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Od Redakcji
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
nawet nie spostrzegliśmy, jak minął drugi rok od momentu wydania
pierwszego numeru naszego Informatora, dziś z radością możemy oddać w Państwa
ręce gotowy 10. już numer! Kiedy ponad dwa lata temu zapadła decyzja o tym, że
podejmujemy wyzwanie i pomysł stworzenia parafialnego biuletynu przekuwamy w
czyn, wówczas pojawiły się także obawy, czy podołamy zadaniu i czy z czasem
będziemy mieli, co w nim publikować. Tymczasem okazuje się, że jak do tej pory nie
ma powodów do narzekania zarówno na brak chętnych do publikowania, a tym
bardziej - na brak chętnych do czytania! Liczby mówią same za siebie, i tak - pierwszy
numer miał 20 stron, bieżący ma ich 28, każdorazowy nakład - ponad 100 egz.
rozchodzi się szybko, tak samo jak szybko zapełnia się "puszka na informator", za co
Państwu bardzo dziękujemy, bo te datki pozwalają w dużej części pokryć koszty
wydruku.
Staraliśmy się przez ten czas, aby w miarę możliwości Informator ukazywał się
regularnie i to się raczej udawało. Niekiedy pojawiały się mniejsze lub większe
problemy, których jak przy każdym tego typu przedsięwzięciu, nie sposób przecież
uniknąć. Spoglądając wstecz nie da się nie zauważyć, że przez te dwa lata sporo się
zmieniło - tak w życiu naszej Parafii, jak i w naszym Informatorze, spoglądając w
przyszłość - mamy nadzieję, że Informator będzie towarzyszył Państwu przez kolejne
lata, by to, co ważne nie umknęło Państwa uwadze!
W bieżącym numerze, oprócz stałych działów, mogą Państwo przeczytać
artykuł o Adwencie, który zechciał specjalnie dla nas napisać ks. Włodzimierz Nast emerytowany proboszcz siostrzanej Parafii Św. Trójcy w Warszawie, w dalszej części obiecana w poprzednim numerze kontynuacja cyklu "O muzyce" autorstwa Natalii
Zanni - Lewandowskiej, tuż za jej tekstem - publikacja o sztuce Reformacji pióra
Tomasza Pieńkowskiego, a przed ogłoszeniami nowość i niespodzianka - "Przepisy
kulinarne" - tym razem na tradycyjne świąteczne ciasteczka - przepisy "przekazywane
z dziada pradziada" wprost ze Śląska Cieszyńskiego przesłała nam Barbara
Niemczyk. Wszystkim autorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!
Życzymy miłej lektury.

N

aszym Czytelnikom życzymy błogosławionych,
pełnych miłości, ciepła i radości Świąt Narodzenia
Pańskiego. Aby z przyjścia na świat Chrystusa
płynęła dla nas wszystkich nadzieja i moc. I abyśmy
tą nadzieją, mocą i miłością dzielili się z innymi
w nadchodzącym Nowym Roku 2015.
Redakcja
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Słowo od Rady Parafialnej
W ostatnim czasie Rada Parafialna spotkała się na dwóch zwyczajnych
posiedzeniach - 28.10. i 25.11. Oba dotyczyły omówienia spraw bieżących, z których
najistotniejszą jest remont cmentarza przy ul. Lipowej (planowany termin zakończenia
prac to lipiec 2015 r.) Do tej pory zostały ukończone dwie inwestycje: odremontowany
został mur wzdłuż ul. Lipowej wraz z bramą prowadzącą na starą część cmentarza,
odnowione zostały detale architektoniczne i elementy metalowe bramy, a także
wykonane zostały granitowe alejki na starej części cmentarza. W następnej kolejności
przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzewostanu, a także rozpoczną się prace
związane z cyfryzacją cmentarza tj, stworzenie mapy cmentarza, bazy danych dot.
grobów oraz internetowej przeglądarki osób pochowanych połączonej z
interaktywnym planem cmentarza.
1 i 2 listopada, wzorem lat ubiegłych, na cmentarzu została przeprowadzona
zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków - co warto podkreślić, nie obejmuje jej
zakres trwającego obecnie remontu dofinansowanego ze środków UE. Dzięki
kwestującym wolontariuszom, do puszek udało się zebrać kwotę 1867 zł, która
podobnie jak zeszłoroczna, trafi na specjalnie w tym celu wydzielone subkonto. Bardzo
dziękujemy zarówno ofiarodawcom, jak i wszystkim osobom zaangażowanym w
kwestę!
30 listopada niepostrzeżenie wkroczyliśmy w okres Adwentu, a tym samym
rozpoczęliśmy kolejny rok kościelny. Począwszy od drugiej niedzieli Adwentu, po
nabożeństwach przeprowadzany jest Kiermasz Adwentowy, na którym można zakupić
kartki świąteczne i pierniczki pieczołowicie ozdabiane przez dzieci uczęszczających na
szkółkę niedzielną i religię, ich rodziców i innych chętnych parafian. Zebrane datki
zostaną przeznaczone na potrzeby szkółki niedzielnej.
W tym szczególnym, przedświątecznym czasie zachęcamy do udziału w
akcjach charytatywnych trwających w naszej Parafii, a zwłaszcza do wsparcia
podopiecznych Domu Samotnej Matki w Lublinie poprzez ofiarowanie darów
rzeczowych dla dzieci tj. przybory szkolne, maskotki, słodycze itp. lub przekazanie
dowolnej kwoty pieniężnej na zakup tychże rzeczy. Akcję koordynuje p. J. Podgórska.
Zachęcamy także do zakupu świec wigilinych sprzedawanych w ramach
ekumenicznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom organizowanej wspólnie przez:
rzymskokatolicki Caritas, luterańską Diakonię, reformowaną Diakonię oraz
prawosławny Eleos. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na
całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną
oraz letni wypoczynek.
Życząc Państwu spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego spędzonych w
życzliwej, rodzinnej, skłaniającej do refleksji atmosferze, serdecznie zapraszamy wraz z
bliskimi zarówno na Wieczór Adwentowy 19 grudnia o godz. 17.00, jak i na nabożeństwa
świąteczne - w Wigilię o godz. 16.00 i w Boże Narodzenie o godz. 10.00.
W 2015 roku, oprócz corocznego, sprawozdawczego Zgromadzenia
Parafialnego, które podobnie jak w zeszłych latach odbędzie się w lutym, czeka nas
także zgromadzenie wyborcze, bowiem w czerwcu miną dwa lata administrowania
Parafią przez ks. Grzegorza Brudnego, a po tym czasie, według prawa kościelnego,
należy przeprowadzić wybory na proboszcza, na 10-letnią kadencję.
Magdalena Ner
sekretarz Rady Parafialnej
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ZIMOWE REKOLEKCJE
w Szczyrku - Salmopolu
30.12.2014 - 03.01.2015
W programie:
- dla dorosłych - cykl wykładów ks. prof. Marka Uglorza,
- dla dzieci - cykl szkółek “Przypowieści Jezusa”
- dla najmłodszych - pokój zabaw malucha
- dla wszystkich - kulig, narty, wspólny wieczór sylwestrowy

CENA 270 zł/osoba dorosła, 140 zł/dziecko do lat 7

Rozważania biblijne
ks. Grzegorz Brudny
Hasło biblijne grudnia:
Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia;
niech się rozraduje i zakwitnie step.
(Iz 35,1)
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Na pierwszy rzut oka tekst wybrany przez wspólnotę z Herrnhut może
budzić zdziwienie i rodzić pytanie: czy pasuje na hasło biblijne grudnia? Za
naszymi oknami jest przecież zimno, ciemno, dżdżysto, coraz więcej
mroźnych dni. Pojawił się pierwszy śnieg. Prorok Izajasz zaś pisze o pustyni,
spieczonej ziemi, stepie. Nasze grudniowe, polskie realia mają się nijak do
słów proroka.
Spróbujmy mimo wszystko wczytać się w ten fragment Bożego
Słowa. Bo ono zawsze, wbrew pozorom, ma nam coś do przekazania. Na
początek zastanówmy się, co jest dla nas, ludzi, lepsze? Czy ciemność i
mróz? Czy raczej spiekota, pustynny gorąc, susza, duchota? Na dłuższą
metę zarówno zimowa pora w Polsce, jak i upał Bliskiego Wschodu – bo
tamto środowisko jest kontekstem naszego biblijnego wiersza – są dla
człowieka nie do zniesienia. My Polacy, oczekujemy po okresie ciemnych,
mroźnych, długich zimowych nocy i krótkich dni, nadejścia wiosny i
pierwszych dodatnich temperatur. Zaś mieszkańcy Bliskiego Wschodu po
suszy i nieznośnych upałach wypatrują ochłodzenia i deszczy, które
obudziłyby ich piaszczystą ziemię do życia, a pustynną roślinność do wzrostu.
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W naszym fragmencie jednak kryje się coś więcej niż opis zmiany
warunków atmosferycznych i przyrodniczych, w jakich przychodzi
człowiekowi żyć. Ten wiersz w podtekście mówi o życzeniu zmiany całej
sytuacji życiowej. Prorok Izajasz wykorzystując opis przyrody i zmian w niej
zachodzących, chciał opisać życie człowieka, oczekującego ratunku, ulgi,
wolności. Szczególnym kontekstem dla piszącego te słowa były losy
Izraelitów, którzy przez wieki niepokojeni byli przez inne narody, podbijani
przez ościenne państwa, które traktowały ich jak niewolników. Życie wielu
pokoleń toczyło się w atmosferze ciągłego zagrożenia. Nic dziwnego, że
stan ich ducha prorok porównał do pustynnej suszy i jałowej ziemi.
Prorok Izajasz jednak zapowiada ratunek, odpocznienie od tak
nieznośnej sytuacji. Zapowiada, używając „przyrodniczej” metafory, radość
Izraela podobną do tej, której doświadcza spieczona ziemia po pierwszych
deszczach.
Ta prorocka zapowiedź dotyczy jednak nie tylko zmiany losu Izraela.
Zapowiada ona dużo więcej! Prorok Izajasz, pisząc o całkowitej zmianie
sytuacji, zapowiadał również dzień przyjścia na świat Mesjasza, Zbawiciela,
dzięki któremu „ślepi odzyskają wzrok, chromi będą chodzić, trędowaci
zostaną oczyszczeni, głusi usłyszą, umarli będą wskrzeszeni, a ubogim
opowiadana będzie Ewangelia” (por. Łk 7, 22)!
Powyższy tekst zasługuje więc na miano hasła biblijnego dla
każdego z nas. Szczególnie w grudniu - miesiącu, w którym przyjście Jezusa
Chrystusa na świat wzbudza w nas na nowo radość i pokój. Bo Chrystus –
Mesjasz przychodzi, by obdarować nas wolnością od grzechu i wiecznej
śmierci. Piekący grzech, odbierający siły niepokój, obezwładniająca
niemoc w walce ze złem, dla nas wkrótce się skończą - mówi prorok. Już dziś
możemy wędrować w bliskości naszego Pana, który daje siłę i moc do życia.
Kiedyś zaś na wieki odpoczniemy u Jego boku niczym na kwiecistym stepie,
w rajskim ogrodzie. Amen.
Lublin, grudzień 2014 r.

Prawdziwa Światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (J 1,9)
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam Drodzy Parafianie
i Wam Czytelnicy naszego Informatora, prawdziwej radości z faktu przyjścia na
świat Jezusa Chrystusa. Niech Jego światłość opromienia Wasze życie, domy,
rodziny, codzienne sprawy. Niech Wam przyświeca na drogach Waszego życia,
również w tym Nowym 2015 Roku!
Wasz w Chrystusie ks. Grzegorz Brudny
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...Adwentu nadszedł czas...
ks. Włodzimierz Nast
„Prostujmy swoje drogi, adwentu nadszedł czas…” – to słowa trzeciej
zwrotki pieśni „Otwarte niebios bramy…” autorstwa ks. Leopolda Otto, które
towarzyszą nam jedynie we wstępnej liturgii nabożeństw przez cztery
niedziele Adwentu, czasu rozpoczynającego każdorazowo nowy rok
kościelny. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus, co znaczy:
przybycie, nadejście. Krótki to czas, trwający niepełne cztery tygodnie, a
przecież mieści on w sobie tak wiele treści. Powiadamy często, że jest to
pełen powagi i radości okres oczekiwania na spotkanie z przychodzącym
Zbawicielem. Jednak jeśli mamy na myśli jedynie zbliżające się Święta
Narodzenia Pańskiego, wówczas nie obejmujemy całego bogactwa
adwentowego zwiastowania. Zarówno radosna jak i refleksyjna, wzywająca
do pokutnego umiaru treść biblijnych tekstów i pieśni, a także pokutna,
fioletowa barwa liturgiczna – wszystko wskazuje, że jest to czas skłaniający
nas do wielowymiarowego rozważania istoty i znaczenia Adwentu w naszym
religijnym, chrześcijańskim doświadczeniu odpowiedniego przygotowania
się na przyjście Pańskie. Pojawiające się w naszych kościołach i
mieszkaniach tradycyjne wieńce adwentowe z zielonej jedliny z czterema
świecami, zapalanymi w kolejne niedziele – to zewnętrzny, symboliczny znak
przypominający o potrzebie rozświetlenia drogi dla zbliżającego się Syna
Bożego. Nawet rozjaśnione i przyozdobione świątecznie ulice i place - choć
nie wątpimy, że mają przede wszystkim charakter komercyjny - pozwalają
zastanowić się nad tym, co w gruncie rzeczy kryje się za owym
niecodziennym blaskiem i rozbrzmiewającymi już, choć zdaniem
niejednego, przedwcześnie kolędami.
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Z przedstawionym powyżej obrazem spotykamy się na co dzień. Nie
negując tego, co stanowi zewnętrzną oprawę przedświątecznych tygodni,
sięgnijmy głębiej i postarajmy się wydobyć to, co jest istotne, czego nie
można zagubić i o czym zapomnieć, zanim zaśpiewamy: „ Bóg się rodzi…”
Zajrzyjmy do adwentowych ewangelii. Skonstatujemy, że w każdej z nich,
bezpośrednio lub pośrednio spotkamy zbliżającego się Zbawiciela. Czy
będzie to witany radosnym wołaniem: Hosanna… - Syn Dawidowy, który
przybywa jako Król do swojego ludu…Czy jako Ten, który głosi zbliżające się
Królestwo Boże i przychodzącego z wielką mocą i chwałą Syna
Człowieczego…Czy też wyjaśniający trwożliwe pytanie Jana Chrzciciela,
dotyczące rzeczywistości i prawdziwości mesjańskiego i zbawczego
posłannictwa – głosiciel Dobrej Nowiny, cudowny lekarz ludzkich ciał i
dusz…Czy wreszcie Ten, którego błogosławiona Matka wyśpiewała
dziękczynny hymn, wielbiący Pana Boga za cudowny dar oczekiwanego
macierzyństwa, już teraz wypełniającego ją samą radością, która ma
przynieść radość wszelkiemu stworzeniu…
Wśród adwentowych pieśni, obok tak znanych, jak choćby: „Córko
Syjońska”, „Jak mam powitać Ciebie”, „Oto Król przychodzi twój”, czy
„Podnieścież się wy, wierzchy bram”, jest też jedna, o XVI-wiecznym
rodowodzie: „Wesoło śpiewajmy”, której druga strofa mówi o wyjątkowości
przyjścia Pańskiego: „Chrystusowe przyjście to czworakie przyjście: pierwsze
w ciele było, drugie dusz tyczyło, trzecie, gdy skonanie, czwarte w
zmartwychwstanie.” Odsłania ona wielowymiarowość przyjścia Zbawiciela:
w narodzeniu i wypełnianiu przezeń misji zleconej przez Ojca Niebiańskiego,
w przyjściu do każdego z nas w Słowie i Sakramencie, w obecności w chwili
naszego rozstania się z doczesnością i wreszcie wtedy, gdy przyjdzie
powtórnie, już nie jako dziecię, ale w mocy i chwale na Dzień Sądu.
Otwórzmy się Siostry i Bracia na przyjęcie tegorocznego
adwentowego zwiastowania pełni nadziei, radości i pokoju, który przynosi
nam zbliżający się ku nam Syn Boży Jezus Chrystus.

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam,
radujcie się! Pan jest blisko. (Flp 4, 4,5)

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 10, grudzień 2014 - styczeń - luty 2015

7

Zapraszamy na zimowisko!
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O muzyce
Zbawca ludów, Zbawca dusz
- o muzyce luterańskiej w Adwencie
Natalia Zanni – Lewandowska
Przeglądając trzydzieści pieśni adwentowych, które znaleźć możemy
w naszym śpiewniku, natrafimy na wszystkie praktycznie źródła pieśni
ewangelickich, o których była mowa w pierwszym artykule tego cyklu. Są
więc pieśni pochodzenia czeskiego (na przykład „Co z dawna już prorocy”
ŚE 8), parafrazy śpiewów łacińskich (np. „Zbawca ludów, zbawca dusz” ŚE
30), melodie pochodzenia świeckiego („Córko Syjońska” ŚE 9), oryginalnie
luterańskie pieśni XVII wieczne („Jak mam powitać Ciebie” ŚE 11) i
późniejsze. Pozostałe pieśni są nowymi, adwentowymi tekstami napisanymi
do melodii już istniejących. Zatrzymajmy się na chwilę przy pieśni „Zbawca
ludów”, jednej z najwcześniejszych pieśni niemieckiej reformacji.
Melodia tej pieśni została napisana przez Marcina Lutra na
podstawie łacińskiego hymnu Veni redemptor gentium (Przybądź zbawco
ludzi), którego autorstwo przypisuje się biskupowi Ambrożemu z Mediolanu.
Jest to ciekawy przykład tego, w jaki sposób adaptowano gregoriańskie
melodie. Głównym celem reformacji jeśli chodzi o pieśni było to, aby mogli je
śpiewać wszyscy wierni, a nie jak dotychczas jedynie wykształceni w tym
kierunku mnisi. Dlatego teksty hymnów były tłumaczone na język niemiecki,
zaś melodie-upraszczane. Zachowywano oryginalny zarys melodii, lecz
eliminowano z niej melizmaty, nuty pełniące rolę ozdobników, które były
trudniejsze do zaśpiewania. Poniżej możemy zaobserwować ten proces na
przykładzie nutowym:
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Fot. „Nun komm der Heiden Heiland” w „Enchiridionie
erfurckim”, 1524.

Luter napisał pieśń „Nun komm der Heiden Heiland” w roku 1524 i w
tymże roku ukazała się ona drukiem w „Enchiridionie erfurckim”, pierwszym
zbiorze pieśni ewangelickich w układzie czterogłosowym. Pieśń ta pojawiła
się wkrótce także w polskim tłumaczeniu w XVI i XVII wiecznych
kancjonałach, min. znajdziemy ją w kancjonale Artomiusza pod tytułem
„Przydź zbawienie pogańskie”. Stała się też podstawą wielu adwentowych
utworów muzycznych, z dwiema kantatami Jana Sebastiana Bacha na
czele. Istnieje także wiele innych kantat, motetów chorałowych oraz
organowych preludiów chorałowych opartych na tej pieśni ; wymienić tu
można takich kompozytorów jak Michael Praetorius, Dietrich Buxtehude,
Samuel Scheidt, Georg Philip Telemann, Nikolaus Bruhns.

Gdy Jan Sebastian Bach był kantorem w Lipsku, do jego
obowiązków należało pisanie kantaty na każdą niedzielę i święto roku
kościelnego. Wyjątkiem były tygodnie postu (tempus clausum)
poprzedzające Boże Narodzenie i Wielkanoc, kiedy to zawieszano
wykonywanie muzyki koncertującej. Kantata była głównym utworem
muzycznym w liturgii mszy, czyli porannego nabożeństwa głównego.
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Wypełniała miejsce, zajmowane wcześniej przez motet (wielogłosowy utwór
wokalny), którego funkcją od czasów reformacji było podkreślanie treści
czytań z Pisma Świętego (wykonywano go bezpośrednio po czytaniu).Po
1700 roku zastąpiono motet kantatą, utworem koncertującym,
wykorzystującym oprócz chóru także zespół instrumentów i śpiewakówsolistów, którzy wykonują formy zaczerpnięte z opery- arie i recytatywy.
Funkcją kantaty było nie tylko podkreślanie, ale także omawianie i
interpretowanie czytania biblijnego. Pierwsza niedziela Adwentu była
ostatnim przed Bożym Narodzeniem świętem, na które kantor napisać
musiał kantatę. Następujący później okres postu był dla Bacha niezwykle
przydatny, gdyż dawało mu to czas na przygotowanie niezwykle
rozbudowanej oprawy muzycznej nabożeństw okresu świątecznego. Jak
podaje w biografii J. S. Bacha Christoph Wolff, w okresie tym (od 25 grudnia
do 9 stycznia) odbywało się 13 nabożeństw, na które Bach przygotować
musiał 9 nowych utworów koncertujących, na przykład w roku 1723 było to
siedem kantat, Magnificat oraz Sanctus.
W zachowanych dwóch
pierwszych rocznikach kantat lipskich na pierwszą niedzielę Adwentu
przeznaczone są dwie kantaty „Nun komm der Heiden Heiland”, BWV 61
oraz 62. W kolejne trzy niedziele Adwentu kantat nie było, co nie znaczy że
nabożeństwu nie towarzyszyła muzyka-chór wykonywał motety,
wielogłosowe opracowania części stałych mszy; ponadto
stałym
elementem były pieśni wykonywane przez zbór z towarzyszeniem organów
oraz utwory i preludia organowe.
Utwory muzyczne towarzyszące reformacji często wykorzystywały
łacińskie sekwencje i inne śpiewy będące częścią mszy, aby wpleść
pomiędzy łacińskie wersety biblijne historie w języku zrozumiałym dla
wiernych. Często były to proste, dialogowane opowieści przedstawiające
na przykład scenę zwiastowania lub historię Narodzenia Pańskiego.
Przykładem niech będzie wyimek tekstu z kompozycji Michaela Praetoriusa
„Hört zu ihr lieben Leute” („Słuchajcie dobrzy ludzie”).
Er sagt Ave Maria, Ecce mundi
gaudia
Du du sollt einen Sohn empfahn
Summa cum Laetitia
O virgo Maria es plena gratia
Ach lieber Engel, wie möcht das sein
Salva puditicia
Ich bin ein armes Dirnelein
Summa cum inopia
O lieber Gabriel was bringst für ein
Befehl?

Mówi: Bądź pozdrowiona, Oto
radość świata
Otrzymasz syna,
W najwspanialszej z radości,
O Dziewico Mario, łaskiś pełna.
Ach, drogi Aniele, jakże to możliwe
Zachować panieństwo
Jestem jedynie ubogą służką,
Całkowicie ubogą
O drogi Gabrielu, cóż za rozkaz mi
przynosisz?
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Wykorzystajmy czas Adwentu na przygotowanie się na
nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego. Niech to będzie czas
uspokojenia, refleksji, spokojnej radości, pełnej dobrej nadziei. Niech w tym
czasie towarzyszy nam muzyka - pieśni, których słowa wprowadzą nas w
nastrój Adwentu i pomogą w modlitwie, a także kantaty, motety i inne
utwory związane z tym okresem. Tak przygotowani, nastroimy nasze serca i
głosy do świątecznego kolędowania.

O sztuce
Sztuka Reformacji.
Cz. 1. Ojcowie Reformacji wobec sztuki
Tomasz Pieńkowski
Ksiądz doktor Marcin Luter nie poświęcał zbyt wiele uwagi
zagadnieniu sztuki religijnej, uważając ją za drugorzędny aspekt praktyki
życia chrześcijańskiego. Nawet jego podróż do Rzymu w 1510 roku, podczas
której miał pierwszą i – jak się miało okazać – ostatnią okazję do zapoznania
się z dziedzictwem antyku, a także wybitnymi dziełami italskiego renesansu,
nie stała się okazją do pogłębionej refleksji. Nie powstały też odrębne
artykuły czy traktaty, a co więcej Luter nie zajął jednoznacznego stanowiska
w tej kwestii.
Wczesna, dość ostra krytyka obrazów przez Lutra była związana
przede wszystkim z jego zdecydowanym sprzeciwem wobec
ostentacyjnego luksusu i związanymi z nim nadużyciami. W tezie
pięćdziesiątej wspomniał w tym kontekście o bazylice św. Piotra w
Rzymie:[...] gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach
kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę św.
Piotra, aniżeliby miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego
owieczek. W kazaniu O lichwie z lat 1519/ 1520 zwrócił jednak uwagę na
12
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nieodzowne elementy „Kościoła widzialnego”, postulując przy tym aby kult
był raczej czysty, niż kosztowny. W kazaniu O dobrych uczynkach wskazał
negatywną rolę obrazów rozpatrując ich fundacje w kategorii uczynków
zapewniających zbawienie. Podobnej treści argumentów użył także w
traktacie O wolności chrześcijanina, postulując jednak stopniowe
odchodzenie od niewłaściwych praktyk, a nie radykalne zerwanie, które
było konieczne tylko tam, gdzie doszło do jawnych nadużyć.
W roku 1522 doszło do przełomu w postawie Lutra, który stanął w
opozycji wobec aktów ikonoklazmu w Wittenberdze. Zdystansował się tym
samym od stanowiska Andreasa Bodensteina von Karlstadt, który pisał:1. To
że mamy obrazy w kościołach i domach Bożych jest niesłuszne i przeciwne I
przykazaniu. Nie powinieneś mieć obcych bogów. 2. To, że rzeźbione i
malowane bałwany olejne stoją nadal na ołtarzach jest jeszcze szkodliwsze i
bardziej diabelskie. 3. Dlatego byłoby dobrym, koniecznym, godnym
pochwały i zaiste boskim działaniem, aby je znieść i uznać Prawo i Sąd Pisma
Świętego. Pod wpływem wittenberskich wydarzeń wygłosił serię tzw. kazań
postnych. Pochodzący z nich fragment stanowi wykładnię poglądów Lutra
na temat sztuki. W niezwykle precyzyjnie skonstruowanym kazaniu Luter
stwierdzał: Obrazy mają [...] to do siebie, iż nie są koniecznymi, lecz są
dowolne; możemy je mieć lub nie mieć, choć na pewno byłoby lepiej
gdybyśmy ich w ogóle nie mieli. Ja sam nie jestem im przychylny. Motywował
takie stanowisko niebezpieczeństwem różnych nadużyć: [...] gdy ktoś
ustawia obraz w kościele, temu zdaje się, że spełnił dla Boga dobry uczynek,
a to jest zwykłe bałwochwalstwo. Wśród argumentów przytaczał i takie,
wielce atrakcyjne sformułowanie: Jeśli wino i kobiety doprowadzają
niektórych do rozpaczy i czynią ich głupcami to nie znaczy, że mamy
wszystkie kobiety zabić i wszystko wino rozlać. Przywołał też ustępy ze
Starego i Nowego Testamentu, w których żydzi lub pierwsi chrześcijanie
posługiwali się przedstawieniami. Przytoczył historię św. Pawła w Atenach.
Apostoł zrezygnował wówczas ze zburzenia figur pogańskich idoli, pragnął
raczej najpierw przekonać Ateńczyków o słuszności takiego postępowania.
W roku 1524 Luter ponownie odniósł się krytycznie do radykalnych
działań Tomasza Müntzera i Karlstadta. W rozprawie Przeciw niebiańskim
prorokom, o obrazach i sakramencie zawarł polemikę z Karlstadtem,
powtórnie wymieniając obrazy jako rzeczy zewnętrzne. Dalej postulował
Luter pozostawienie obrazów aby zobaczyć, na świadectwo, ku pamięci, na
znak (niem. zum Ansehen, zum Zeugnis, zum Gedächtnis, zum Zeichen).
Dowodził, że myślenie człowieka jest ze swej natury obrazowe, nie da się
zatem oddzielić sfery idei od obrazu. W wydanej w 1527 roku rozprawie
Nauka, jak chrześcijanie wobec religii mojżeszowej mają się zachowywać
pisał, że ujęty w Dekalogu kategoryczny zakaz wykonywania obrazów i
rzeźb, podobnie jak inne ceremonie judaizmu, dotyczy wyłącznie żydów i
uchylony został wraz z nastaniem Nowego Przymierza.
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W opozycji do przekonań Lutra stali – oprócz wspomnianego już
Karlstadta – dwaj pozostali ojcowie Reformacji: Huldrych Zwingli i Jan Kalwin.
Zdaniem tego pierwszego żaden element rzeczywistości sensualnej nie
może służyć zbawieniu człowieka. W traktatach Krótkie wprowadzenie
chrześcijańskie oraz Odpowiedź dana Walentemu Comparowi wykazywał,
iż posiadanie obrazów pozostaje w sprzeczności z Dekalogiem, zaś wizerunki
świętych są szczególnie bałwochwalcze i pomniejszają chwałę Boga.
Zauważył także – jak Luter – potrzebę wsparcia biednych, zamiast
kosztownych zbytków. Dalej podkreślał, że w kościele dzieło sztuki staje się
„bałwanem”, dopuścił jednak możliwość posiadania w domach obrazów,
w tym także przedstawień Jezusa w charakterze Biblii Pauperum. Bardzo
jednoznacznie potępił jawną aprobatę obrazów przez Lutra. Odniósłszy
zwycięstwo w dyspucie na temat obrazów, która miała miejsce w Zurychu 26
października 1526 roku, przyczynił się wydatnie do ich usunięcia z kościołów
w tym mieście.
Dla Kalwina transcendencja istniała całkowicie poza możliwością
ludzkiego poznania, a tym bardziej – odwzorowania jej przez sztuki
plastyczne. Wszelkie próby pozostały bluźnierstwem, a także
sprzeniewierzeniem się biblijnemu zakazowi, ponieważ Bóg nie jest zawarty w
Kościele widzialnym, lecz znajduje się ponad wszystkimi niebami. W
kalwińskiej redakcji Dekalogu zakaz wykonywania wizerunków został
wyraźnie wyodrębniony jako II przykazanie. Także ilustracyjna funkcja sztuki –
aprobowana i podkreślana przez Lutra – stanowiła dla Kalwina
nieakceptowalną próbą antropomorfizacji Boga. Próba odwzorowania
Boskiej rzeczywistości była więc z założenia skazana na porażkę. Także
krucyfiks to diabelska forma Chrystusa, gdyż boskości nie da się przedstawić.
Rozważając istnienie „Kościoła widzialnego” kładł Kalwin szczególny nacisk
na powściągliwość i prostotę zarówno nabożeństwa, jak też funkcjonalność i
trwałość budynku kościelnego, którego jedyną dopuszczalną dekoracją
mogły być cytaty biblijne. W swojej retoryce wyraźnie odcinał się jednak od
radykalizmu kręgów anabaptystycznych.
Tak więc w reformacyjnym sporze ikonoklastycznym obecność sztuki
w luterańskiej przestrzeni kościelnej stała się wyróżnikiem i przyczynkiem do
budowania tożsamości konfesyjnej.
Wybrana literatura:
1. Christensen Carl C., Art and the Reformation in Germany, Athens – Detroit 1979 (Studies in the Reformation, 2).
2. Cieślak Katarzyna, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego
wyznaniowo, Wrocław 2000 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).
3. Eire Carlos, War Against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin, Cambridge 1986.
4. Michalski Sergiusz, Widzialne słowa sztuki protestanckiej, w: Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu
Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września – 1 października 1977, red. A. Morawińska,
Warszawa 1982, 171-208.
5. Michalski Sergiusz, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.

(cd. w nast. numerze)

14

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 10, grudzień 2014 - styczeń - luty 2015

Z życia parafii
relacje: ks. Grzegorz Brudny

Święto Reformacji (31.10.2014)
31 października o godz. 17.00 tradycyjnie nasz kościół wypełnił się po
brzegi. Tego dnia obchodziliśmy czterysta dziewięćdziesiątą siódmą
pamiątkę Reformacji. Uroczyste nabożeństwo uświetnił swoim śpiewem
chór parafialny. Natomiast młodzież czytając teksty z Wyznania
Augsburskiego przypomniała najważniejsze artykuły ewangelickiej wiary.
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec w
życzeniu skierowanym tego dnia do wszystkich parafii w Polsce napisał:
Co właściwie stało się 31 października AD 1517? W zasadzie to nic
szczególnego. Zapewne mieszkańcy Wittenbergi szykowali się do święta
Wszystkich Świętych, pomni wielu relikwii nagromadzonych przez księcia
Fryderyka Mądrego i w nadziei na uzyskanie odpuszczenia kary doczesnej za
grzechy dla siebie i swoich bliskich. Luter, najprawdopodobniej
niezauważony przez nikogo – albo jak utrzymują niektórzy historycy – ktoś na
jego zlecenie umieścił na drzwiach Kościoła Zamkowego lub odczytał przed
jego drzwiami 95 tez skierowanych przeciwko nadużyciom związanym z
handlem odpustami. Tym samym Luter chciał rozpocząć akademicką
dyskusję, która rozkręciła się później i przybrała kształty, których nikt się nie
spodziewał, a najbardziej chyba sam Luter.
Młodemu wówczas profesorowi teologii chodziło o ratunek
człowieka, o miłość, którą Bóg zademonstrował w Chrystusie w
niezasłużonym przez nas dziele miłosierdzia […] Właściwie w tym zawiera się
sens Reformacji: w wierze w Chrystusa, wierności Ewangelii, a więc Jego
słowom i dziełu – wszystko inne, jakkolwiek ważne, piękne i ujmujące jest
niczym w porównaniu z miłością, jaką daje i którą jest Jezus Chrystus[…].
Reformacji udało się to przypomnieć. Trwale. Z tego też powodu
mamy prawo do radości i dziękczynienia, możemy się cieszyć, pamiętając,
że nie zawsze miłość i miłosierdzie zwyciężały. Możemy się jednak cieszyć, że
dziś – podobnie jak nasze Matki i Ojcowie w wierze – możemy wyznawać
Jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, poza którym nie ma ratunku i zbawienia.
To naprawdę doskonały powód, by właśnie w Święto Reformacji składać
sobie życzenia w miłości i wdzięczności, prosząc Boga o zrozumienie tego,
czego jeszcze nie poznaliśmy albo nie zrozumieliśmy.
Na naszym nabożeństwie obecne były media, dzięki którym relację z
uroczystości można było obejrzeć w Panoramie Lubelskiej i wysłuchać w
Radio Lublin.
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Ekumeniczna modlitwa na cmentarzu (01.11.2014)
Piękną, ekumeniczną tradycją stała się już w wspólna modlitwa
księży czterech wyznań na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Odbyła się
ona 1 listopada, w Pamiątkę Umarłych. Modlitewny pochód, który
przemieszczał się z części rzymsko-katolickiej, podążając przez cmentarz
ewangelicki aż do części prawosławnej prowadził ks. bp Mieczysław Cisło
(rzym-kat.). Oprócz przedstawicieli wymienionych Kościołów w modlitwie
uczestniczył także ks. Andrzej Gontarek z Kościoła Polsko-Katolickiego.
Na cmentarzu
widać było zmiany, które
zaszły w wyniku inwestycji
mających na celu
zrewaloryzowanie tego
zabytkowego miejsca. Z
naszej strony został
wyremontowany mur z
bramą wejściową na
cmentarz, a także
wymieniono alejki w tzw.
starej części ewangelickiej
nekropolii.

Chrzest Aurelii Anny Jaroszyńskiej (09.11.2014)
9 listopada odbył się w naszym kościele chrzest Aurelii Anny
Jaroszyńskiej córki Anny i Andrzeja Jaroszyńskich. Małej Aurelii, jej rodzicom i
bliskim życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa, zdrowia i pogody ducha!
Był to już trzeci chrzest nowego członka naszego Zboru w tym roku!

16
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Andrzejkowy Wieczór Gier (30.11.2014)
Zachęceni pozytywną reakcją naszych Parafian na ubiegłoroczną
inicjatywę wspólnego spotkania przy grach planszowych, postanowiliśmy i w
tym roku zorganizować Andrzejkowy Wieczór Gier. Odbył się on 29 listopada
o godz. 17.00 w naszym domu parafialnym. Nie zabrakło tego, co
najważniejsze: przeróżnych gier planszowych, które bawiły każdego z
dziewiętnastu uczestników, a także miłej atmosfery, uśmiechu, ciekawych
rozmów na różne tematy i oczywiście, modlitwy. Nie obyło się również bez
żelaznego punktu programu, czyli przerwy na zupę - w tym roku do wyboru:
dyniową i barszcz. Byli wśród nas i ci, którzy zamiennie grali i przygotowywali
kartki świąteczne na bożonarodzeniowy kiermasz! Jestem przekonany, że za
rok również spotkamy się przy stolikach z grami, mam nadzieję w jeszcze
większym gronie!
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Z kart historii
Sprawozdanie z życia parafialnego za rok 1976 - refleksja
Artur Jakubanis
Kończący się rok często stanowi dobrą okazję do dokonywania
różnego rodzaju podsumowań czy refleksji, dotyczących mijającego czasu.
Stanowi też punkt wyjścia do rozważań nad tym, jaki powinien być nowy rok,
a w tym nasze oczekiwania, postanowienia czy plany na przyszłość.
Być może część z nas czyni takie obserwacje dotyczące naszego
życia zborowego. Obserwując tę codzienność, możemy się zastanawiać
nad kondycją Parafii stawiając sobie pytania, jaki jest jej stan, czy spełnia
nasze oczekiwania, jak oceniamy przejawy i formy życia parafialnego,
wreszcie czy widzimy w niej miejsce dla siebie, czy też czegoś nam brak.
Podczas przeglądania ksiąg parafialnych z minionych lat,
natknąłem się na sprawozdanie autorstwa ówczesnego Proboszcza naszej
Parafii – księdza Jana Szklorza. Sprawozdanie to podsumowuje rok 1976, a
więc czas odległy od dzisiejszego niemal o czterdzieści lat. Zapewne zostało
sporządzone na potrzeby władz Kościoła. Sprawozdaniu temu, mimo że
krótkiemu w treści, również towarzyszą pewnego rodzaju obserwacje. Są to
obserwacje duchownego, który odpowiadał nie tylko za tę lubelską Parafię,
ale również za kilka innych, i to w czasie bardzo trudnym dla Kościoła. Jakie
były jego spostrzeżenia? Czy dużo się od tego czasu zmieniło? Jeśli tak, to co
– i czy na lepsze, czy na gorsze? Wreszcie – czy cele, które wówczas ksiądz
Szklorz postawił Parafii i sobie na nowy rok 1977 – mogą być aktualne u progu
roku 2015?
Zapraszam do lektury.
Stan liczebny Parafii Lublin na dzień 31.XII.1976 r. - dokładnie pokrywa
się ze stanem z roku minionego. Średnia wieku Parafii Lublin jest wysoka, brak
dzieci. Dzieci i młodzież znajdują się jedynie w stacji kaznodziejskiej w
Kuzawce. Jest to ośrodek, w którym reprezentowane są wszystkie grupy
wiekowe. Nabożeństwa w Lublinie odbywają się dwa razy w miesiącu – w
każdą 2 i 4 niedzielę, natomiast w Kuzawce w okresie od wiosny do późnej
jesieni – raz w miesiącu, zimą – raz na 2 miesiące - ze względu na trudności
dojazdu na nabożeństwo samych parafian. Lekcje religii odbywają się w
Kuzawce po każdym nabożeństwie oraz w okresie letnim przez dwa tygodnie
codziennie. Część materiałów do przerobienia przekazywana jest dzieciom
drogą korespondencyjną.
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano w Lublinie
opłatek parafialny. Odbyło się spotkanie młodzieży studiującej na terenie
Lublina, omówiono termin i możliwość stałych spotkań studentów.
W minionym roku przeprowadzono naprawę elewacji ogrodzenia
cmentarza przy ul. Lipowej 12, wymurowano pojemnik na śmieci na terenie
cmentarza. Odnowiono kaplicę, w której zimą odbywają się nabożeństwa.
Usunięto zbyteczne sprzęty, pomalowano ściany, założono ogrzewanie
elektryczne i zakupiono krzesła. Prace przy remoncie kaplicy wykonano w
większości sposobem gospodarczym i przy dużym wkładzie życzliwych osób.
Stan wszystkich obiektów parafialnych jest obecnie zadowalający, sytuacja
materialna dobra, przeto głównym zadaniem, które niesie rok 1977 to
sprawa ożywienia życia Parafii i uaktywnienie jej członków.
Ufamy i wierzymy, że w tych wysiłkach będzie błogosławił nam Pan
Kościoła i mimo różnych trudności, z jakimi musi się spotkać mała garstka
wiernych, chcemy trwać i pozostać wierni Kościołowi i Jego Panu Jezusowi
Chrystusowi.
ks. Jan Szklorz

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską.
Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. (Iz 40,3.10)
Plan nabożeństw na grudzień 2014, styczeń-luty 2015
wraz z wykazem tekstów liturgicznych i kazalnych
wszystkie nabożeństwa niedzielne zaczynają się o godz. 10.00
14 grudnia 3. Niedziela Adwentu
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 40, 1-11; 1. List do Koryntian 4, 1-5;
tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 11, 2-10.
21 grudnia 4. Niedziela Adwentu
(Nabożeństwo Spowiednio-Komunijne)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 52, 7-10; List do Filipian 4, 4-7;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 1, 39-56.
24 grudnia (środa, godz. 16.00) - Wigilia Bożego Narodzenia (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 9, 1-6; List do Tytusa 2,11-14;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 2,1-14.
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25 grudnia (czwartek, godz. 10.00) - 1. Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Micheasza 5, 1-4a; List do Tytusa 3,4-7;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 2,15-20.
28 grudnia 1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Nabożeństwo Słowa
Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 49,13-16; 1. List Jana 1, 1-4;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 2, 25-38.
1 stycznia (czwartek, godz. 10.00) Nowy Rok (Nabożeństwo SpowiednioKomunijne)
teksty liturgiczne: Księga Jozuego 1, 1-9; List św. Jakuba 4, 13-15;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 4, 16-21.
4 stycznia - 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Nabożeństwo
Spowiednio-Komunijne)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 61, 1- 3.10.11 ; 1 List św. Jana 5, 11-13;
tekst kazalny: Ewangelia św. Łukasza 2, 41-52.
6 stycznia (wtorek, godz. 10.00) - Święto Epifanii (Nabożeństwo Słowa
Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 60, 1-6; List Pawła do Efezjan 3, 2-3a.5-6;
tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 2, 1-12.
11 stycznia - 1. Niedziela po Epifanii Święto Chrztu Pańskiego
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 42, 1-9; List Pawła do Rzymian 12, 1-8;
tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 3, 13-17.
18 stycznia - 2. Niedziela po Epifanii (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: 2 Księga Mojżeszowa 33, 17b-23; List Pawła do Rzymian
12, 4-16; tekst kazalny: Ewangelia św. Jana 2, 1-11.
20 stycznia (wtorek, godz. 18.00) - Nabożeństwo Słowa Bożego w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (kazanie wygłosi Arcybiskup Abel
z Kościoła Prawosławnego)
25 stycznia - Ostatnia Niedziela po Epifanii (Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: 2 Księga Mojżeszowa 3,1-10; 2 List Pawła do Koryntian
4,6-10; tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 17, 1-9.
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1 lutego - Niedziela Septuagesimae - 70 dni przed Wielkanocą
(Nabożeństwo Spowiednio-Komunijne)
teksty liturgiczne: Księga Izajasza 40, 1-11; 1 Kor 4, 1-5;
tekst kazalny: Mt 11, 2-10.
8 lutego - Niedziela Sexagesimae - 60 dni przed Wielkanocą
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Jeremiasza 9,22-23; 1 List Pawła do Koryntian 9,24-27;
tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 20, 1-16a.
15 lutego - Niedziela Estomihi - Przedpostna
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: Księga Amosa 5,21-24; 1 List Pawła do Koryntian 13,1-13;
tekst kazalny: Ewangelia św. Marka 8, 31-38.
22 lutego - 1. Niedziela Pasyjna - Invocavit
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
teksty liturgiczne: 1 Księga Mojżeszowa 3, 1-19; List do Hebrajczyków 4,14-16;
tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 4, 1-11.
*****
Zachęcamy 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.

Przepisy
Ogłoszenia
kulinarne
Cieszyńskie ciasteczka świąteczne
nadesłała: Barbara Niemczyk z Ustronia
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz poprzedzający go czas
adwentu dla wielu osób kojarzy się z przygotowywaniem potraw, które
muszą zgodnie z tradycją znaleźć się na Wigilijnym i Bożonarodzeniowym
stole. Mnie osobiście z takich prac święta kojarzą się z wypiekiem
tradycyjnych cieszyńskich ciasteczek. Około tydzień (u niektórych wcześniej)
przed świętami w każdym domu na Śląsku Cieszyńskim rusza „rodzinna
manufaktura” wytwarzania drobnych ciasteczek, których wielkość to ok. 2-3
cm. Każdy rodzaj różni się od poprzedniego składnikami, kształtem i
dekoracją. Przepisów jest sporo, a podstawą wszystkich ciastek są naturalne
składniki takie jak: masło, cukier, jaja, śmietana i alkohol zapewniający
trwałość. Ważnym elementem są dodatki w postaci orzechów i suszonych
owoców.
INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 10, grudzień 2014 - styczeń - luty 2015

21

Zwyczaj wypiekania ciasteczek sięga czasów panowania na tych
terenach Habsburgów - przełom XVIII i XIX w. W bogatych domach piekło się
po kilkanaście różnych rodzajów ciasteczek, które zarówno świadczyły o
majętności jak i kunszcie gospodyni. Do dzisiaj pozostała na Śląsku
Cieszyńskim tradycja składania życzeń świątecznych połączona ze
wspólnym obdarowywaniem najbliższych sąsiadów i przyjaciół drobnymi
ciasteczkami zapakowanymi w paczuszki dekorowane gałązką jodłową lub
świerkową. Warto jeszcze podkreślić, że mimo iż gospodynie stosują
identyczne przepisy to ich wypieki różnią się dość mocno przez dekorację,
która często jest podyktowana rodzinnymi tradycjami. Drobne ciasteczka
wypieka się również na ważne uroczystości rodzinne jak ślub czy konfirmacja.

fot. http://slaskiesmaki.pl/

Ciasteczka ze skwarek
Składniki:
1 szklanka skwarek
250 g mąki
150 g cukru pudru
2-3 szt. jaj (w zależności od wielkości)
szczypta cynamonu i imbiru
cukier puder (do posypania)
Skwarki przemleć dwa razy przez maszynkę, zmieszać z mąką i cukrem pudrem.
Dodać jaja, cynamon, imbir i zagnieść. Pozostawić na godzinę w chłodzie. Ciasto
rozwałkować, wykrawać kieliszkiem krążki i półksiężyce. Piec w dobrze nagrzanym
piekarniku [ok. 180º C do zarumienienia]. Po wyjęciu jeszcze ciepłe posypać suto
cukrem pudrem.

Szkółka niedzielna 2013

Składniki na ciasteczka połączyć razem, zagnieść i wylepiać foremki do orzeszków
(można zastosować specjalną patelnię do wypiekania). Piec w nagrzanym
piekarniku w temp. ok. 180-200º C do zarumienienia. Utartą pulchną masą wypełnić
skorupki ostudzonych orzeszków i łączyć razem. Opcjonalnie zamoczyć czubek
zlepionego orzeszka w rozpuszczonej czekoladzie, a następnie w wiórkach
kokosowych.
22
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fot. http://rodzinkawkuchni.blox.pl/

Orzeszki z masą orzechową
Składniki na ciasto:
150 g cukru
150 g mąki
150 g masła
150 g orzechów mielonych
50 g kakao
Masa:
150 g masła
100 g cukru pudru
100 g orzechów mielonych
rum, lub spirytus -il. wedle uznania
Dekoracja: rozpuszczona czekolada, wiórki kokosowe

fot. http://atinabc.blox.pl/

Ule
Składniki na ciasto:
200 g orzechów mielonych
200 g cukru pudru
1 białko
opakowanie suchych wafli
Nadzienie:
1/2 kostki masła
70 g cukru pudru
spirytus ilość wedle uznania [tego składnika nie warto oszczędzać ;)]
Wszystkie składniki na ciasto zagnieść razem i formować ule, w środku zdobić palcem
dołek na nadzienie. Do formowania ciastek najlepiej użyć specjalnej foremki. Wafle
powycinać w kółeczka za pomocą kieliszka lub okrągłej foremki. Masło i cukier puder
utrzeć razem, dodawać powolutku spirytus i dalej ucierać by uzyskać pulchną masę.
Następnie wypełnić ule masą i zakleić powykrawanymi kółeczkami z wafli.

fot. http://osiakowegotowanie.blogspot.com/

Koniczynki
Składniki:
120 g zmielonych orzechów włoskich
300 g mąki
120 g cukru pudru
200 g masła
2 żółtka
cukier waniliowy
do dekoracji: orzechy laskowe, białko
Z podanych składników wyrobić ciasto, na każde ciasteczko uformować trzy małe
kulki, połączyć je "w koniczynkę", a na środek wbić orzech laskowy zamoczony w
białku. Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, piec w temp. 160º C, do
delikatnego zarumienienia.
SMACZNYCH ŚWIĄT! :-)

Ogłoszenia
- Nabożeństwa stałe w kościele parafialnym przy ul. Ewangelickiej 1
odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00. Zazwyczaj w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca są to nabożeństwa połączone ze spowiedzią i Komunią
Świętą. Podczas wszystkich nabożeństw niedzielnych, w 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.
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- W każdy czwartek o godz. 16.15, w budynku plebanii odbywają się
Spotkania Biblijne, prowadzone przez naszego Proboszcza, na których
omawiane są szeroko pojęte kwestie biblijne, jak i wyznaniowe. Wszyscy
chętni, niezależnie od wyznania, są mile widziani.
- W dniu 19. grudnia (piątek), o godz. 17.00, jak co roku planowany jest
Wieczór Adwentowy. Pierwsza jego część będzie miała miejsce w kościele,
druga - w sali parafialnej. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
- Nabożeństwo w 4. niedzielę Adwentu (21. grudnia o godz. 10.00) będzie
nabożeństwem dedykowanym seniorom naszej Parafii. Zapraszamy na nie
wszystkie osoby starsze. Osoby mające kłopot z dotarciem do kościoła
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Po nabożeństwie przewidziane
jest spotkanie w sali parafialnej.
- Od 18. do 25. stycznia 2015 r. będzie trwał w naszym mieście Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan, w ramach którego szczególnie zapraszamy
na:
- 18 stycznia (niedziela) - koncert kolęd w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego godz. 15.00 z udziałem naszego chóru
parafialnego.
- 23 stycznia (piątek), godz. 12.00 nabożeństwo w kościele
akademickim KUL, na którym kazanie wygłosi ks. Bp Jan Cieślar
(Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego).
- 23 stycznia (piątek), godz. 18.00 - nabożeństwo ekumeniczne w
naszym kościele, podczas którego kazanie wygłosi Arcybiskup Abel z
Kościoła Prawosławnego
- 24 stycznia (sobota), godz. 18.00 - w naszym kościele będzie miał
miejsce koncert organowy Natalii Zanni-Lewandowskiej i zespołu
wokalnego Octofonic.
- 27 stycznia 2015 r. (wtorek) zapraszamy do sali parafialnej na spotkanie pt.:
"Słów i slajdów kilka o Tallinie, Helsinkach i Parnawie", które będzie prowadził
Tomasz Pieńkowski.
- Przypominamy, że z końcem grudnia mija termin do opłacania składki
kościelnej. W myśl wewnętrznego prawa kościelnego, każdy dorosły
parafianin winien uiszczać na rzecz Kościoła składkę równą co najmniej 1%
jego rocznego dochodu. Osoby płacące składkę mają prawo do
głosowania na Zgromadzeniu Parafialnym i kandydowania do organów
parafii. Opłacenia składki można dokonać bezpośrednio w kancelarii
parafialnej lub przelewem na konto, przy czym przyjmujemy wpłaty jeszcze
do końca stycznia. Osoby, których sytuacja materialna i rodzinna nie
pozwala na opłacanie składki, mogą wnieść podanie do Rady Parafialnej o
zwolnienie z tego obowiązku.
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Możesz pomóc w remoncie kolumn
podtrzymujących chór w budynku
naszego kościoła!
Aby to zrobić wystarczy dokonać wpłaty w
dowolnej wysokości na rachunek bankowy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie,
nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 5785 1655
z dopiskiem "darowizna na cele kultu
religijnego - remont kolumn"
lub przekazać dowolną kwotę w gotówce,
ustnie zaznaczając cel wpłaty.
Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

redaguje Anna Brudny

Drogie dzieci!
Przed nami radosne Święta Bożego Narodzenia! Są one radosne z
wielu powodów. W tym okresie śpiewamy piękne kolędy, zasiadamy do
wigilijnego stołu z najbliższymi, szukamy prezentów pod choinką. To wszystko
sprawia nam wiele radości. Nie zapominajmy jednak, że największą radość
sprawił nam Bóg posyłając na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. To
dzięki Niemu możemy żyć radośnie, możemy kochać i wędrować z Nim przez
życie.
Życzę Wam, żeby te Święta były dla was prawdziwie radosne z wielu
powodów, ale przede wszystkim z powodu narodzin naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa!
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Przygotowałam dla Was kilka świątecznych zagadek. Na rozgrzewkę
spróbujecie znaleźć drogę w tym choinkowym labiryncie kierując się od
czubka po pień choinki,. Następnie zgadnijcie, jakie słowa usłyszał Józef od
Anioła we śnie? Wstawcie w puste miejsca wyrazy (GRZECHÓW, JEZUS, MU,
ZBAWI, SYNA) w odpowiedniej kolejności tak, aby liczba kresek
odpowiadała liczbie liter w wyrazie. Na koniec rozwiążcie świąteczną
krzyżówkę. Powodzenia!

ŁAMIGŁÓWKI BIBLIJNE

Szkółka niedzielna 2013
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Informacje stałe
Filiał w Kuzawce nad Bugiem (pow. włodawski)
Parafia Ewangelicko-Augsburska
nabożeństwa (Spowiednio-Komunijne) odbywają
Św. Trójcy w Lublinie
się w domu prywatnym, raz w miesiącu, w
20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 10
uzgodnionym terminie, o godz. 14.30
tel. +48 (81) 44 210 50

Kancelaria czynna w czwartki i w piątki
w godz. 10.00 - 16.00
numer konta parafialnego:
Bank Millennium S.A.
dla wpłat złotówkowych:
25 1160 2202 0000 0001 5785 1655
dla wpłat w walucie obcej:
06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
strona internetowa: www.lublin.luteranie.pl
kontakt e-mail: luteranie.lublin@gmail.com
www.facebook.com/luteranie.lublin
Kościół parafialny
Lublin, ul. Ewangelicka 1
zwiedzanie wnętrza kościoła
możliwe po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym
lub mailowym.

Proboszcz-administrator:
ks. Grzegorz Brudny
jest do dyspozycji parafian oraz innych
osób po każdym nabożeństwie oraz po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
pod numerem telefonu: 609 092 552
lub pod numerem Parafii
kontakt: luteranie.lublin@gmail.com
Rada Parafialna
Prezes: Jolanta Szafrańska
kontakt: rada.parafialna.lublin@gmail.com
Muzyka kościelna
kantor Parafii: Adam Załęski
kontakt: adam.zaleski@interia.pl
tel. 608 593 355
Administrator strony internetowej
Grzegorz M. Wójcik
kontakt: gmwojcik@gmail.com
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