wasz Duszpasterz
ks. Cezary Królewicz
Lubań 1.11.2014

Zaproszenie
Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu
serdecznie zaprasza na XII Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, które odbędzie się w Lubaniu 6 grudnia 2014 roku o
godz. 16:00. Spotkanie odbędzie się w Motelu Łużyckim w
Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 51. W czasie spotkania przewidziany jest kiermasz adwentowy przygotowany
przez dzieci z naszych parafii.

Serdecznie zapraszamy !
Z Ż P  
Młodzież z Waldenburga
poznała kościół ewangelicki w Lubaniu
15 października 2014 roku do Lubania przybyła 45 osobowa grupa młodzieży
szkolnej w wieku 14-15 lat. W ramach programu szkolnego realizowanego wraz
z Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal poznała Lubań ze szczególnym uwzględnieniem kościoła ewangelickiego. Po krótkim poznaniu historii
miasta i spacerze po starówce młodzież z Waldenburga koło Chemnitz gościła
w naszej paraﬁi. W naszym kościele paraﬁalnym poznali również historię kościoła ewangelickiego w Lubaniu od czasu Reformacji po dzień dzisiejszy.
ks. Cezary Królewicz
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K  T
W kwesach ostatecznych, a więc tego co czeka człowieka
i świat wraz z jego końcem księgi wyznaniowe luteranizmu
skupiają się na indywidualnym losie człowieka.

Powtórne przyjście Chrystusa na sąd.
Chrystus na końcu czasów będzie sądził ludzi, wierzących obdarzy
wiecznym życiem i radością, bezbożnych zaś skaże na potępienie:
„Kościoły nasze uczą, że przy końcu świata Chrystus się zjawi, by
odprawić sąd, i wskrzesi wszystkich zmarłych: pobożnym i wybranym da żywot wieczny i radość wiekuistą, a bezbożników i diabłów
potępi, by cierpieli bez końca” (Wyznanie augsburskie, art. XVII);
„[Duch Święty] dnia sądnego mnie i wszystkich umarłych z martwych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da żywot
wieczny w Chrystusie” (Mały katechizm, Część druga, Trzeci artykuł).
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Zmartwychwstanie całego człowieka.
Zmartwychwstanie, o którym mowa, to zmartwychwstanie całego
człowieka, a nie wyłącznie jego cielesnej powłoki: „Wyrażenie Auferstehung des Fleisches – zmartwychwstanie ciała – również nie
jest szczęśliwym niemieckim zwrotem. Gdy bowiem słyszymy wyraz
Fleisch (mięso), myślimy zazwyczaj o jatce. W poprawnej niemczyźnie powiedzielibyśmy: zmartwychwstanie ciała albo człowieka
(Auferstehung des Leibes oder Leichnams). Nie jest to tak ważne,
byle tylko słowo to było właściwie rozumiane. Taki tedy jest ten
artykuł, który nieustannie winien być i pozostawać w mocy. Stworzenie bowiem mamy za sobą, zbawienie również zostało dokonane, lecz Duch Święty prowadzi swoje dzieło bezustannie aż do dnia
sądnego” (Duży katechizm, Część druga, Trzeci artykuł).

Wieczność zbawienia i potępienia.
Zgodnie z Wyznaniem augsburskim konsekwencją sądu Chrystusowego będzie zbawienie wierzących i potępienie bezbożnych. Oba te
wyroki są wieczne: „…pobożnym i wybranym da żywot wieczny
i radość wiekuistą, a bezbożników i diabłów potępi, by cierpieli bez
końca. Kościoły nasze potępiają anabaptystów, mniemających, iż
kary ludzi potępionych i diabłów mają się skończyć w przyszłości” (Wyznanie augsburskie, art. XVII).

Odrzucenia chiliazmu/millenaryzmu.
Wyznanie augsburskie odrzuca także poglądy chiliastyczne/
millenarystyczne: „Potępiają też innych, którzy obecnie szerzą poglądy żydowskie, że przed wskrzeszeniem zmarłych pobożni obejma rządy nad światem, zdławiwszy wszędzie bezbożników” (Wyznanie augsburskie, art. XVII). Chiliazm, albo millenaryzm,
to zespół poglądów, które zakładają, że wraz z przyjściem Chrystusa
nastąpi na ziemi tysiącletnie królestwo. Pogląd ten inspirowany jest
najprawdopodobniej fragmentem z Objawienia św. Jana 20,1-4,
a powstał pod wpływem mesjanizmu judaistycznego i gnozy.
W królestwie tym panować mieliby wierzący wyparłszy złych. Po
tym okresie zaś ma nastąpić ostateczna walka dobra ze złem,
w której zwycięzcą będzie Chrystus wraz z wierzącymi.
za www.luteranie.pl
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Arkadiusz Lisowski

K

dzieję, która dalej sięga niż nasza
ziemska egzystencja. Gdyby przy grobie wszystko miało swój koniec, gdyby
życie było przypieczętowane w godzinie śmierci jednoznacznym końcem,
wówczas musiałby człowiek deﬁnitywnie przeminąć w kontekście zawodności i krótkości tego życia. Co mógłby
więc zrobić człowiek w danym mu
przedziale czasu? Co zobaczyć, gdzie
być, aby przeżyć jak najlepiej swoje
y, chrześcijanie podchodzimy życie? A jednak wszystko byłoby i tak
do tego w może trochę archaiczny na marne.
sposób. Ponieważ nasza wiara uczy
nas, aby nie trzymać się kurczowo
zy człowiek, nosząc brzemię grzewszystkiego tego, co nam obiecuje chu, może coś uczynić, aby przedłużyć
świat. Przesłanie, które pielęgnujemy, swoje życie, aby wykupić się z perprzestrzega, że nie powinniśmy próbo- spektywy nicości? Z pewnością nie.
wać oszukiwać czasu poprzez upięk- Człowiek ma jednak prawo do nadziei
szanie medyczne w podeszłym wieku na nowe życie u Boga. Gdybyśmy byli
lub za wszelką cenę przedłużanie ży- pozostawienie sobie samym z naszymi
cia. Nie podzielamy trendu, który pro- wszystkimi błędami, wówczas bylibypaguje, iż tylko młodzi, silni i piękni śmy skazani na rezygnację lub skrajny
mają w tym świecie prawo do narzuca- egoizm, który próbowałby w tym krótnia innym swoich wartości lub przeko- kim życiu pozyskać korzyść dla siebie.
nań. Odrzucając to wszystko, staramy Nasza nadzieja wiąże się z obietnicą
się pamiętać, iż każdy będzie miał swój daną nam od Boga, a która ma swoją
ziemski koniec, czy tego chce, czy też personiﬁkację w Bożym Synu i Jego
nie.
dziele Zbawienia. Jest to nadzieja, która dana jest już za naszego życia, która
ednakże ta świadomość, nie napa- zaopatruje nas w wolność i siłę do powa nas, chrześcijan, pesymizmem. dejmowania decyzji, tych życiowych,
Dzieje się tak dlatego, że mamy na- jak i tych codziennych.
ażdorazowo z końcem roku kościelnego przygotowujemy się na nasz
koniec w tym życiu. Przygotowujemy
się poprzez reﬂeksję nad tym, iż życie
w zdrowiu i pełni sił na tej ziemi nie
jest nieskończone. Każdy będzie miał
swój osobisty koniec. Koniec ten może
prowadzić przez chorobę, starość
i w końcu śmierć.

M

C

J
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T

akże dlatego w tym dniu wspominamy naszych zmarłych, w świetle
obietnicy Bożej. Obietnica ta zapewnia
nas, iż śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, lecz zapewnia nas także,
że nasi zmarli żyją jako wolni, uzdrowieni i podniesieni po trudzie życia –
w obliczu Pana, to znaczy w jasności
i prawdzie, których w takiej formie nie
znamy w życiu ziemskim.

W

Ewangelii według Marka w 13
rozdziale w wierszach od 31 do 37 czytamy, iż Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą. (…) Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten przyjdzie. (…) Mamy tu z jednej
strony zapewnienie o kontynuacji istnienia w innej formie oraz wezwanie
do czujności, abyśmy żyli tak, jakby
każdy dzień mógłby być tym ostatnim.

Wyobrażając sobie takie życie, musimy
przyznać, iż zbyt często uziemiają nas
troski tego świata. Oczywiście jest koniecznym staranie o jak najlepsze życie, ale nie możemy stracić z naszego
horyzontu myślowego perspektywy
wieczności w Królestwie Ojca.

J

ak blisko siebie są koniec roku kościelnego i początek nowego, tak blisko znajduje się nadzieja na światło
pośród nas – zrozumienie końca i czekanie na nowy początek. To światło,
które dzisiaj zapalamy wspominając
naszych zmarłych, od przyszłego tygodnia zmieni się w światło adwentowego oczekiwania na przyjście Pana. Symbolika ta niech nas napełni nadzieją
i pewnością Bożej opieki i miłości.
Arkadiusz Lisowski

M 
M odlitw a
M odlitw a
przed jedzeniem
po jedzeniu
Oczy wszystkie w Tobie nadzieję mają, Panie, a Ty mi dajesz pokarm czasu swego: otwierasz rękę Twoją a
nasycasz wszystko, co żyje, według
upodobania Twego. Panie Boże, Ojcze w niebiesiech, pobłogosław nas
i te dary, które z dobrotliwej łaski
Twojej pożywamy, przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Wysławiajcie Pana, albowiem
jest dobry, albowiem na wieki
miłosierdzie Jego! Dziękujemy
Ci, Panie Boże i Ojcze, przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, za wszelkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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(Programy ekumeniczne w Telewizji Polskiej Program II)

⇒

Redakcja Ekumeniczna Telewizji Polskiej

Program ekumeniczny nadawany jest w każdy wtorek około godz. o 6:35.
Później jest powtarzany dwukrotnie - w TVP INFO w środy o 19:30 oraz
w TVP Polonia w czwartki ok. 7:00.

Programy ekumeniczne nadawane są
według następującego schematu:

Redakcja Ekumeniczna TVP

•

pierwszy wtorek miesiąca - Kościół
Prawosławny,

Strona internetowa:
Redakcja Ekumeniczna TVP

•

drugi wtorek miesiąca - Kościół
Ewangelicko-Augsburski (oraz dwa
razy w roku program ogólnoekumeniczny),

•

pozostałe wtorki miesiąca - inne
Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej.

Pozostałe szczegóły:

00-999 Warszawa,
ul. Jana Pawła Woronicza 17
tel. 0-22 547-73-74, 547-72-41,
fax: 0-22 547-73-75, 547-70-51
e-mail:
henryk.paprocki@tvp.pl,
halina.radacz@tvp.pl

Informacje o Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i wydarzeniach z ich życia zamieszcza TELEGAZETA Programu 2 TVP, strony 422.
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Redakcja Ekumeniczna Telewizji Polskiej
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Drugi wtorek miesiąca , Program 2,

około godz. 11.15

•

Powtórka programu: TV Polonia

TVP 3 Wrocław
N  

  

Transmisja z ewangelickiego kościoła Opatrzności
Bożej we Wrocławiu

TV Religia
Od 2009 roku TV Religia przeprowadza również
transmisje nabożeństw ewangelickich z okazji świąt
czy ważnych wydarzeń (dotychczas z kościoła Św.
Trójcy w Warszawie). TV Religia dostępna jest
w sieciach kablowych i plaormach cyfrowych.

P  
Nabożeństwa

Kiedy:

Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl
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godz 8:00

Nabożeństwa Kościołów PRE nadawane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę
miesiąca oraz we wszystkie święta kościelne (również w te święta, które wypadają w dni robocze – wówczas nabożeństwo jest emitowane przeważnie między 16.00 a 20.00). Tegoroczne nabożeństwo wigilijne transmitowane będzie
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Audycje radiowe

Kiedy:
każda sobota
21:50 (10 minut)

„Kościoły w Polsce i na świecie”
Program I Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

każda sobota
7:40

"Pięć minut nad Biblią” – rozważanie Słowa Bożego
Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Częstotliwości: regionalne fale UKF
oraz fale długie o częstotliwości 225 kHz

N



 – 



  

Oprócz wymienionych powyżej nabożeństw nadawanych droga radiową, które
są jednocześnie transmitowane przez poszczególne redakcje radiowe w Internecie, kilka paraﬁi regularnie emituje swoje nabożeństwa w internecie.
• Wisła Malinka – 10.15 www.malinka.org.pl
• Cieszyn – 8.00 i 10.00 hp://www.transmisje.cieszyn.org.pl
• Skoczów – 8.00 i 10.00 hp://www.skoczow.luteranie.pl
• Wisła Czarne – 8.45 hp://wisla-czarne.luteranie.pl
Kraków - 10.00, 12.00 hp://krakow.luteranie.pl/paraﬁa/transmisjanabozenstw/
Opracował: ks. Cezary Królewicz
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S  E 
Kariera sportowa
Zawodnik (192 cm / 84 kg) Lechii Tomaszów Mazowiecki, AZS AWF Warszawa
i stołecznej Legii (łącznie 1963/64—
1974/75). Przed sezonem 1975/76 wyjechał grać do Włoch. 4-krotny mistrz Polski: w barwach AZS AWF Warszawa
(1965, 1966) i Legii (1969, 1970), 2-krotny
wicemistrz – 1967 (AZS AWF Warszawa)
i 1971 (Legia Warszawa) oraz 2-krotny
brązowy medalista MP z Legią (1968,
1973). 284-krotny reprezentant Polski
(1964–1976), zwany przez kolegów
"Szablą". Trzykrotny olimpijczyk
- ur. 13 (Meksyk 1968, Monachium 1972
i Montreal 1976). Był kapitanem
czerwca 1943 w Tomaszowie Mazo- drużyny, która w Meksyku w 1974
wieckim – polski siatkarz, atakujący. zdobyła mistrzostwo świata, oraz
Absolwent II Liceum Ogólnokształcące- na igrzyskach olimpijskich w Montgo (1963) w Tomaszowie Mazowiec- realu w 1976 – mistrzostwo olimkim i warszawskiej AWF (1968), gdzie pijskie. Brązowy medalista ME ze
otrzymał tytuł magistra wychowania Stambułu (1967, 2-krotny uczestnik
ﬁzycznego. Mistrz świata i mistrz olim- Pucharu Świata: 1965 Łódź (2 m.)
pijski. Członek siatkarskiej Galerii Sław i 1973 Praga (2 m.).

Edward Skorek

"Volleyball Hall of Fame".

Kariera trenerska
W 1976 przestał grać w reprezentacji, grał w lidze włoskiej i jako grający trener
zdobył z klubem Panini Modena mistrzostwo Włoch, a w kolejnych latach był
m.in. trenerem: polskiej męskiej kadry narodowej (1990–1991) oraz Kuwejtu.
W kraju prowadził AZS Yawal Częstochowa (mistrzostwo Polski w sezonie
1992/93) i Warkę Czarnych Radom (puchar PZPS 1999). W latach 2003–2006 był
pierwszym trenerem Pamapolu AZS-u Częstochowa; zdobył z tym zespołem srebro i dwa brązowe medale. W 2007 trener AZS Politechnika Warszawska.
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Nagrody i odznaczenia
Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. trzykrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dwukrotnie był w "dziesiątce" Plebiscytu Przeglądu Sportowego: 1974 – 10.
miejsce oraz 1976 – 7. miejsce.

Polityka
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 był kandydatem Inicjatywy
dla Polski, która nie osiągnęła progu wyborczego.

Rozmowa z EDWARDEM SKORKIEM, tomaszowianinem, wybitnym sportowcem,
utytułowanym olimpijczykiem, zasłużonym trenerem i szkoleniowcem.

Zdobyć wszystko i być przykładem
XRP: Panie Edwardzie! Jest pan osobą popularną
i bardzo lubianą. W sporcie zdobył pan wszystko
i pozostaje wspaniałym przykładem. W sportowej
kolekcji posiada pan chyba wszystkie możliwe medale i tytuły: mistrza Polski, mistrza Europy, mistrza
świata, mistrza olimpijskiego. Proszę wspomnieć
swoje sportowe początki, pierwsze mecze w siatkówkę.

Wywiad
przeprowadzony
przez ks. Romana Pawlasa proboszcza Paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim z Edwardem Skorkiem

ES: Moją, karierę sportową, rozpocząłem w Tomaszowie Mazowieckim, od
występów w drużynie szkolnej.
Organizowano wtedy rozgrywki między-szkolne w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. W czasie wakacji chodziliśmy nad Pilicę, pływaliśmy w rzece. Jako
młodzież ewangelicka, mieliśmy również swoje spotkania paraﬁalne, które bardzo często kończyły się siatkówką. Boisko było usytuowane na tyłach Kościoła
Zbawiciela, w pięknym parku. Na mecze przychodziła cala młodzież, w rożnym
wieku. Na boisku panowała wspaniała atmosfera i wielka zabawa.
XRP: Obok wspanialej kariery sportowej zrobił pan wiele na płaszczyźnie szkoleniowej. Śledził pan rozwój niejednego podopiecznego. Proszę powiedzieć na-
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szej młodzieży: czy to możliwe, by grając w sali przy paraﬁi, przed spotkaniem
biblijnym czy po nabożeństwie, dojść do wielkich wyników sportowych?
XRP: Panie Edwardzie! Jest pan osobą popularną i bardzo lubianą. W sporcie
zdobył pan wszystko i pozostaje wspaniałym przykładem. W sportowej kolekcji
posiada pan chyba wszystkie możliwe medale i tytuły: mistrza Polski, mistrza
Europy, mistrza świata, mistrza olimpijskiego. Proszę wspomnieć swoje sportowe początki, pierwsze mecze w siatkówkę.
ES: Moją, karierę sportową, rozpocząłem w Tomaszowie Mazowieckim, od występów w drużynie szkolnej.
Organizowano wtedy rozgrywki między-szkolne w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. W czasie wakacji chodziliśmy nad Pilicę, pływaliśmy w rzece. Jako
młodzież ewangelicka, mieliśmy również swoje spotkania paraﬁalne, które bardzo często kończyły się
siatkówką. Boisko było usytuowane na tyłach Kościoła Zbawiciela, w pięknym parku. Na mecze przychodziła cala młodzież, w
rożnym wieku. Na boisku panowała wspaniała atmosfera i wielka zabawa.
XRP: Obok wspanialej kariery sportowej
zrobił pan wiele na
płaszczyźnie szkoleniowej. Śledził pan
rozwój niejednego podopiecznego. Proszę powiedzieć naszej młodzieży: czy to
możliwe, by grając w sali przy paraﬁi, przed spotkaniem biblijnym czy po nabożeństwie, dojść do wielkich wyników sportowych?
ES: Obecnie wymogi sportu wyczynowego są, bardzo duże. W szkoleniu występuje bardzo wcześnie specjalizacja, i jest to praktycznie niemożliwe, aby ktoś,
kto uprawia sport amatorski, mógł osiągnąć wielki sukces sportowy. Uważam,
że paraﬁalne spotkania sportowe mają, służyć zjednoczeniu młodzieży, dać
możliwość sportowej rekreacji, uczyć wspólnego działania. Wiem, że od wielu
lat organizowane są, olimpiady sportowe młodzieży ewangelickiej, bytem sę14

dzią, na jednej z nich, w Sorkwitach w 1992 roku. Uważam, że jest to piękna
idea, która pozwala na spotkanie, przeżycie sportowej przygody, skupiając
znaczną część młodzieży ewangelickiej w Polsce.
Sport w życiu młodego człowieka jest bardzo ważny, rozwija wiele pozytywnych
cech, jak umiejętność współdziałania, pokonywania trudności, dążenia do
wspólnie wyznaczonego celu, szacunku dla partnera, no i oczywiście sprawności
ﬁzycznej.
XRP: Zatem widzi Pan wciąż potrzebę umiejętnego łączenia wartości religijnych i sportowych?
ES: Zdecydowanie tak! Cóż jeszcze można powiedzieć? Sport uczy nas bardzo
wiele. Uczy dyscypliny, mobilizacji, rywalizacji. Uczy, jak poznać samego siebie,
jak przeciwnika w sporcie traktować jak przyjaciela na co dzien. Uczy wytrwałości i odpowiedzialności. Uczy wiary we własne siły i możliwości. A to daje
uśmiech. Takiego uśmiechu wam życzę. Sport niech temu służy.

K  P
Kościół Ewangelicki w Drogomyślu
Powstanie Parafii Ewangelickiej w Drogomyślu
Nazwa Kalisz kojarzy się ludziom z najstarszym polskim miastem. Drogomyślanom jednak mówi ona coś więcej. Nazwiskiem barona Fryderyka Kalisza nazwano plac kościelny, na którym stoją budynki paraﬁalne i sam budynek kościoła.
Szlachecka rodzina Kaliszów pochodząca z Górnych Węgier (obecna Słowacja)
zakupiła między innymi teren wioski Drogomyśl w roku 1737. Ludzie mieszkający na jej terenie byli ubodzy – chłopi pańszczyźniani i trochę wolnych chłopów.
Nie stać ich było na założenie zboru, budowę kościoła, utrzymanie pastora. Baron Fryderyk Kalisz sam więc na swoje barki przejął ﬁnanse, sprawy organizacyjne i dalsze egzystowanie paraﬁi.
Dzięki Patentowi Tolerancyjnemu wydanemu przez władze austriackie powstanie zboru ewangelickiego stało się możliwe. Czwartego czerwca 1787 roku władze austriackie zezwoliły wybudować dom modlitwy, szkołę i założyć cmentarz.
Trzeba było jednak zachować następujące warunki:
15

1) dom modlitwy ma być wybudowany z niepalnego materiału, bez dzwonów i wieży i
bez publicznego wejścia od
strony ulicy,
2) ewangelickim duszpasterzom wolno będzie odwiedzać
chorych i udzielać sakramentów, jednak nikt nie śmie przeszkadzać, aby katolickich duchownych wołano do niekatolickich chorych, którzy by tego
żądali. Listem fundacyjnym
Fryderyk Kalisz darował grunt
pod budowę kościoła, szkoły,
domu paraﬁalnego i założenie
cmentarza. Sam ﬁnansował
wszystkie przedsięwzięcia. Zobowiązał się utrzymywać pastora. Kamień węgielny pod
budowę domu modlitwy położono 25 maja 1788 r. W czasie trwania budowy udało się wyprosić (a nie było
to łatwe) u samego cesarza zgodę na postawienie wieży i zawieszenie jednego
dzwonu. Gdy kazano zdjąć krzyż z wieży (jej wysokość była większa niż zezwolono) baron Kalisz ponownie pojechał do Wiednia i wyprosił u cesarza uchylenie nakazu i zgodę na powieszenie drugiego jeszcze dzwonu. Po dziewięciu
latach budowy 15 października 1797 roku dokonano poświecenia kościoła
(tablica pamiątka na głównym wejściem).
Przez kolejne dziesięciolecia powstawały kolejne zabudowania paraﬁalne, rozrastał się zbór, swą pracę duszpasterską prowadzili kolejni pastorzy. W 1888
roku zbór przygotowywał się do obchodów setnej rocznicy kościoła, która miała się odbyć 25 maja. Niestety zaledwie sześć dni wcześniej o 13:00 w południe
w stojącym nieopodal pałacyku wybuchł pożar. Ogień przeniósł się na kościół
kryty gontem. Spalił się dach, wieża, stopiły się dzwony, zostały zgliszcza. Cudem ocalała plebania. Kościół odbudowano dość szybko i już późną jesienią
można w nim było odprawiać nabożeństwa. Było to możliwe dzięki pomocy
ﬁnansowej innych zborów na Śląsku, Bratniej Pomocy im. G. Adolfa i Komorze
Cieszyńskiej.
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Niestety niedługo kwitło życie zboru. W czasie pierwszej wojny światowej z kościoła zabrano piszczałki metalowe i dzwony z wieży. Po jej zakończeniu czyniono starania aby znów wystrój kościoła wrócił do stanu pierwotnego. Pomimo
trudnych czasów sprowadzono nowe dzwony i piszczałki do organ.
Gdy w 1938 roku obchodzono uroczyście 150-sięcio lecie kościoła zborownicy
cieszyli się, że wszystkie braki i potrzeby paraﬁi zostały zaspokojone. Jednak ich
radość znów nie mogła potrwać długo. (plansza 4- zdjęcie zniszczonego kościoła, plansza 5-zdjęcie ruin plebani). Oto fragment zapisków z pamiętnika ówczesnego proboszcza drogomyskiego ks. Jana Morcinka z 1945 roku.
W styczniu zbliża się do Drogomyśla front. Maleje liczba uczestników nabożeństw. 4 lutego było na nabożeństwie kilkoro zaledwie ludzi. 11 lutego nie było
nabożeństwa. 14 lutego o godz. 11:00 wpada do fary pierwszy granat, zostaje
uszkodzony kościół, szyby wypadają. Żołnierze grają na organach, niszczą je,
zabierają świece z ołtarza. 16 lutego w kościele, na plebani już nie ma ani jednej
szyby. 18 lutego z rodziną kościelnego i tercjana urządzam krótkie nabożeństwo
w piwnicy. 20 lutego ogień huraganowy (artyleria) między Strumieniem, Drogomyślem i Pruchną. Tracę wszelką łączność z wioską. 21 lutego o godz. 17:00 rozkaz ewakuacyjny – do 12:00 w nocy wioska musi być opuszczona. 26 marca
o godz. 15:00 runęła wieża kościoła. Od lutego do maja 1945 utrzymywał się tu
front. Plebania w ruinie, kościół doszczętnie wypalony. Ostały się tylko grube,
boczne mury. Nic nie zostało, nawet księgi metrykalne, zakopane w ziemi pod
ołtarzem. Ruiny i zgliszcza domów i gospodarstw, zaminowane pola na byłej linii
frontowej witały w maju 1945 roku powracających z ewakuacji z ks. Janem Morcinkiem na czele.
Przez półtora roku nabożeństwa odbywały się pod gołym niebem lub w częściowo ocalałej sali gospody. W 1946 roku, ku wielkiej radości, zbór otrzymał kościół
–barak.
3 maja 1948 przystąpiono do odbudowy kościoła. Znów dzięki wielkiej oﬁarności udało się to w stosunkowo krótkim czasie zrealizować (kościół sprzed II wojny św.). Uroczystość poświęcenia odbudowanego kościoła odbyła się 27 maja
1951 roku. W odróżnieniu od pierwotnej swej postaci ma tylko jeden pawlacz.
Nie odbudowano dużego ołtarza z postaciami czterech ewangelistów i amboną
umiejscowioną centralnie nad ołtarzem.
Drewniany powojenny ołtarz musiał być po latach zdemontowany i możemy
oglądać nowy, projektu obecnego proboszcza ks. Karola Macury.
za www.drogomysl.luteranie.pl
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Z Ż P  
4 września 2014 roku w Lubaniu obradowała rada paraﬁalna naszej Paraﬁi.
Oprócz spraw bieżących szerzej omawiano kolejny etap prac remontowych w kościele w Lubaniu.

O
rady paraﬁalnej

Tegoroczne prace koncentrują się na wzmacnianiu sklepień nawy ołtarzowej.
Możliwość ich przeprowadzenia powstała po otrzymaniu na ten cel dotacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wsparciu naszych
zagranicznych partnerów. Rada paraﬁalna zaakceptowała przyjęty plan pracy i
kosztorys.
Rada po raz kolejny zastanawiała się nad możliwościami remontowymi kaplicy
w Bogatyni. W związku z tym podjęta została inicjatywa wpisania cmentarza
ewangelickiego i kaplicy ewangelickiej w Bogatyni do rejestru zabytków.
Rada postanowiła ponownie zaprosić do Lubania paraﬁe ewangelickie z Dolnego Śląska na XII Międzyparaﬁalne Spotkanie Adwentowe, które zaplanowano na
6 grudnia 2014.
Poruszano też sprawy nowej organizacji lekcji nauczania kościelnego (lekcji religii) w roku szkolnym 2014/2015 w związku z nowymi przepisami państwowymi
regulującymi sposób organizacji tych lekcji.
Rada przyjęła z zadowoleniem wiadomość o nowym duchownym w partnerskiej
paraﬁi ewangelickiej w Schleife/Slepo. Jest nią Pani Pastor Jadwiga Mahling,
która włada również językiem polskim. Jej wprowadzenie w urząd proboszcza
zaplanowano na 26.10.2014r. Rada wystosowała w związku z tym list gratulacyjny z nadzieją na dalszą współpracę obu paraﬁi.
Na zakończenie przyjęto plan pracy rady do końca bieżącego roku.
ks. Cezary Królewicz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.11.2014 w Görlitz o godz. 10:00 w kościele ewangelickim apostołów
Piotra i Pawła odbędzie się po raz ósmy wspólne nabożeństwo Paraﬁi
Ewangelickich Śródmieścia Görlitz oraz Lubania.

2.

3.11.2014 w Muzeum Regionalnym w Lubaniu odbędzie się inauguracja wystawy Kościół moim domem przygotowanej m.in. przez naszą
Paraﬁę w ramach obchodów Dekady Reformacji.

3.

9.11.2014 w Lubaniu o godz. 11:00 odbędzie się Szkółka Niedzielna.

4.

26.11.2014 o 16:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna.

5.

27.11.2014 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna.

6.

30.11.2014 o 11:00 w Lubaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa
zainaugurowana zostanie akcja sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom 2014.

7.

6.12.2014 o 16:00 w Lubaniu odbędzie się XII Międzyparaﬁalne Spotkanie Adwentowe. Miejscem spotkania będzie Motel Łużycki w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 51. W czasie spotkania przewidziany jest
kiermasz adwentowy przygotowany przez dzieci z paraﬁi dolnośląskich.
28.12.2014 o 9:00 w Lubaniu nabożeństwo na zakończenie Roku Pańskiego 2014.
4.01.2015 o 11:00 w Lubaniu nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Pańskiego 2015.

8.
9.
10.

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

11.

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

12.

Kancelaria paraﬁalna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.
9:00 - 12:00. W sprawach pilnych również poza tymi godzinami.

13.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez Paraﬁę
czynna jest w godzinach kancelaryjnych tj. od poniedziałku do piątku
w godz.: 9:00 - 12:00.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

LISTOPAD 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.

2.11.2014
20. NIEDZIELA
PO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Lubań

8:30

Goerlitz

10:00

Bogatynia

9:00

Lubań

11:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Lubań

12:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Bogatynia

9:00

9.11.2014
3. NIEDZIELA
PRZED KOŃCEM
ROKU
KOŚCIELNEGO
16.11.2014
PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA
ROKU
KOŚCIELNEGO
23.11.2014
OSTATNIA
NIEDZIELA
ROKU
KOŚCIELNEGO
NIEDZIELA
WIECZNOŚCI

30.11.2014
1. NIEDZIELA
W ADWENCIE

Lubań

11:00

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30
20

Nabożeństwa
Nabożeństwo Słowa
Bożego
Nabożeństwa
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

Nabożeństwo Słowa
Bożego

Nabożeństwo
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

GRUDZIEŃ 2014

Dzień

Miejsce

Godz.

7.12.2014
2. NIEDZIELA
W ADWENCIE

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

Goerlitz

13:30

Bogatynia

9:00

Lubań

11:00

Lubań

11:00

Bogatynia

9:00

Goerlitz

11:00

Lubań

16:00

Bolesławiec

9:00

Lubań

11:00

26.12.2014
2. DZIEŃ
ŚWIĄT
NARODZENIA
PAŃSKIEGO

Lubań

9:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

28.12.2014
1. NIEDZIELA
PO NARODZENIU PAŃSKIM

Lubań

9:00

Nabożeństwo Słowa
Bożego

14.12.2014
3. NIEDZIELA
W ADWENCIE
21.12.2014
4. NIEDZIELA
W ADWENCIE
24.12.2014
WIGILIA
NARODZENIA
PAŃSKIEGO

25.12.2014
1. DZIEŃ
ŚWIĄT
NARODZENIA
PAŃSKIEGO

Nabożeństwa
Nabożeństwa Słowa
Bożego
Nabożeństwa Słowa
Bożego
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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Z Ż P  
Podobnie jak w Niemczech szpital w Zgorzelcu
posiada znacznie większy potencjał aniżeli możliwości ﬁnansowania zabiegów przez NFZ.
D   S . 2

Odwiedziny w lubańskiej Paraﬁi Ewangelickiej połączone były również z wycieczką do Firmy Ceramicznej Millena w Parzycach, zwiedzaniem Bolesławca
i kolacją w Lubaniu. Znaną na całym świecie bolesławiecką ceramikę produkowaną m. in w parzyckiej Millenie goście z Berlina poznali dzięki uprzejmości
właścicieli tej ﬁrmy ceramicznej. Zarówno linia produkcji jak sprzedaż wymagają dużych umiejętności.
Z Parzyc wszyscy udali się do Bolesławca, aby poznać jego historię
i współczesność. Zobaczyli rynek,
ważniejsze obiekty zabytkowe oraz
dzisiejsze miejsce nabożeństw ewangelickich. Z historią kościoła ewangelickiego zapoznał gości ks. Cezary
Królewicz kładąc nacisk na trudne
powojenne losy ewangelików w Bolesławcu i okolicach. W samym mieście ewangelicy posiadali po wojnie
kościół zamkowy wraz z Domem Paraﬁalnym przy kościele, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie
do lat osiemdziesiątych XX wieku.
Dziś przed tym kościołem postawiono pomnik Jezusa Przyjaciela Dzieci
stojący przed wojną przed bolesławieckim sierocińcem.
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Z Bolesławca wszyscy udali się do Lubania, gdzie przy wspólnej kolacji podsumowano wizytę w Diakonii Lubań. Omawiano dalszą współpracę mając nadzieję
na kolejne spotkanie. Ostatnim punktem spotkania była wspólna modlitwa wieczorna w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny.
ks. Cezary Królewicz
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Z Ż P  

S 
L  
19 sierpnia 2014 roku w przygranicznej
miejscowości Ludwigsdorf odbyło się po raz kolejny spotkanie w ramach Koła
Pań tamtejszej Paraﬁi Ewangelickiej oraz Paraﬁi Zodel. W zastępstwie ks. Albrechta Naumanna spotkanie prowadził ks. Cezary Królewicz. Rozpoczęło się
ono modlitwą w miejscowym kościele ewangelickim, a następnie było kontynuowane w Domu Paraﬁalnym.
Wśród Jubilatek obchodzących swoje urodziny była Pani Jastrzębska – Paraﬁanka ze Zgorzelca – zaprzyjaźniona z Paniami w Ludwigsdorf. Spotkania Koła
Pań odbywają się regularnie co miesiąc, czasem mają charakter jednodniowych wycieczek m.in. do Polski. Współpraca z Paraﬁą Ewangelicko-Augsburską
w Lubaniu trwa już ponad 7 lat.
ks. Cezary Królewicz
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