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Słowo wstępne od Prezesa Rady Parafialnej

Drodzy Parafianie i Sympatycy Parafii,
oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer Informatora Parafii EwangelickoAugsburskiej w Lublinie. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo w
powojennej historii naszej Parafii. Mamy nadzieję, że będzie się ono Państwu
podobać.
Nie jesteśmy Parafią dużą - skupiamy ok. 300 osób. Większość z nas spotyka
się na niedzielnych nabożeństwach, część uczestniczy w próbach Chóru
Parafialnego, niektórzy biorą aktywny udział w Spotkaniach Biblijnych . Są też
wśród nas i tacy, którym albo stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w
jakichkolwiek parafialnych przedsięwzięciach albo wyjechali gdzieś daleko i
bywają w Lublinie tylko od czasu do czasu. Kierujemy ten biuletyn do
Wszystkich i każdego z osobna, bo wszyscy jesteśmy Wspólnotą.
Przed nami nowy Rok Kościelny. Będzie on zapewne bogaty w wydarzenia,
tak w skali globalnej, jak i w perspektywie regionu i miasta. Zbliżamy się do
jubileuszu 500-lecia Reformacji. Będziemy chcieli, by ten wspaniały jubileusz
przewijał się przez wiele naszych działań i inicjatyw. Chcielibyśmy, by
stanowił impuls do nowych aktywności, które będziemy chcieli
podejmować dla dobra Parafii, Parafian, naszego środowiska, miasta i
regionu.
Od czerwca w Parafii działa nowa Rada Parafialna. Jednym z nadrzędnych
celów, jakie sobie postawiła na nową kadencję jest nawiązanie ściślejszych
więzi ze wszystkimi parafianami, zarówno tymi, którzy bywają w naszym
kościele często, jak i tymi, którzy żyją gdzieś w luterańskiej diasporze. Niniejszy
Informator ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że w dobie Internetu, facebooka i smartfonów, wydawnictwa
papierowe stopniowo wychodzą z mody, ale wiemy też, że dla wielu
naszych parafian jest to ciągle najbardziej przyjazny środek komunikacji.
Oczywiście treść Informatora będzie dostępna również na stronie
internetowej naszej Parafii.
Życzę przyjemnej lektury !
Mirosław Łoboda
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Słowo wstępne od Redakcji Informatora
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy !
Żaden debiut nie jest prosty. Dotyczy to również rzeczy tak zdawałoby się
nietrudnej do przygotowania, jak niniejszy Informator. Zamysł jego
powstania zrodził się w naszych głowach i szczęśliwie udało się go wspólnymi
siłamił wdrożyć, o czym świadczy fakt, że czytaciie Państwo te słowa i
trzymacie Państwo egzemplarz informatora w ręku bądź przeglądacie go na
naszej stronie internetowej. A skoro debiut się udał, czujemy się w obowiązku
wyjaśnić, jak rozumiemy istotę niniejszego Informatora.
Otóż chcielibyśmy, by informator stał się miejscem, gdzie nie tylko dowiecie
się Państwo, co działo się w naszym zborze lub co w nim się będzie dziać, ale
też będziecie Państwo mogli przeczytać rozważania okolicznościowe o
charakterze teologicznym, zapoznać się z poezją lub prozą, jak też śledzić
wszystko to, co istotne w życiu zboru i Kościoła, a co ma wymiar lokalny.
Niezależnie od tego, udostępniamy łamy naszego Informatora wszystkim
chętnym. Nie chcemy bowiem, by był to tylko i wyłącznie informator, czyli
miejsce będące suchą kroniką tego, co było i tego, co ma nastąpić. Nie jest
też naszym zamysłem, by był on redagowany przez wąskie grono osób.
Chcemy, by Informator stał się szerszym forum wymiany i publikowania
własnych myśli czy rozważań, zamieszczania wspomnień, a nawet
zamieszczania apeli czy ogłoszeń, jeśli pojawi się taka potrzeba. Wszystkich
zainteresowanych publikowaniem bądź zamieszczaniem ogłoszeń,
zapraszamy do kontaktu z Redakcją bądź z Radą Parafialną, a na pewno z
wielką chęcią skorzystamy z Państwa zaangażowania lub pomożemy w
potrzebie, służąc w razie takiej konieczności niezbędnym wsparciem.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja
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Rozważania biblijne

Ks. dr Dariusz Chwastek

Czas Adwentu
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza
niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o
nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie
(Flp 4, 4-7).
Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Apostoł Paweł w swoim Liście do ludzi wierzących w Filipii nie mówi o radości
lekkomyślnie. Jego słowa nie mają w sobie nic ze sposobu, za pomocą
którego o dobrym humorze, nastroju i zabawie mówią prezenterzy
komercyjnych stacji radiowych, którzy muszą wypełnić jakoś czas między
piosenkami, więc mówią tak, żeby było lekko i przyjemnie. Pawłowa radość
ma bardzo głębokie korzenie, które pozwalają mu ją przeżywać mimo
trudnego położenia życiowego, w jakim akurat się znajdował, gdy pisał swój
List.
Trudność sytuacji życiowej Pawła polegała na tym, że był uwięziony w
areszcie w Efezie, co zapewne po ludzku rzecz biorąc w ogóle nam się
może nie kojarzy z radością. A jednak niezwykłość słów Pawła bierze się stąd,
że pomimo znoszonego zniewolenia, potrafił się zdobyć na tak radosne i
pozytywne wezwanie: „Radujcie się w Panu zawsze". Pojawia się więc
naturalne pytanie o to, skąd czerpał siły i energię, żeby wyrażać takie słowa?
Drodzy, ap. Paweł miał świadomość, że w swoim życiu jest nieustannie
prowadzony przez Jezusa Chrystusa. Wcześniej wielokrotnie miał okazję tego
doświadczać zarówno wtedy, gdy miał w życiu powody do zadowolenia i
był szczęśliwy, jak i wtedy, gdy cierpiał, gdy przeżywał smutek, żałobę lub
gdy czuł się przez innych ludzi nierozumiany (a wśród wielu chrześcijańskich
zborów, które założył, najwięcej trosk przysparzał mu zbór w Koryncie). We
wszystkich tych niezliczonych sytuacjach
tak pozytywnych, jak
negatywnych Paweł miał poczucie, że nic w jego życiu nie dzieje się bez
wiedzy Jezusa. Apostoł był przeświadczony, że nie jest obojętny
Zbawicielowi.
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Drodzy, to samo dotyczy nas samych. My również mamy pełne prawo czuć
się prowadzeni przez Jezusa, a nawet powinniśmy się czuć w Jezusie ukryci,
zwłaszcza gdy przychodzi nam czasem przeżywać trudne chwile.
Mamy prawo wiedzieć, że dla Jezusa jesteśmy nieskończenie ważni i cenni
bez względu na to, co inni by nam złego nie mówili; bez względu na to, jak
sami siebie skłonni bylibyśmy negatywnie postrzegać. Prawda jest taka, że
czasem inni ludzie o nas lub my sami o sobie nie myślimy tak pozytywnie, jak
dobrze postrzega nas Jezus. On utrzymuje i zachowuje każdą i każdego z nas
bez względu na to, co się wydarzyło w naszym życiu. Stąd tak aktualne
pozostają Pawłowe słowa: „Pan jest blisko". Padają one w czasie Adwentu,
gdy mamy już przedsmak radości z Bożego Narodzenia.
Wśród wszelkich trosk i zmartwień, których nikomu w codziennym życiu
przecież nie brakuje, jest nam zwiastowana radość. Ta obietnica radości
może mieć dla nas tym większe znaczenie, im jaśniej potrafimy sobie zdać
sprawę z tego, że swoim życiem nie kierujemy całkiem samodzielnie, że spore
znaczenie mają często zewnętrzne okoliczności, na które nie mamy
żadnego wpływu. Mimo tej świadomości na jedno możemy mieć wpływ:
mianowicie na naszą relację z Jezusem, który jest bliżej nas niż nam się może
wydawać. Mamy prawo trwać w duchowej rozmowie z Nim, bo On nas
nieustannie słyszy i wzmacnia.
Pamiętajmy przy tym, że odkąd Jezus przyszedł na ten nasz świat nie ma w
życiu żadnego człowieka, w tym i naszym życiu, sytuacji bez wyjścia!
Oznacza to, że wraz z przyjściem na ten świat Boga w ludzkiej postaci Jezusa
Chrystusa, nasze życie otrzymało nową jakość oraz otrzymaliśmy obietnicę
ochrony i błogosławieństwa z Jego strony!
I potrzebujemy tej niezwykłej obietnicy ochrony, byśmy się nie poddawali w
życiu ani nie wątpili w jego sens i wartość. Wszak jakość naszego
(duchowego) życia ma swój początek w Bożym pokoju. Ów pokój Boży nas
strzeże i wzmacnia poprzez poselstwo o radości, na którą uwrażliwia nas ap.
Paweł w tym adwentowym czasie, mówiąc: „Pan jest blisko". A Jego
obecność z nami i wśród nas jest dlatego tak ważna, ponieważ Boży ogląd
naszych ludzkich spraw jest szerszy i zawsze głębszy niż nasz punkt widzenia.
Pan Bóg zawsze widzi nas, a zwłaszcza nasze troski i zmartwienia.
Jednocześnie On widzi również nasze życie w tym jego wymiarze, którego my
jeszcze nie znamy ani go nie przeczuwamy, lecz na które mamy nadzieję i
którego oczekujemy.
Samych siebie mamy prawo widzieć jako ludzi bez reszty otoczonych łaską
Boga, który obdarza darami wiary, miłości i pokoju. Dlatego mamy wszelkie
powody do niewysłowionej radości. Amen.
Lublin, Adwent 2012 r.
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Kilka słów o nowej Radzie Parafialnej i Komisji Rewizyjnej
W dniu 24 czerwca 2012 r., podczas uroczystego nabożeństwa, Biskup
Diecezji Warszawskiej naszego Kościoła, ks. bp Jan Cieślar, wprowadził w
urząd nową Radę Parafialną, wybraną w wyborach podczas Zgromadzenia
Parafialnego na wiosnę bieżącego roku.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym, kadencja Rady Parafialnej
trwa pięć lat i liczy się od momentu wprowadzenia jej w urząd. Głównym
obowiązkiem Rady Parafialnej jest zarząd Parafią.
Radnymi kadencji 2012 - 2017 zostały następujące osoby: Lech Franaszczyk,
Artur Jakubanis, Edyta Kowalczuk, Mirosław Łoboda, Magdalena Ner,
Dariusz Paszewski, Jolanta Szafrańska, Janusz Urbański i Grzegorz M. Wójcik.
Spośród dziewięciu wybranych osób, cztery pełnią tę funkcje po raz kolejny i
są to: Edyta Kowalczuk, Dariusz Paszewski, Jolanta Szafrańska i Janusz
Urbański.
W skład Rady wchodzi też z urzędu Proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek.
Na pierwszym zebraniu Rady, dokonano wyboru osób funkcyjnych. I tak,
Prezesem Rady, któremu zwyczajowo przysługuje tytuł Kuratora, o ile jest to
osoba świecka, został Mirosław Łoboda. Wiceprezesem Rady został z urzędu
ks. dr Dariusz Chwastek, gdyż przepisy naszego prawa kościelnego
wymagają, by w razie obsadzenia stanowiska prezesa przez osobę świecką,
wiceprezesem został proboszcz. Funkcję Skarbnika przyjął Janusz Urbański,
zaś Sekretarza Edyta Kowalczuk.
Na posiedzeniu Rady w dniu 13 listopada 2012 roku, Rada przyjęła
rezygnację Janusza Urbańskiego z funkcji Skarbnika oraz z członkostwa w
Radzie. Nowym Skarbnikiem został wybrany Dariusz Paszewski, zaś wakujące
stanowisko członka Rady ma objąć Janina Podgórska, która uzyskała
największą ilość głosów spośród osób, kandydujących w wyborach do Rady
Parafialnej, a które nie zostały wówczas wybrane.
Każdy z członków Rady Parafialnej odpowiada za konkretny,
odpowiadający potrzebom, odcinek pracy, który przybrał formę utworzonej
w tym celu komisji parafialnej. I tak :
- Proboszcz odpowiada za kontakty z mediami,
- Lech Franaszczyk odpowiada za kwestie prawne,
- Artur Jakubanis odpowiada za działalność misyjną,
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- Edyta Kowalczuk odpowiada za działalność diakonijną,
- Mirosław Łoboda odpowiada za chór oraz za koordynację działań na
pozostałych odcinkach,
- Magdalena Ner odpowiada za sprawy kultury i rodziny,
- Dariusz Paszewski odpowiada za sprawy finansowe oraz za działalność
misyjną,
- Janina Podgórska będzie odpowiadać za działalność diakonijną,
- Jolanta Szafrańska odpowiada za kontakty zagraniczne i ekumeniczne,
- Grzegorz M. Wójcik odpowiada za naszą stronę internetową.
Zakres tych obowiązków oczywiście nie jest sztywny, a w razie konieczności
każdy z członków Rady podejmuje się pomocy w przedsiębranych
działaniach o charakterze stałym lub doraźnym.
Wraz z wyborami do Rady Parafialnej, odbyły się wybory do Komisji
Rewizyjnej. W ich wyniku, członkami Komisji Rewizyjnej na kadencję na lata
2012 - 2017 zostali : Anna Łoboda, Izabela Raba i Roman Szafrański.
Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności Rady
Parafialnej i przedstawianie właściwych wniosków Zgromadzeniu
Parafialnemu.
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Apel Rady Parafialnej do Parafian i Sympatyków naszej Parafii

Bracia i Siostry w Chrystusie,
miniony rok przyniósł za sobą wiele wydarzeń, tak w naszym Kościele, jak i w
naszej Parafii. Jednym z nich, na naszym gruncie, stał się wybór nowej Rady
Parafialnej, na pięcioletnią kadencję w latach 2012 - 2017.
Chcielibyśmy, by ten okres, którego koniec stanowi szczególną datę, gdyż
będziemy wówczas obchodzić Pięćsetlecie Reformacji, stał się nowym
okresem także w dziejach naszej Parafii.
Kościół tworzą również ludzie, w tym także Kościół w wymiarze lokalnym, a
więc i nasz lubelski zbór. W historii zboru bywały różne okresy lepszy czas
przeplatał się z czasem gorszym. Z Bożą pomocą przeszliśmy jednak przez
lata, kiedy istnienie fizyczne naszego zboru było realnie zagrożone, były
plany odebrania nam budynku kościoła, a nabożeństwa odbywały się w
plebanii i przychodziło na nie ledwie kilka osób. Obecny czas niesie za sobą
inne, nowe wyzwania, którym również chcielibyśmy stawić czoła.
Wiemy, jak różne osoby należą do naszego zboru to samo dotyczy naszych
sympatyków. Jesteśmy przekonani, że każdy wnosi coś innego, coś
niepowtarzalnego. Nie zależy to ani od wieku, ani od statusu społecznego,
ani od wykształcenia, a jedynie od poczucia uczestniczenia we wspólnocie.
Chcemy, by w naszej Parafii każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie i to nie
tylko miejsce w kościelnej ławce, ale też miejsce poza budynkiem kościoła.
Stąd będziemy się starali o organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć,
skierowanych do jak najszerszego grona parafian, tak aby nasza Parafia
jeszcze bardziej mogła tętnić życiem.
Do realizacji tych zamierzeń niezbędne są jednak dwie rzeczy : nasza
świadomość, co jest mile widziane lub potrzebne, oraz Państwa pomoc.
Jeśli chodzi o tę pierwszą rzecz, chcielibyśmy wiedzieć, jakiego rodzaju
aktywności, przedsięwzięć lub inicjatyw Państwo się spodziewacie.
Chcielibyśmy bowiem móc jak najlepiej trafić w Państwa oczekiwania. Stąd,
mamy do Państwa prośbę : prosimy o wszelkie opinie, sugestie czy uwagi na
ten temat, jakiego rodzaju przedsięwzięcia Państwa by interesowały. Liczy
się każda myśl i każda idea. Każdy z nas, członków Rady Parafialnej, chętnie
na ten temat porozmawia, zaś każda sugestia będzie przez nas wnikliwie
przeanalizowana.
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Jeśli chodzi o drugą kwestię, a mianowicie o Państwa pomoc, zwracamy się
o nią do Państwa, gdyż będzie ona przydatna nawet w najdrobniejszych,
zdawałoby się, sprawach. Nie jesteśmy sami w stanie wszystkiego
zorganizować, mimo jak najlepszych chęci. Zawsze będą potrzebne osoby,
które zechcą podzielić się swoim czasem bądź swoimi umiejętnościami.
Każda deklaracja pomocy zostanie przez nas przyjęta z radością i
wykorzystana w miarę potrzeby. Zawsze chętnie przyjmiemy pomoc,
polegającą na pisaniu tekstów, zarówno na potrzeby niniejszego
informatora, jak na potrzeby naszej strony internetowej, na robieniu zdjęć na
te same potrzeby oraz do kroniki parafialnej, jak też pomoc w zakresie
działalności diakonijnej odwiedzaniu osób potrzebujących, organizowaniu
pomocy dla osób fizycznych i placówek.
Prosimy też o informację, jeśli potrzebują Państwo pomocy jakiegoś rodzaju,
lub jeśli znają Państwo osobę potrzebującą takiej pomocy.
Kontakt z Radą Parafialną można z łatwością nawiązać podczas dyżuru jej
przedstawiciela po każdym niedzielnym nabożeństwie, w budynku plebanii,
ewentualnie zwracając się bezpośrednio do kogokolwiek z Rady lub pisząc
na adres poczty elektronicznej, który jest podany w informacjach stałych w
końcowej części niniejszego informatora.
Zawsze prosimy też o modlitwę za nasz zbór, za nasz Kościół i za wszelkie
nasze sprawy. Wierzymy bowiem, że dzięki Bożemu prowadzeniu będziemy
mogli nadal czynnie składać świadectwo ewangelickiej pobożności,
obecnej w naszym mieście od wieków.
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Fundusz Biblijny
"Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo."
(Ewangelia wg św. Jana 1, 1)
Wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Ze Słowem Bożym możemy
obcować na nabożeństwach, na spotkaniach biblijnych, na rozważaniach,
słuchając czy oglądając programy radiowe lub telewizyjne. Na co dzień, w
zaciszu domowym, mamy najlepszy kontakt ze Słowem Bożym podczas
lektury Biblii.
Wszyscy wiemy, że Biblię powinien mieć każdy chrześcijanin, a co najmniej
każda chrześcijańska rodzina. W Biblii szukamy nadziei, pocieszenia, nieraz
pomocy, a nierzadko po prostu chcemy ją mieć pod ręką, by mieć
pewność, że w każdej chwili możemy doń sięgnąć. Mimo rozwoju i postępu
techniki, dostępności tekstu Pisma Świętego w Internecie, książkowy
egzemplarz Biblii ma zawsze wyjątkowy charakter. Może stanowić
najcenniejszy dar dla osób wstępujących do naszego Kościoła poprzez
konwersję, czy też dla młodzieży konfirmacyjnej. A generalnie stanowi w
naszych domach jedną z najcenniejszych duchowo książek.
Jest jednak sprawą równie wiadomą, że ceny książek nie należą do
najniższych. Tak się dzieje również w odniesieniu do egzemplarzy Pisma
Świętego. Na ich wysoką cenę wpływa między innymi to, że wymagają one
zastosowania specjalnego cienkiego, a przy tym mocnego papieru, muszą
być drukowane na odpowiednich maszynach, a do tego są porządnie
zszyte. To wszystko sprawia, że cena egzemplarza Pisma Świętego
przekracza 50 zł, a najlepsze jakościowo wydania sprzedawane są za cenę
nawet powyżej 100 zł.
To wszystko niestety sprawia, że są osoby, których zwyczajnie nie stać na
zakup Biblii. Osoby starsze, gorzej sytuowane, mające problemy finansowe
lub pozostające bez pracy nierzadko nie mogą sobie pozwolić na taki zakup
z przyczyn bytowych. O takich kwestiach mało kto z tych osób chce mówić,
są to bowiem sprawy bardzo osobiste.
Są również takie osoby, które mają swój egzemplarz Pisma Świętego, lecz z
różnych powodów jest on dla nich niewystarczający. Będą to choćby takie
osoby, które z czasem mają coraz większe kłopoty z odczytaniem zbyt
drobnego druku. Czasami może się zdarzyć, że egzemplarz Biblii ulegnie
zniszczeniu wskutek jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, a na zakup
nowego może być tej osoby zwyczajnie nie stać.
Jest jeszcze inny, czysto praktyczny aspekt tego zagadnienia. Jako
ewangelicy, jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z protestanckich
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tłumaczeń i opracowań Pisma Świętego, tzw. Biblii Warszawskiej. Jest ona
praktycznie niedostępna w sprzedaży w naszym mieście, a koszty sprzedaży
wysyłkowej dodatkowo zwiększają jej i tak wysoką cenę.
Z tych wszystkich powodów, postanowiliśmy rozpocząć akcję i stworzyć
specjalny Fundusz Biblijny w naszym zborze. Uważamy bowiem, że możliwość
podarowania komuś Biblii jest jednym z najpiękniejszych darów.
Celem Funduszu jest gromadzenie środków, z których moglibyśmy
finansować zakup Biblii dla osób potrzebujących. W tym celu powstała już
specjalna puszka, odpowiednio oznaczona, która będzie wystawiana w
przedsionku kościoła, podczas nabożeństwa, obok tacy, na której składana
jest ofiara.
Fundusz ma być finansowany wyłącznie z datków gotówkowych, do tej
właśnie puszki. Przyświeca temu konkretne założenie: aby każdy z nas, każdy
z członków zboru lubelskiego, miał własny wkład w szerzenie Słowa Bożego
w ten właśnie sposób. Nie prosimy o wiele: chcielibyśmy, aby każdy z nas
wrzucił do tej puszki tylko jedną złotówkę miesięcznie. To niewiele, ale
wierzymy, że każda taka złotówka to krok do tego, by ktoś mógł otrzymać
Biblię i mógł obcować ze Słowem Bożym. Wierzymy też, że z wielu
pojedynczych złotówek uda się zgromadzić takie kwoty, które pozwolą na
regularne ofiarowanie Biblii osobom potrzebującym.
Oczywiście możliwa jest hojność w większym wymiarze niż złotówka
miesięcznie, podobnie jak sfinansowanie zakupu egzemplarza Biblii we
własnym zakresie i przekazanie go na ten cel. Możemy również przyjąć
egzemplarz używany, ale jedynie w takim stanie, by nadawał się on na
podarowanie innej osobie.
Chcemy, aby przekazywaniem Biblii zajmował się nasz Proboszcz. Mając
dobry kontakt tak z członkami zboru, jak i z naszymi sympatykami, będzie
najlepiej wiedział, kogo takim prezentem obdarować i czy trafi on w dobre,
powołane ręce. Rada Parafialna będzie zajmowała się w tym względzie
tylko gromadzeniem środków.
Jeśli, z Bożą pomocą, uda nam się zgromadzić odpowiednio większe środki,
akcją tą obejmiemy również nasz kościelny Śpiewnik znajdują się w nim
również modlitwy i rozważania, toteż jest on również wart objęcia naszą
akcją, choć oczywiście pierwszeństwo będzie mieć obdarowywanie Biblią.
Możliwe też, że wśród osób obdarowanych znajdą się osoby wstępujące do
naszego Kościoła. Nie chcemy, by zanikł piękny zwyczaj darowania Biblii u
progu nowego etapu życia duchowego chrześcijanina, który stanowi
konfirmacja lub konwersja.
Podsumowując, prosimy o Państwa udział w tej prostej, aczkolwiek zapewne
skutecznej formie szerzenia Słowa Bożego. Niech stanie się ona naszym
wkładem w dotarcie Biblii do wszystkich osób potrzebujących.
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Nowy porządek i organizacja nabożeństw
Począwszy od 1. Niedzieli Adwentu bieżącego roku, wprowadzamy pewne
zmiany, dotyczące organizacji i porządku nabożeństw, odprawianych u nas
w kościele.
Godzina rozpoczęcia nabożeństw w niedzielę nie ulega zmianie, jest to
zawsze godzina 10.00. Natomiast przy wejściu do kościoła, nierzadko będzie
Państwa witał dyżurny członek Rady Parafialnej. Pomoże on osobom
niezorientowanym, względnie wymagającym jakichś informacji, jak również
będącym pierwszy raz w naszym kościele.
Podczas nabożeństwa, pieśń spod numeru 346, śpiewana między
czytaniami tekstów liturgicznych, zostanie zastąpiona odpowiednimi
odpowiedziami zboru, wymienionymi w naszym Śpiewniku na str. 1317-1318.
Niektóre pieśni, śpiewane w trakcie nabożeństwa, mogą być ograniczone
do kilku zwrotek. Prosimy o zwrócenie na to uwagi zwykle zapowie to osoba
odprawiająca nabożeństwo. Celem tych zmian jest między innymi większa
dyscyplina czasowa w zakresie samego nabożeństwa.
Ten sam członek Rady Parafialnej, który będzie Państwa witał przy wejściu do
budynku kościoła, po nabożeństwie będzie pełnił dyżur w plebanii. Podczas
tego dyżuru każdy zainteresowany będzie mógł porozmawiać z radnym
naszej Parafii, poruszyć wszelkie interesujące go kwestie, zgłosić swoje
potrzeby, problemy i postulaty.
Co jakiś czas, w miarę potrzeb, Rada Parafialna zechce informować
członków naszego zboru o swoich planach, zamierzeniach i
przedsięwzięciach. Będzie to oznajmiane podczas nabożeństwa.
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Z życia parafii
- Jak co roku czynnie uczestniczyliśmy w styczniowym Tygodniu Modlitw o
Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele odbyło
się 19. stycznia 2012 r., a kościół był wypełniony wiernymi różnych wyznań.
- Dnia 2. marca 2012 r., w ramach Światowego Dnia Modlitwy, modliliśmy się
za kobiety w Malezji, słuchając przy tej okazji o życiu codziennym w tym kraju
- W sobotę 19. maja 2012 r., organizowaliśmy Zjazd Chórów Diecezji
Warszawskiej naszego Kościoła – po raz pierwszy co najmniej w powojennej
historii naszego zboru. Gościliśmy łącznie sześć chórów i dwa zespoły
wokalne.
- Podczas lubelskiej Nocy Kultury z 2. na 3. czerwca 2012 r., nasz Chór
występował w kawiarni „Pożegnanie z Afryką” na Starym Mieście, a budynek
naszego kościoła został udostępniony zwiedzającym. Zainteresowanie
odbiorców, w obu przypadkach, było bardzo duże.
- W dniu 8. lipca 2012 r., na terenie Muzeum na Majdanku, przy udziale
licznych mediów odbyło się międzyreligijne nabożeństwo, zakończone
modlitwą o pokój. Brało w nim udział około 1.300 osób, w tym również nasi
Parafianie, a nasz Kościół reprezentował Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec.
- Wielomiesięczny remont organów znajdujących się w budynku kościoła
dobiegł końca latem bieżącego roku. Dźwięku odnowionych organów
mogliśmy posłuchać na specjalnym koncercie w sobotę w dniu 5.
października 2012 r., kiedy to nasz kantor Adam Załęski pokazał ich pełne
brzmienie. Następnego dnia odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas
którego organy zostały poświęcone do ponownego użytku. Tak w
koncercie, jak i w uroczystości brali udział goście z bratniej parafii w Tailfingen
(Niemcy).
- W dniu 22. października 2012 r. Chór naszej Parafii świętował pięciolecie
swego istnienia. Przy tej okazji, na jednej z prób Chóru, był czas na
jubileuszowy tort oraz na dzielenie się wspomnieniami.
- W tegoroczne Święto Reformacji, po uroczystym nabożeństwie, w budynku
Wydziału Prawa KUL odbyła się ekumeniczna debata na temat „Czy Święto
Reformacji może być czasem radości dla wszystkich chrześcijan?”. Było to
pod każdym względem pionierskie przedsięwzięcie w naszym mieście, które
w znacznej części zorganizował nasz Proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek.
INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 1, grudzień 2012 - styczeń 2013
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Z kroniki parafialnej

Działalność Diakonijna w Parafii
Jolanta Szafrańska
Obok odbudowy życia zboru w naszej Parafii, działalność diakonijna była
jednym z podstawowych zadań kolejnych Rad Parafialnych. Zaszczytną rolę
odegrała na tym polu praca p. Sylwii Irgi, która pomimo wielkich trudności,
zarówno organizacyjnych jak też finansowych, zbudowała Ekumeniczne
Koło Pań. Stało się ono prawdziwą ostoją, szczególnie dla osób starszych, w
okresie, kiedy to pozyskanie nawet drobnych rzeczy, koniecznych w
codziennym życiu, było problemem niejednokrotnie nie do rozwiązania.
Niezwykle istotną sprawą było objęcie opieką Domu Dziecka, jak też
ośrodka dla dzieci głuchych i niewidomych. Zaangażowanie Pani Irgi
pozwoliło na rozwiązanie niejednego problemu, z jakim prowadzący te
jednostki spotykali się na co dzień.
Sytuacja uległa zmianie, lecz potrzeba angażowania się parafian na rzecz
potrzebujących pozostała już w życiu zboru na stałe. Pomoc naszych
bratnich parafii z zagranicy odegrała w tym zakresie wielką rolę, zarówno
psychologiczną, jak też materialną. Korzystając z wsparcia parafii z Düren,
Tailfingen, a także Stowarzyszenia z Münster, mogliśmy z naszą pomocą wyjść
na zewnątrz do organizacji, które prowadzą taką działalność na szersza
skalę. Brak odpowiednich pomieszczeń w naszej Parafii, jak też brak osób
fachowo przygotowanych, ograniczały w znacznym stopniu rozszerzenie
działalność diakonijnej wewnątrz Parafii, toteż podjęliśmy decyzję o pomocy
tym, którzy są przygotowani do tego rodzaju pracy.
Początkowo było to zaopatrywanie Domów Samotnej Matki w odzież,
zabawki, pościel czy środki czystości. Parafia współpracuje z dwoma takimi
ośrodkami. Podjęliśmy także współpracę z Noclegownią dla Bezdomnych
Mężczyzn, której potrzeby, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, są
ogromne. W swoim czasie dotarła do nas wiadomość, że Dziecięcy Szpital
Kliniczny w Lublinie, a szczególnie jego Oddział Ratunkowy, ma potrzeby w
zakresie zabawek, które to odwracając uwagę małych pacjentów, są
pomocne w nawiązaniu dialogu i w przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego.
Tego rodzaju zapotrzebowania byliśmy w stanie spełnić. Dbałość o
regularne zaopatrywanie w wymienione rzeczy doprowadziła do stałych
kontaktów z tymi podmiotami.
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Działalność nasza została dostrzeżona przez partnerów. Z rekomendacji
Stowarzyszenia Foerderverein Münster-Lublin stanęliśmy w szranki z 60-cioma
organizacjami z całego świata do nagrody gazety „Westfalische
Nachrichten". Po przeprowadzonej na miejscu w Lublinie wizytacji we
wszystkich jednostkach, z którymi współpracowaliśmy, praca zboru została
nagrodzona 3. miejscem w tym konkursie. Uzyskane stąd środki,
przeznaczone na rozszerzenie diakonii, pozwoliły nam na zadośćuczynienie
palącym potrzebom.
Osiągnięciem, którym możemy się pochwalić, był dar w postaci
nowoczesnego stołu operacyjnego dla SOR Szpitala Dziecięcego. Oprócz
tego zaopatrzyliśmy Klinikę w osiem używanych, acz będących w bardzo
dobrym stanie łóżek szpitalnych wraz z szafkami (wyposażenie dwóch sal
szpitalnych). Dowodem wdzięczności jest tabliczka z wymienieniem naszej
Parafii jako darczyńcy, wisząca między innymi obok tabliczki z
podziękowaniem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego
Owsiaka.
Również pozostali nasi "podopieczni" wdzięczni byli za pomoc w postaci
pełnego wyposażenia w pościel, zakupu pralki, żelazek czy zmywarki.
Współpraca z wymienionymi ośrodkami jest nadal kontynuowana. Dzięki
włączeniu się w tę działalność p. Elżbiety Owczarskiej, zabawki dla szpitala
dostarczane są regularnie. Podobnie jak od lat, również i w tym roku
organizowane są paczki świąteczne dla dzieci z Domu Samotnej Matki
Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej. Jest to wielka zasługa p. Janiny Podgórskiej,
która całym sercem zaangażowała się w tę akcję. Przygotowujemy się do
kolejnego przekazania odzieży dla maluchów do Domu Samotnej Matki,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Sióstr Pasterek i dla Noclegowni Brata
Alberta. Z całym sercem kontynuujemy tę działalność, mając nadzieję, że
może kiedyś nasza sytuacja pozwoli na to, by można było systematycznie
rozszerzać ją już w oparciu o własne możliwości.
*****
Przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie działa DIAKONIJNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNEGO, która mieści się w Plebanii przy ulicy 1 Armii Wojska
Polskiego 10 w Lublinie.
Chcąc skorzystać z pomocy Wypożyczalni, należy kontaktować się telefonicznie z p. Zygmuntem
Mikulskim - tel. kom. 724 450 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.
Wszystkim potrzebującym mieszkańcom Lublina i okolic oferujemy następujący sprzęt
rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie;. balkoniki (chodziki); rowery rehabilitacyjne; krzesła na
kółkach; krzesła toaletowe; nasadki sedesowe; kule
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Plan nabożeństw na grudzień 2012 r.
wraz z wykazem tekstów liturgicznych i kazalnych
wszystkie nabożeństwa niedzielne zaczynają się o godz. 10.00
2 grudnia 1. Niedziela Adwentu (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Jeremiasza 23, 5-8; List do Rzymian 13, 8-12
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Łukasza 1, 67-79
9 grudnia 2. Niedziela Adwentu (Nabożeństwo Spowiednio - Komunijne)
teksty liturgiczne: List św. Jakuba 5, 7-8; Ewangelia wg św. Łukasza 21, 25-33
tekst kazalny: Księga Izajasza 35, 3-10
16 grudnia 3. Niedziela Adwentu (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: List do Koryntian 4, 1-5;
Ewangelia wg św. Mateusza 11, 2-6
tekst kazalny: Księga Izajasza 40, 1-8
23 grudnia 4. Niedziela Adwentu (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 52, 7-10; List do Filipian 4, 4-7
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Jana 1, 19-23
24 grudnia poniedziałek, godz. 16.00 - Wigilia Narodzenia Pańskiego
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 9, 1-6; List do Tytusa 2, 11-14
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Jana 7, 28-29
25 grudnia wtorek, godz. 10.00 - 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
(Nabożeństwo Spowiednio-Komunijne)
teksty liturgiczne: Księga Micheasza 5, 1-4a; List do Tytusa 3, 4-7
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Jana 3, 31-36
30 grudnia 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Nabożeństwo Słowa
Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 43, 13-16; 1. List św. Jana 1, 1-4
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Jana 12, 44-50
*****
Zapraszamy do wpisywania się na listę lektorów do czytań tekstów
liturgicznych podczas nabożeństw. Lista jest zawsze wyłożona na ladzie po
prawej stronie od wejścia do kościoła. W ten sposób czynnie uczestniczymy
w nabożeństwie poprzez własny wkład w głoszenie Słowa Bożego.
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Ogłoszenia
- Nabożeństwa stałe w kościele parafialnym przy ul. Ewangelickiej 1
odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00. W każdą pierwszą niedzielę
miesiąca są to nabożeństwa połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą.
W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, na plebanii odbywają się zajęcia
szkółki niedzielnej dla dzieci.
- Bis oret qui cantat Kto śpiewa, modli się podwójnie (Augustyn z Hippony).
Zapraszamy Panie i Panów do wspólnego śpiewania, na próbę naszego
chóru parafialnego, która odbywa się w każdą środę o godz. 17.30 w
budynku plebanii. Próby prowadzi nasz kantor Adam Załęski.
- W każdy czwartek o godz. 16.00 w budynku plebanii odbywają się
Spotkania Biblijne, prowadzone przez naszego Proboszcza, na których
omawiane są szerokopojęte kwestie biblijne, jak i wyznaniowe. Wszyscy
chętni, niezależnie od wyznania, są mile widziani.
- W piątek 21. grudnia 2012 r., w budynku plebanii, jak co roku odbędzie się
wieczór adwentowy, podczas którego będziemy chcieli zastanowić się nad
zbliżającym się czasem Świąt Bożego Narodzenia, spotkawszy się w
szczególności w gronie najmłodszych i najstarszych członków naszego
zboru. Godzina wieczoru adwentowego zostanie podana po jej ustaleniu.
- We czwartek 10. stycznia 2013 r., w sali parafialnej, odbędzie się spotkanie
tematyczne (prelekcja) z panem Tomaszem Pieńkowskim, którego tematem
będzie historia sztuki sakralnej. Spotkania tematyczne będą kontynuowane
w następnych miesiącach, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a będą mieć
za przedmiot przedstawianie interesujących zagadnień z różnych dziedzin
życia, mających swoje odniesienie do ewangelicyzmu. Godzina prelekcji
zostanie podana w terminie późniejszym, zarówno na nabożeństwie, jak i na
stronie internetowej Parafii.
- Prosimy o uregulowanie składki kościelnej za miniony rok. Jest to nie tylko
obowiązek, związany z przynależnością do naszego Kościoła, ale też oznaka
troski o dobro wspólne, tym bardziej, że składki i darowizny stanowią dla
naszej Parafii istotne źródło finansowania. Zgodnie z przepisami prawa
kościelnego, winna to być kwota wynosząca 1% dochodu. Są jednak wśród
nas takie osoby, które płacą więcej, podobnie jak są osoby, niebędące
członkami zboru, a jedynie nasi sympatycy, które również wspierają nas
finansowo. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 1, grudzień 2012 - styczeń 2013

17

Ogródek pełen niespodzianek (cz. 1)
Zapraszam do tajemniczego Ogródka pełnego niespodzianek. Mile widziani
są wszyscy (mali i duzi), którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę biblijną, ale też
dowiedzieć się przy okazji czegoś nowego.
Na grządce zagadek rosną krótkie opowiadania zakończone pytaniami. Nie
martwcie się, jeśli nie znacie odpowiedzi na niektóre z nich, to nic takiego,
możecie zawsze przejść na grządkę odpowiedzi-podpowiedzi i wszystko
stanie się jasne.
W następnym numerze Informatora zostaniecie zaproszeni także na
wspinaczkę po krzyżówkowym drzewie, które owocuje hasłem, a tych, którzy
pasjonują się przyrodą zaproszę do Kącika biblijnego botanika.
Życzę udanej zabawy!

Grządka zagadek
1. Pewien człowiek był zupełnie sam na ziemi (jak trudno to sobie
wyobrazić!). Wokół nie było nikogo, kto wyglądał by tak samo jak on.
Owszem, miał wielu przyjaciół, ale oni mieli futra, kopytka, cztery nogi,
ogony, piórka, a nawet łuski nic dziwnego byli przecież zwierzętami. Na
szczęście Pan Bóg przybył mu z pomocą i stworzył dla tego człowiekaprzyjaciółkę. Jak myślisz o kogo chodzi? (1Mż 2, 19-24).
2. Pan Bóg miał pewien plan i nasz bohater zgodził się go zrealizować. Musiał
wykonać coś niezwykłego ogromną łódź, choć on sam nie mieszkał nad
morzem, nie był rybakiem i chyba nawet nie skończył kursu żeglarskiego. Był
jednak bardzo pracowity i wytrwały, a co najważniejsze kochał Pana Boga,
zatem zbudował arkę. To musiała być solidna konstrukcja, bo podróżował
nią aż 40 dni i 40 nocy bez zawijania do portów (no cóż portów nie było, gdyż
ziemia znalazła się pod wodą). Gdy on i jego niezwykła załoga (rodzina i po
parze ze wszystkich gatunków zwierząt) zakończyli szczęśliwie podróż, wyszli z
arki i zobaczyli piękną tęczę. To Pan Bóg podarował ją ludziom na znak
przyjaźni. Czy wiesz, jak miał na imię ten budowniczy? (1Mż 6, 9-22; 7 i 8).
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3. Ten ktoś mieszkał z całą swoją rodziną w mieście Haran. Był zamożnym
(bogatym) człowiekiem i dobrze mu się wiodło. Jednak pewnego dnia Pan
Bóg przemówił do niego i zaoferował mu ciekawą propozycję. Nasz
bohater miał zabrać to, co miał, spakować cały dobytek i wraz z rodziną
wyruszyć w daleką podróż (na piechotę, gdyż wtedy nie było samolotów).
Pan Bóg nie dał mu mapy, ani adresu, po prostu miał wędrować do nowej
ziemi, ale gdzie to jest tego nie wiedział. Wyobraźcie sobie, że ów człowiek
zgodził się na to i wyruszył, myślę, że opłaciło mu się posłuchać Pana Boga,
gdyż przeżył wiele ciekawych przygód. Czy wiesz, jak miał na imię ten
odważny i pełen wiary człowiek? (1Mż 12, 1-9).
Kącik odpowiedzi-podpowiedzi
Grządka zagadek:
1. Adam i Ewa,
2. Noe,
3. Abraham.
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