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Od Redakcji
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
tak się złożyło, że grudzień staje się okazją do świętowania nie tylko ze względu na
wyjątkowy czas Bożego Narodzenia, ale również dlatego, że Informator obchodzi
wówczas rocznicę ukazania się - w tym roku 3!
Siłą rzeczy, koniec roku sprzyja refleksji na temat upływającego czasu. W
rozważaniu ks. Grzegorza Brudnego mowa jest o czasie Adwentu i Świąt Bożego
Narodzenia. W swoistej, współczesnej przypowieści autorstwa ks. Łukasza Zielińskiego
(wikariusza z Parafii Św. Trójcy w Warszawie) mamy okazję, by zapoznać się z
przemyśleniami, jakie może przynieść czas spędzony w kolejce do lekarza. W dalszej
części, Natalia Zanii-Lewandowska pisze o dobroczynnych skutkach wynikających z czasu
przeznaczonego na śpiewanie i kontakt z muzyką. Polecamy też uwadze kolejny
interesujący wyimek z Kroniki ks. A. Schoeneicha przygotowany przez Artura Jakubanisa
oraz inne stałe rubryki. Dzieci zachęcamy do udziału w świątecznym konkursie!
Życzymy miłej lektury!

Naszym Czytelnikom życzymy, aby czas Świąt Bożego
Narodzenia, w który wkraczamy, stał się okazją do
odpoczynku, miłych spotkań i inspirujących refleksji. I aby
myśl o nadziei, którą wraz ze swoimi narodzinami przynosi
Jezus, towarzyszyła Wam w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku!
Redakcja

Słowo od Rady Parafialnej
W ostatnich dwóch miesiącach Rada Parafialna zebrała się na
posiedzeniach 3 listopada i 8 grudnia. Oba zebrania poświęcone były omówieniu
bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Parafii i cmentarzy, zarówno
przykościelnego, jak i przy ul. Lipowej. Po kilku miesiącach, pod koniec października
br. udało się zawrzeć umowę o współpracę z Zarządem Cmentarza
Rzymskokatolickiego w zakresie utrzymania porządku na naszej części - pozytywne
efekty tej współpracy były widoczne już w pierwszych świątecznych dniach
listopada, na co zwracali uwagę odwiedzający groby swoich bliskich na
ewangelickim cmentarzu. Ponadto Rada zajmowała się ustaleniem planu prac
konserwatorskich na cmentarzu przykościelnym, jakie zgodnie z zaleceniem
Konserwatora Zabytków będzie trzeba w najbliższym czasie wykonać.
Z dniem 9 grudnia br. z członkostwa w Radzie Parafialnej zrezygnował p. Artur
Jakubanis.
Życzymy dobrego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego i serdecznie
zapraszamy na nabożeństwa świąteczne - w Wigilię o godz. 16.00, Boże Narodzenie
o godz. 10.00, Nowy Rok i w Święto Epifanii (6.01.) także o godz. 10.00.
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Rozważania biblijne
ks. Grzegorz Brudny
Po nocy, nastanie dzień zbawienia…
Hasło biblijne grudnia:
Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio,
i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością,
gdyż Pan pocieszył swój lud
i zmiłował się nad jego biedakami!
(Iz 49, 13.)
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Przeżywaliśmy właśnie kilka najpiękniejszych tygodni Roku
Kościelnego. To jest: adwent, a zaraz po nim Święta Bożego Narodzenia. Na
urok tego właśnie czasu składa się wiele elementów. W adwencie na
stołach kładziemy wieniec z czterema czerwonymi świecami, w domach
pachnie piernikiem i cynamonem, na rynkach miast odbywają się urokliwe
kiermasze. Taki wystrój domów i ulic, szybko jednak ustępuje miejsca jeszcze
bardziej kolorowym dekoracjom świątecznym, z choinką, bombkami i
gwiazdkami na czele. Z głośników radia płyną wtedy melodie znanych,
przepięknych kolęd.
Adwent i Święta Bożego Narodzenia stoją obok siebie, uzupełniają
się. Bez adwentu nie byłoby Bożego Narodzenia. I odwrotnie. Z adwentem i
Bożym Narodzeniem jest więc trochę tak jak z czarnym i białym, nocą i
dniem, smutkiem i radością, niewolą i wolnością. Udowadniają nam to teksty
biblijne, które w tym czasie czytane są przez nas w domach i kościele.
W oparciu o adwentowe teksty biblijne podejmujemy refleksję nad
sobą samym. Myślimy o swoim życiu i zadajemy sobie pytanie - jakie ono jest?
Odkrywamy ze smutkiem, że wiele jest w nim ciemnych stron - po prostu
grzechu, który nie daje spokoju, odbiera radość życia, burzy harmonię,
niszczy miłość, czyli prawidłowe relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Biblia
często mówi o grzechu jak o więzieniu, w którym człowiek siedzi i nie wie jak z
niego wyjść. Rozważając adwentowe biblijne teksty, czujemy się jak
grzesznicy, którzy z powodu swej sytuacji cały czas pragną wolności, słońca,
przestrzeni, swobody, głębokiego oddechu ulgi.
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Ilustracją takiego stanu rzeczy, są dla mnie słowa ks. Dietricha
Bonhoeffera, który będąc w więzieniu napisał tak:
Kim jestem? Często mówią mi, że
wychodzę z mojej celi
opanowany i pogodny, i mocny
niczym pan ze swojego zamku.
Kim jestem? Często mówią mi, że
rozmawiam z moimi strażnikami
swobodnie i życzliwie, i jasno,
jakbym władał nad nimi.
Kim jestem? Często mówią mi, że
znoszę dni nieszczęścia
spokojnie, z uśmiechem i dumnie,
niczym ktoś do zwycięstwa zwykły.
Czy jestem naprawdę tym, co inni o mnie mówią?
A może jestem tylko tym, co sam wiem o sobie?
Niespokojny, tęskniący, chory, niczym ptak w klatce,
z trudem oddycham, jakby dławiło mnie coś w krtani,
pragnę kolorów, kwiatów, głosu ptaków,
oczekuję słowa dobrego, bliskości człowieka,
drżę przed gniewem despotyzmu i upokarzającymi zniewagami,
w bezustannym oczekiwaniu na wielkie sprawy
bezsilny trwożę się o przyjaciół w nieskończonej dali,
zmęczony jestem i brak mi pragnienia modlitwy, myślenia, działania,
skończony i gotowy rozstać się ze wszystkim?
Kim jestem? Tym czy tamtym?
A może dzisiaj jestem jednym, a nazajutrz drugim?
A może tym i tym zarazem? Przed ludźmi obłudnikiem,
przed sobą wzgardzonym wrażliwym cherlakiem?
A może, co we mnie jeszcze zostało, podobne jest do rozbitej armii,
która w panice ucieka z pola już rozstrzygniętej bitwy?
Kim jestem? To wewnętrzne pytanie kpić ze mnie może.
Kim jestem, znasz mnie, Twój jestem, o Boże!
Z Ewangelią mówiącą o zbawieniu, uwolnieniu, zwycięstwie życia
nad śmiercią, Boga nad szatanem wychodzą nam naprzeciw Święta
Godowe! Czytamy bowiem: „Oto ciemność przeminęła, a dzień się
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przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję
światłości (Rz 13,12); Wyprostujmy się i podnieśmy głowy swoje, gdyż zbliża się
odkupienie nasze (Łk 21, 28); Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło
wielkie (Iz 9,1).
W Księdze Proroka Izajasza obok słów smutku i żałoby: Pan mnie
opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie, czytamy słowa: Śpiewajcie
radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością,
gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! Po ponad
czterystu latach niewoli w Egipcie Bóg wyprowadził swój lud i zaprowadził do
Ziemi Obiecanej. Po pięćdziesięciu latach więzienia w Babilonii, Bóg z
powrotem przyprowadził Izraelitów do Palestyny. Po tysiącach lat niewoli
grzechu, Bóg w Chrystusie zbawił człowieka i uwolnił go od władzy szatana
na wieki.
Po adwencie nastanie czas osobistego spotkania z Tym, który
narodził się dla nas w Betlejem - Jezusem Chrystusem, naszym Panem i
Zbawicielem. Już teraz możemy z tego faktu cieszyć się i radośnie zaśpiewać:
Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! Amen.

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie (Iz 9,1)
Na Święta Bożego Narodzenia składam Wam Drodzy, najserdeczniejsze
życzenia wielu radosnych przeżyć, pokoju oraz błogosławieństwa od Tego,
który zamieszkał wśród nas - Jezusa Chrystusa.
Niech Jego łaska przyświeca Nam wszystkim przez cały Nowy 2016 Rok!
Wasz w Chrystusie ks. Grzegorz Brudny

Wokół teologii
ks. Łukasz Zieliński
„… to taki typ, który się Bogu podoba."
Klasyk powtarza, że kultura jest też po to, żeby posłużyć rozważaniu
Słowa Bożego. Tak więc teatr rozmaity, książka na poziomie, względnie żeby nie na siłę - opera lub inne balety. I koniecznie filmy z tzw. „przypadkami
duszpasterskimi". Amen.
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***
Jest takie stare, chińskie przekleństwo: „Obyś żył w ciekawych
czasach". Zwrot „ciekawe czasy" określa przede wszystkim wojnę, głód,
pomór i klęski żywiołowe. Apostoł Paweł nie posługiwał się tym życzeniem,
ale w jednym z listów zaakcentował, że jego (i nasze) czasy są takie, że może
lepiej o nich nie pisać…
A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. (1 Tes
5,1-6)
Z innej strony, gdy Paweł stwierdzał, że są dla niego sprawy, o których
nie ma potrzeby pisać, to był przekonany, iż ponowne przyjście Jezusa
Chrystusa wydarzy się na tygodniach, co za tym idzie - Sąd Ostateczny
również. W związku z tym, Paweł nie widział celu w pisaniu o rzeczach
dotyczących żydowskiej tradycji, a tym bardziej o rzeczach zwykłych i
codziennych jak np. ładna pogoda albo ból w łokciu, ponieważ wszystkie
one nie miały wpływu na sytuację chrześcijanina w Dniu Sądu.
Od czasów Pawła chrześcijanie wierzą, że „Pan Kościoła wnet znów
przyjdzie". Bóg stoi ponad czasem, dlatego minęło ponad 2000 lat, Ty
czytasz ten tekst w okolicach Świąt Bożego Narodzenia (kolejnych już w
Twoim życiu), a Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł na Sąd…
W żadnym wypadku nie podważam autorytetu Pisma ani teologii
Pawła. Ale 2000 lat nas dzielące, zwyczajnie zachęciło mnie do zostawienia
Ci czegoś, o czym być może Apostoł Paweł nie miałby potrzeby pisać.
***
To nie jest historia o uzdrowieniu paralityka czy wskrzeszeniu
umarłego. To nie jest przypowieść, w której Jezus z Nazaretu posługuje się
pięknym obrazem o właściwym kalibrze teologicznym. Dzięki powyższym
nietrudno poznać Boga, ale dziś swoją historią chcę Ci sprezentować garść
impulsów.
Wzmiankowałem przed chwilą o „ciekawych czasach". Nieraz
zastanawiam się, ilu ludzi życzy mi takowych. Ktoś powie, że to
niechrześcijańskie, ale gdy stojąc we wcale nie malejącej kolejce do lekarza
w publicznej placówce, na poważnie byłem przekonany, że ktoś życzył mi i
wszystkim wokół właśnie tych „ciekawych czasów"…
To wcale nie był mój pierwszy raz u ortopedy. Ale moja chęć
opowiedzenia tego konkretnego obrazu wzięła się m.in. stąd, że jeszcze
nigdy nie byłem z KOŚĆmi u lekarza w okolicach końca Roku KOŚCielnego.
Myślę: „A może to znak?", bo po tym Końcu zawsze mamy Adwent -
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oczekiwanie na Przyjście. Ja też miałem w tamtej kolejce swoisty adwent. I
nie ominęło mnie również doświadczenie religijne.
***
Czas oczekiwania na zaproszenie do gabinetu zaczynał się dłużyć.
Miałem więc okazję poobserwować, podsłuchać i porozmawiać. Mnogość
i rozmaitość zaistniałych tam sytuacji, ludzi oraz ich „przypadłości", ale także
aktualny okres Roku Kościelnego wystarczyły by już po chwili przyrównać
poczekalnię w poradni urazowo-ortopedycznej do Sądu Ostatecznego…
Wiem, że w tym dniu, każdy z nas odbierze sprawiedliwy wyrok. Nie
wiem jednak, czy każdy z nas, czekając na zdanie relacji ze swojego życia i
oczekując na Boży osąd, będzie miał w głowie, w sercu i na ustach to samo
co pozostali. A może zachowanie każdego z nas będzie pełnym odbiciem
tego, jak faktycznie zachowujemy się w kolejkach i/lub poczekalniach w
trakcie życiowej pielgrzymki?
A jak Ty zachowujesz się w kolejkach?
Dając się ponieść powyższej myśli, obserwując rozwój sytuacji i
rozmawiając z moimi towarzyszami, wyobraziłem sobie kilka typów
kolejkowiczów. Poniżej wybrane przeze mnie typy:
1. Jedna z kobiet, może z nudów, skomentowała mój temblak: „Skoro taki
młody ksiądz złamał sobie rękę, to chyba wszyscy księżą mogą złamać
rękę?".
Przez głowę przemknęło mi: „Prawie jak odkrycie Ameryki!". Prawie,
bo moja ręka nie była złamana. Ale niesamowite było to, że ta pani
najwyraźniej właśnie przekonała się, że duchowni wcale nie są tak świętymi,
że aż niezniszczalnymi. Raz po raz starała się kogoś zaczepiać i w końcu
trafiło na mnie: „Bardzo księdza boli (ta) rąsia?".
„Jest OK. Dziękuję" - odpowiedziałem, jednocześnie myśląc: „Hm,
daje radę, chociaż ciężko podrapać się za uchem i boli przy zmianie biegów
w samochodzie… (…) Jezusa też bolało. I nie tylko »rąsia«, ale i »nózia«.
Wszystkie kończyny. I plecy. Całe ciało przecież. Ale serce to chyba
najbardziej. Chciałbym, żeby ta pani miała kiedyś szansę się nad tym
zastanowić…".
Wyobraziłem sobie, że ta kobieta to taki typ, który na Sądzie, do
ostatniej chwili nie będzie reflektować na swój temat. Wciąż będzie zajęta
zaczepianiem i komentowaniem życiowej (pośmiertnej?) sytuacji innych.
Gdy przyjdzie jej zdać relację ze swojego życia, może będzie już za późno, na
świadomość, że np. Bóg nie osądzi nas zbiorowo, jako grupę, ale każdego z
osobna…
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2. Naprzeciw mnie znajdowały się drzwi. Wisiała na nich niebieska tabliczka.
„Sala gipsowa". W sensie, że cała z gipsu? To chyba niezdrowe!
Z aury niepoważnych myśli wybudziło mnie nieprzyjemne brzęczenie.
To specjalna elektryczna piła, przy pomocy której można sprawnie ściągać
gips z pacjenta. Podobno nigdy nie boli, bo nie ma opcji, że pielęgniarce się
ta piła z ręki wysunie. Tylko jak w tym momencie przekonać gruczoły
dokrewne do nieprodukowania adrenaliny, a serce do wolniejszego
pompowania krwi…?
Próbuję sobie wyobrazić, jak o wiele większym emocjonalnym
smagnięciem jest usłyszenie Bożego wyroku o moim potępieniu. To ja już
naprawdę wolę wysunięcie się piły pani pielęgniarce.
Błogosławieństwem było, że tym razem moje poobijanie nie
skutkowało założeniem gipsu, a w przyszłości jego ściąganiem…
Chcę być drugim typem. Myśląc o Sądzie Ostatecznym, pamiętam
o swoim grzesznym życiu, za które powinienem zostać potępiony. To
jednocześnie świetny moment, by uświadomić sobie, jak bardzo Bóg chce
używać nas jako swoich narzędzi. Czasem Bożym Sposobem na użycie
człowieka będzie boląca ręka, z którą wybierze się do poradni, a to, czego w
niej doświadczy, będzie - mam nadzieję - pożytkiem nie tylko dla niego, ale i
dla innych. Chińskie przysłowie mówi: „Cierpienie powinno być kreatywne.
Dawać początek czemuś nowemu i dobremu".
Chcę być typem, który nie przestaje wierzyć, że Bóg pragnie
wyłącznie naszego zbawienia. Oczywiście przez i w Jezusie Chrystusie.
3. W poczekalni na korytarzu zostały trzy osoby. I nagle: „Zieliński…!".
„Naprawdę?" - zapytałem. „Oczywiście, Pani Basia i Andżela znów na
koniec, bo u nich zawsze braki w kartotekach" - padła odpowiedź. Panie
Basia i Andżela nie oponowały.
Na miejscu Pani Basi i Andżeli odczuwałbym co najmniej niepokój.
Może i złość. Ale na pewno nie reagowałbym taką obojętnością jak Panie
Basia i Andżela siedzące na ławeczce naprzeciw mnie…
Tym bardziej zaciekawiło mnie, na czym mogły polegać „braki w
kartotekach". I wtedy przypomniała mi się pewna żydowska legenda.
Gdyby kogoś pochowano pod kamieniem, na którym nie zostało
wyryte jego imię, uniknie Sądu. Ostatniego dnia anioł życia wiecznego
zawoła śpiących, odczytując ich wypisane na nagrobnych kamieniach
imiona: dobrych, by weszli do szczęśliwości, złych - aby wysłać ich na
potępienie. Jeśli jednak na kamieniu nie będzie żadnego imienia, śpiący
zostanie pominięty.
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Nie chcę nazwać obojętności Pani Basi i Andżeli próbą ucieczki przed
Sądem. Jednak znam ludzi, którzy zawsze w bezczynności czekają, aż coś
SAMO zacznie się dziać. Aż ktoś z zewnątrz ich obsłuży i zadba o ich interes (a
najlepiej gdy uczynią to bracia chrześcijanie). Może jest w tym jakaś logika,
ale na przykładzie Pani Basi i Andżeli widać, że pewne osoby tutaj, na ziemi,
są pomijane, o ile nie ignorowane. Na Sądzie nikt nie zostanie pominięty ani
zignorowany.
A w kartotece dobrze nie mieć braków. Chyba wiesz, o co mi chodzi?
4. Typ, który zaintrygował i jednocześnie rozbawił mnie najbardziej
zostawiłem na koniec. Nie zaakcentowałem tego wcześniej, ale zanim
wybrałem się do lekarza, byłem z Komunią u jednego z seniorów. Już w
poradni, przez nieuwagę zapomniałem wyciągnąć z kołnierzyka koloratkę.
Dopiero po chwili dotarło do mnie, dlaczego tyle osób się uśmiechało i
przytakiwało. Nie padło „Szczęść Boże!", ale wyszło na to, że przez moje
roztargnienie ktoś pomyślał tam jednak o Panu Bogu. Już nawet nie
fantazjuję, że mogła to być jakaś myśl o Sądzie i co za nim idzie (albo przed
nim), ale taka prosta myśl o Ojcu w Niebie. Na przykład, że Jest. I, że nigdy nie
przestaje czekać na swoje dzieci.
Jedna z pań o kulach na odchodne powiedziała: „Wie ksiądz co?
Noga boli mnie jak nigdy. Aż ciężko chodzić. Ale jakby mnie tak nie łupała, to
bym tu nie przyszła i bym na własne oczy nie zobaczyła, że ksiądz też
człowiek bo też może się poobijać. (…) Widzi ksiądz, ja to mojego proboszcza
nie uważam za człowieka z wielu powodów. Ale jak zobaczyłam, że ksiądz tu
stoi jak inni, czeka na swoją kolejkę i normalnie z kimś rozmawia, pomyślałam,
że dawno w kościele nie byłam i dawno z Bogiem nie rozmawiałam. Muszę
coś z tym zrobić. Dziękuję! Niech MARYJA księdza strzeże!"… „A jej Ojciec i jej
Syn nas wszystkich!" - odparłem.
Przeczytałem w świetnej książce, że w Niebie większa jest radość z 1
nawróconego, niż z 99, którzy nawrócenia nie potrzebowali. Myśląc o tej
Kobiecie, wyobraziłem sobie typ kolejkowicza na Sądzie, który z Bożą
Pomocą, odpowiednio wcześniej, wykorzystał daną mu szansę. Dzięki temu,
nie będzie mu poczytany brak ludzkiej mądrości, ale szczere pragnienie
nawrócenia i trwania pod skrzydłami Mądrości Pana Boga.
***
Przykłady typów zachowań w kolejkach można mnożyć. Sam
przedłożysz swoje przykłady. Nie sposób wszystkich zaprezentować. Tym
bardziej zachęcam do obserwacji i refleksji na temat postaw innych, a
swoich własnych przede wszystkim.
To jakim jesteś typem?
Życzę Ci, żebyś w Dniu Przyjścia Jezusa Chrystusa był(a) właściwym
typem. Nietrudno nim zostać, jeśli pozwolisz Bogu być Jego narzędziem.
Doceń to wyróżnienie, a wtedy będziesz typem, który się Jemu podoba.
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Z kart historii
Kronika Zboru Ewangelickiego Lubelskiego
- rok 1915 cz. II.
ks. Aleksander Schoeneich
Zdjęcie i wywiezienie dzwonów z kościoła
4 lipca zapowiedział ks. pastor z ambony, że na mocy rozporządzenia władz
rosyjskich, dzwony po raz ostatni dzwoniły parafjanom. Na pożegnanie tych
dzwonów zmówił ks. pastor stosowną modlitwę. Wielki żal połączony z łkaniem rozległ
się w kościele, na wieść, że historyczne dzwony miały być zdjęte i wywiezione.
Nazajutrz 5 lipca rzeczywiście je zdjęto. Przychodzili ludzie i całowali je,
żegnając się z nimi, jak ze starymi dobrymi przyjaciółmi.
Wywieziono ich dopiero 20 lipca. W tym czasie kiedy dzwony leżały na
cmentarzu przy kościele, Pan Semadeni Piotr kazał je sfotografować i fotografje
umieścić w Kancelarji parafjalnej.
W sąsiedniej Kamienieckiej parafji działy się również rzeczy okropne.
Zaledwie parę rodzin zostało razem z pastorem ks. Lewandowskim (?) w Chełmie.
Całe archiwum kościoła z aktami Urzędnika Stanu Cywilnego zostało wywiezione do
Rosji. Ale rzecz najstraszniejsza i wstrząsająca to pożar najprawdopodobnie z
podpalenia pięknego gotyckiego Kościoła w Kamieniu. Dnia 3 września rano spalił
się Kościół. Pozostały tylko mury, całe wnętrze Kościoła. Ołtarz, organy, dach, stały
się pastwą płomieni. Ławki ocalały, a to dla tego, że ich w Kościele nie było,
albowiem w tym Kościele Austryjacy urządzili szpital. I w 3 dni po wyjściu Austrjaków
spłonął Kościół, szkoła, mieszkanie nauczyciela, zakrystjana i kantora. Plebanja
wprawdzie ocalała, ale w straszliwy sposób zniszczona i zrujnowana. Cała wieś
Kamień została już przedtem przy wyjściu rosjan spalona.
4 lipca 1915 r. zwiedził Lublin arcyksiążę feldmarszałek Józef któremu się wraz
z innemi przedstawił ks. pastor. Feldmarszałek Józef rozpytywał się o stan parafji.
Pojawiła się ilustracja w Berliner (…) Zeitung na której podobno jestem przedstawiony
w momencie, kiedy rozmawiałem z arcyksięciem Józefem. Stąd koledzy pastorowie
Łódzcy (?) dowiedzieli się o moim pozostaniu w Lublinie.
6 sierpnia zjechał do Lublina słynny feldmarszałek Makensen i zamieszkał w
Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Często oniemal w dzień przechadzał
się po terytorjum kościelnem. Był przez 3 niedziele w Kościele ad hoc o godzinie 9 rano
dla niego i całego jego sztabu odprawione. Poznałem i osobiście z nim mówiłem.
Kościół zrobił na niego i na wszystkich niemców bardzo miłe wrażenie. W tym czasie
było 2 kapelanów wojskowych. Dahlke, który przyjechał i wyjechał razem z
Makensenem i Dr Beker, który był kapelanem szpitalnym. Niemcy bowiem urządzili
duży szpital wojskowy kolo cukrowni niedaleko dworca kolejowego i założyli tam
cmentarz. Poświęcenie tego cmentarza odbyło się pierwszego października.
10
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W poświęceniu uczestniczyły władze okupacyjne austrjackie i niemieckie. Kapelan
ewangielicki Dr Beker, kapelan katolicki wojskowy i ja naskutek zaproszenia władz
szpitalnych i sióstr diakonis Johanni(...) które stale uczęszczały na nabożeństwa, a
pewnej niedzieli gremjalnie 60 sióstr przystąpiło wieczorem do Komunji św., której im
udzieliłem. Podczas pobytu Makensena w Lublinie. W plebanji zamieszkali Prof.
Berneńskiego Uniwersytetu bakterjolog Dr Kolle, nie szczególna osobistość, gbur
nieokrzesany i pyszałkowaty człowiek, po nim zamieszkał Dr Dorenhof, naczelny
lekarz szpitala Betanji w Berlinie, a we wrześniu po wyjściu Makensena i Dorenhofa
zamieszkały dwie siostry Irena Rimpler i Lies Rüter. Ta ostatnia ciężko zachorowała i
przeniosła się do szpitala.
Dnia 2 października przybył do Lublina pierwszy Jeneral. Gubernator
Austrjacki Jenerał baron Diller. W tym że dniu przedstawił mnie wraz z innymi
Gubernatorami naczelnik powiatu jenerał Madziura (?) polak. Osobnego
posłuchania udzielił mi J. Ex. Diller nazajutrz 3 października. Wystarałem się wtedy o
otrzymanie przepustki, na mocy której mogłem bez przeszkód udawać się w podróż w
celu duszpasterstwa po parafji i do Warszawy.
Nabożeństwa w roku wojny odbywały się bez przerwy i bez zmiany jak za
czasów przedwojennych. Uczęszczane były bardzo pilnie przez miejscowych i
przybyłych ewangelików.
Konfirmacje dla dzieci uchodźców odbyły się 11 i 12 marca
zakonfirmowałem wtedy 20 chłopców i 15 dziewcząt razem 35 dzieci.
Oprócz tego odbyła się jak zwykle konfirmacja w Zielone świątki dla dzieci
miejskich. Na początku roku za cene 300 rubli zostały sprzedane ks. Stodulskiemu stare
organy do Kosc. na Bronowicach. - Członek Kolegjum pan Scholz ofiarował na ołtarz
cztery świece ozdobne pociągnięte woskiem. Z uwagi na zmniejszenie się dochodów
Kolegjum Kościelne postanowiło podwyższyć pensję Księdzu Pastorowi o 2000 rubli
rocznie. Niestety z braku ciągłego funduszów z powodu wysiedlenia kolonistów i
braku dochodów, oraz zmniejszenia czynności uchwała ta szlachetnego Kolegjum
pozostała tylko na papierze.
Okropny czas spotkał nasz Kościół, nietylko parafjanie zostali wysiedleni, ale i
pastorowie z wielu parafji. Nasi pastorowie Warszawscy ks. Loth ks. Schröder no i
Najprzewielebniejszy Ks. Jeneralny Superintendent Bursche, który mężnie, odważnie
zawsze stawał w obronie niewinnie posądzonych parafjan na skutek drakońskich
rozporządzeń Jen. Gub. Warszawskiego Jengałyczewa zostali wysiedleni w głąb
Rosji. Gdzie się znajdują i co robią nie jest mi wiadomem. Ale to wiem, że i tam nasi
pastorowie będą się opiekowali parafjanami i stawali w ich obronie. Niech Bóg
Najwyższy weźmie pod obronę swój Kościół i jego pasterzy i niech ich znów połączy.
Tysiące modłów poszło do Boga za naszymi pastorami, a zwłaszcza za naszym
Jeneralnym Superintendetnem ks. Burschem.
Okupanci Austrjacy z p. Łopuszańskim na czele który był wowczas
inspektorem okręgowym chcieli z naszej szkoły urządzić szkołę początkową i
państwową z wykładowym językiem niemieckim dla dzieci Austrjaków niemców. Pan
Łopuszański konferował ze mną o to kilka razy; nie zgodziłem się na projekt pana
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Łopuszańskiego, ale po długich targach i niestety przy pomocy naczelnika powiatu
Turana niemca wymogłem na polaku inspektorze Łopuszańskim, że szkoła nasza
otrzymała język wykładowy polski, a więc zatrzymała charakter polski, ale język
niemiecki miał być w niej wykładany jako przedmiot dla tych dzieci, których rodzice
sobie tego życzą. Religja również miała być wykładaną w języku polskim lub
niemieckim zależnie od woli rodziców. Po wyjściu okupantów objął miejsce
inspektora w Lublinie pan Strzembosz.
[W tym miejscu autor Kroniki pomija chronologię opisywanych wydarzeń i zaczyna opisywać
dalsze dzieje szkoły parafialnej. Odległość czasowa, jaka następuje, bo ma miejsce przeskok o
3-4 lata, wskazuje na to, że ks. Schoeneich spisywał kronikę w latach późniejszych, była ona
przepisywana w całości lub w części, bądź też zostawił część pustych stronic, które później
uzupełnił. To ostatnie jest jednak mało prawdopodobne.]

27 sierpnia 1918 powrócił z Rosji pan Missol i objął z powrotem swoje dawne
stanowisko. Szkoła nasza przybrała jednak charakter szkoły prywatnej subsydjowanej
przez rząd i miasto, a pan Missol, który był dotąd nauczycielem rządowym, został
nauczycielem prywatnym i pod względem służbowym i materjalnym silnie
uposażonym. Po długich konferencjach i korespondencjach Inspektor Szkolny pan
Gawiński zgodził się na propozycję Kolegjum umiastowienia pomienionej szkoły pod
następującemi warunkami postanowionemi przez Kolegjum Kościelne: ażeby dzieci
wyznania ewangelickiego nie były rozpraszane po różnych szkołach, lecz aby
uczęszczały do obecnej szkoły, ażeby wykład wszystkich przedmiotów odbywał się w
szkole wyłącznie po polsku, ażeby nauczyciel pomienionej szkoły mógł być zarazem
kantorem organistą, tj. mógł uczyć ewangielickie dzieci religji ewangielickiej i
śpiewów religijnych kościelnych i polskich narodowych, ażeby był sam
ewangielikiem przekonań polskich, aby Kolegjum Kościelnemu nap. Konsystorzowi
na mocy ustawy Kościoła Ewangelickiego w Królestwie Polskim pozostało jak
dotychczas od samego założenia tej szkoły prawo przedstawiania do zatrudnienia
Władzy Szkolnej odpowiedniego wykwalifkowanego kandydata, który byłby
zarazem Kierownikiem tej szkoły.
O ile powyższe warunki będą przyjęte, K. K. decyduje się oddać bezpłatnie
do użytku szkoły lokal zajmowany na salę szkolną i szatnię wraz z wszystkiemi
dotychczasowemu sprzętami i pomocami naukowemi. Wkrótce potem nadeszła 14
lutego 1919 r. odpowiedź magistracka, że zgadza się na uznanie szkoły ewangielicko
augsb. za miejską N 26 i że będzie opłacać personel szkolny na zasadach przyjętych
dla wszystkich szkół miejskich.
Szkoła założona została w 1836 r. przetrwała dzięki Bogu przy Kościele
ewangielickim 83 lat. Oby Bóg Dobry zachował tę placówkę na długie długie czasy.
Patrz bliższe szczegóły w aktach szkolnych.
partie nieczytelne zostały oznaczone jako (…)
teksty wątpliwe zostały oznaczone jako (?)
kursywą, w nawiasach kwadratowych, zawarto komentarz
zachowano pisownię oryginału (A. J.)

12
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O muzyce
Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
Tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają.
(Johann Wolfgang Goethe)
„Przy Twoim żłóbku stoję dziś"
O śpiewaniu
Natalia Zanni Lewandowska
Kiedy zastanawiałam się nad tematem muzyki na Boże Narodzenie,
oczywiście w pierwszej kolejności przyszły mi na myśl kolędy. Nie ma chyba
osoby wśród obchodzących te Święta, która nie zaśpiewa w okresie
bożonarodzeniowym ani jednej kolędy. Są obecne nie tylko w kościele;
świąteczne spotkania to jedna z niewielu okazji kiedy jeszcze wspólnie
śpiewamy- w domu. Niegdyś śpiew towarzyszył codziennemu życiu. Na wsi
śpiewano przy pracach gospodarskich, umilano sobie śpiewem trudy
codziennych obowiązków. Śpiewano też oczywiście kolędy: „Dawniej, jak
wszyscyśmy w domu razem zaśpiewali, to ściany aż drżały. A wyszło się na
wieś posłuchać, jak gdzie indziej śpiewają, to się wydawało, że ta gwiazda
betlejemska, co się nad stajenką pojawiła, zaraz z nieba zleci. Bo tu śpiewali,
tam śpiewali, u wszystkich sąsiadów śpiewali i nawet gdzieś za wsią, daleko,
daleko". (W. Myśliwski, Kamień na kamieniu). Ludzie spędzali wolne
popołudnia i wieczory na wspólnym, rodzinnym śpiewaniu, nierzadko
towarzysząc sobie na instrumentach. Śpiew był ważną częścią życia
religijnego; reformacja nauczała historii biblijnych, prawd wiary, elementów
katechizmu właśnie przy pomocy napisanych w tym celu pieśni. Było to
szczególnie ważne dla ludzi niepiśmiennych; podobnie rzecz miała się w
czasach jeszcze dawniejszych, kiedy trubadurzy wędrowali po miastach,
przekazując śpiewem historie, opowieści, wydarzenia. Obecnie śpiew
towarzyszy w życiu nielicznym. Czasem jeszcze śpiewamy przy ognisku, choć
wspólne śpiewanie jako element życia towarzyskiego jest również coraz
rzadsze.
A śpiew, poza dostarczaniem doznań artystycznych oraz wielkiej
przyjemności, może spełniać wiele cennych funkcji. Po pierwsze,
teologiczną. Wszyscy znamy wypowiedź Augustyna z Hippony, iż „kto
śpiewa, modli się podwójnie". Psalmista wzywa zaś: Śpiewajcie Panu pieśń
nową! Same psalmy to liryczne pieśni modlitewne, wykonywane niegdyś z
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towarzyszeniem instrumentów strunowych. Obecnie dużą część naszego
nabożeństwa stanowi śpiew- w tym także pieśni. Są one komentarzem,
modlitwą, naszym osobistym zaangażowaniem w liturgię. W parafii bardzo
ważna jest także działalność chóru parafialnego, w którym ludzie w różnym
wieku, różnych wyznań spotykają się, aby wspólnie śpiewać, uczyć się,
pracować, a efektami tej pracy dzielić się ze słuchaczami.
Co ciekawe, śpiewanie jest dobre dla naszej kondycji fizycznej oraz
psychicznej. Profesor Graham Welch z Uniwersytetu Londyńskiego od ponad
trzydziestu lat bada wpływ śpiewania na ludzki organizm. Jak wynika z jego
badań, wpływ ten jest niezwykle dobroczynny i obejmuje szereg aspektów
naszej fizjologii.
Profesor Welch badał min. układ krążenia osób śpiewających w
chórze, podłączając ich podczas próby do urządzeń monitorujących pracę
serca i ciśnienie. Okazuje się, że podczas śpiewu zwalnia liczba uderzeń
serca na minutę, stabilizuje się rytm serca a ciśnienie krwi obniża się. Śpiewa
oddziałuje na układ krążenia podobnie jak łagodny aerobik, poprawiając
jego kondycję. Co fascynujące, zaobserwowano, że serca osób
śpiewających razem zaczynają bić jednakowym rytmem! Śpiewanie
wpływa dobrze również na układ oddechowy, zwiększa pojemność płuc i
siłę mięśni oddechowych, jest więc zalecane do wspomagania leczenia
min. astmy czy obturacyjnej choroby płuc. Co ciekawe, śpiewanie
pobudza także układ odpornościowy- badania wykazały zwiększone
wydzielanie immunoglobulin odpornościowych (zwłaszcza IgA) u osób
śpiewających. U ludzi starych śpiewanie hamuje procesy starzenia się
mózgu i powoduje, że zaburzenia poznawcze są rzadziej spotykane.
Śpiewanie, zwłaszcza chóralne, wykazuje również silne działanie redukujące
stres. U osób śpiewających udowodniono spadek poziomu kortyzolu
(hormonu stresu) oraz zwiększone wydzielanie dopaminy (hormonu
przyjemności).
Badania psychologiczne wykazały także, że śpiewanie poprawia
wyraźnie samopoczucie oraz zwiększa naszą samoocenę. Czyni osoby
śpiewające mniej podatnymi min. na uzależnienia czy depresję. W trakcie
śpiewu zwiększa się wydzielanie endorfin, odpowiedzialnych min. za
łagodzenie bólu oraz dobry nastrój. Co ciekawe, zwiększa się również
wydzielanie oksytocyny, a więc hormonu odpowiedzialnego za tworzenie
wzajemnej więzi i uczucia przywiązania (wysokie stężenie tego hormonu
towarzyszy min. procesowi karmienia niemowlęcia piersią).
Zauważmy, że integrująca funkcja śpiewu towarzyszy ludzkości od
zarania dziejów. Zbiorowe śpiewanie buduje poczucie wspólnoty, łączności
emocjonalnej, przynależności do danej grupy. Dość powiedzieć, że i w
dzisiejszych „nieśpiewających" czasach, śpiew jest trwale obecny w
rytuałach łączących wspólnoty - religijne, ale także np. wspólnotę żeglarzy
(szanty) czy choćby kibiców piłkarskich.
14
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Co więcej, śpiew łączy nie tylko różnych ludzi, ale także różne
pokolenia. Tradycyjnych pieśni, czy chociażby kolęd uczymy się od rodziców
czy dziadków; tradycja pieśniarska przekazywana jest z pokolenia na
pokolenie, często wyłącznie ustnie. Człowiek ma naturalną skłonność do
muzykowania. Już niemowlęta przygotowując się do nauki mówienia,
wydają modulowane, śpiewne dźwięki, które później staną się zalążkiem
śpiewania. Jest to więc muzykowanie pierwotne, do którego nie
potrzebujemy żadnych instrumentów; instrument jest w nas, a poprzez
wydawanie dźwięków przy pomocy własnego ciała bezpośrednio
przekazujemy w śpiewie nasze emocje, ale także pozbywamy się
psychicznych i fizycznych napięć.
Małe dzieci zaczynają swoje kontakty z muzyką od czysto fizycznychtańczą czy podrygują w rytm usłyszanej muzyki, żywo reagują na zmiany
dynamiki czy tempa, wydają różne śpiewne dźwięki, które z wiekiem
przeobrażają się w pierwsze improwizowane melodie. Badania wykazują, że
śpiew ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Pod
wpływem śpiewu rozwijają się i usprawniają układy oddechowy, krążenia,
trawienny i nerwowy. Śpiewanie, a także słuchanie śpiewu kogoś dorosłego
ma ogromny wpływ na rozwój mowy. W aspekcie psychicznym, śpiew
pomaga rozładowywać emocje i napięcia, poprawia nastrój, wspomaga
budowanie poczucia bezpieczeństwa, uspokaja i uczy wyrażania samego
siebie. Wspomaga uwagę, pamięć i koncentrację. Podobnie jak u
dorosłych, także u dzieci często śpiewających razem, w grupie (np. w
przedszkolu) obserwuje się lepszą współpracę, mniej kłótni oraz
pogodniejszy nastrój- jednym słowem, wspólne śpiewanie sprzyja
kształtowaniu lepszych więzi międzyludzkich.
Niezwykłą rolę w rozwoju związków emocjonalnych odgrywają
również kołysanki- nie tylko niwelują napięcia fizyczne, rozluźniają, ale także
pogłębiają związek dziecka i śpiewającego rodzica. Śpiewanie dziecku do
snu jest drugą obok kolędowania sytuacją, w której w dzisiejszych czasach
wciąż chętnie śpiewamy- a przecież obie te sytuacje mają wspólny
mianownik. Jest nim malutkie dziecko, które płacze, potrzebuje bliskości i
uspokojenia. Być może tutaj znajduje się źródło naszego wciąż żywego
świątecznego „rozśpiewania". Gromadzimy się wokół posłania małego
Jezusa i to doświadczenie nas otwiera, pomaga wrócić do pewnych
pierwotnych instynktów. „Przy Twoim żłóbku stoję dziś, Jezusie, moje życie.
Przychodzę, by darować Ci, coś dawał mi obficie" (ŚE 74). Wiele zresztą
popularnych kolęd to kołysanki, wystarczy wspomnieć choćby „Lulajże
Jezuniu".
Śpiewajmy więc Bogu, śpiewajmy dzieciom, śpiewajmy razem- w
święta i na co dzień. Śpiewajmy dla przyjemności, dla zdrowia, dla
wzmacniania naszych więzi z innymi ludźmi. Śpiewajmy w domu, w kościele i
w chórze. Życzę Państwu rozśpiewanych, rozkolędowanych i bardzo
radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego!
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Z życia parafii
relacje: ks. Grzegorz Brudny
Chrzest Aleksandry
W bieżącym roku, co cieszy, przeżywaliśmy w naszej parafii drugi
chrzest dziecka. Tym razem sakramentem Chrztu Świętego objęta została
Aleksandra Danuta Dziewa córka Piotra i Anny Rogólskiej z Białej Podlaskiej.
Trzymiesięczna Ola została ochrzczona w naszym kościele 22 listopada
podczas nabożeństwa. Mimo wcześniejszych obaw rodziców, podczas
wszystkich czynności sakramentalnych aż do końca nabożeństwa Ola nie
zapłakała ani razu! Po nabożeństwie w imieniu rodziców i nowo ochrzczonej
Aleksandry wszyscy parafianie zaproszeni zostali do salki parafialnej na
pyszny tort. Na łamach naszego Informatora, Oli życzymy wiele Bożego
Błogosławieństwa, zdrowia i pogody ducha!
Rodzinny wieczór gier
Już po raz trzeci na zakończenie Roku
Kościelnego, w ostatnią sobotę
listopada, zorganizowaliśmy Rodzinny
Wieczór Gier. W tym roku wśród
dziesięciu uczestników spotkania
największym zainteresowaniem
cieszyły się gry: Monopoly, Mistrz
Słowa i Pirat. Grze, tradycyjnie
towarzyszyły miłe rozmowy „na każdy
temat", a także posiłek w postaci zup
tym razem barszczu i żurku oraz
słodkich smakołyków.
Zdecydowanymi zwycięzcami
tegorocznego wieczoru gier została
rodzina Łabęckich-Jaroszuków. Tata
Krzysztof i syn Adaś zajęli pierwsze dwa
miejsca w Monopolu. Pani Tatiana zaś
została Mistrzem Słowa. Zwycięzcom
gratulujemy i już dziś zapraszamy
wszystkich chcących miło spędzić
listopadowy wieczór na naszą imprezę
za rok!
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Projekcja filmu o Bonhoefferze
We wtorek 1 grudnia, odbyło się ciekawe spotkanie parafialne
podczas którego obejrzeliśmy film „Bonhoeffer wartość łaski". Film okazał się
znakomitym pretekstem do dyskusji na temat religii w czasach narodowego
socjalizmu w Niemczech. Zreflektowaliśmy życie i działalność ks. Dietricha
Bonhoeffera opozycjonisty, założyciela seminarium dla duchownych w
Finkenwalde, więźnia i w końcu ofiary reżimu Trzeciej Rzeszy. Zastanawialiśmy
się nad jego przemyśleniami na temat taniej i drogiej łaski. W końcu
rozmawialiśmy o własnej pobożności, w kontekście czasów w jakich żyjemy.
Spotkanie filmowe postanowiliśmy w najbliższym czasie powtórzyć.
Zachęcamy czytelników naszego Informatora do podzielenia się z redakcją
sugestiami, jaki film wspólnie warto obejrzeć i omówić w przyszłości.

Adwentówka Ekumenicznego Koła Pań
W tym roku Ekumeniczne Koło Pań zorganizowało swoje adwentowe
spotkanie 2 grudnia o godz. 10.00. Zebrane Panie, Bożym Słowem i refleksją
modlitewną przywitała prowadząca - p. Sylwia Irga. Pani Sylwia podzieliła się
swoimi przemyśleniami na temat kazania Jezusa Chrystusa na Górze,
zapisanego w Ewangelii Św. Mateusza. Podkreśliła jak ważne, a zarazem
trudne jest przestrzeganie nakazów Jezusa, szczególnie tego o nadstawieniu
INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 14, grudzień 2015 - styczeń - luty 2016
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drugiego policzka temu, który uderza. Panie, tradycyjnie nie tylko mogły
posilić się strawą duchową, lecz również potrawami przygotowanymi na
suto zastawionym stole. W tym roku królowały na nim ryby w różnych
marynatach. Po posiłku, słowami refleksji i życzeniami na zbliżające się
Święta i Nowy Rok, z Paniami podzielił się piszący te słowa.

Adwentowe spotkanie Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster
Tradycją stało się już spotkanie adwentowe Stowarzyszenia
Obywatelskiego Lublin- Münster, które odbywa się rokrocznie w murach
naszej plebanii. Tym razem przeżyliśmy je 7 grudnia. Przygotowania pysznych
koreczków i kanapek, jak co roku, podjęła się p. Jolanta Szafrańska. Na
świątecznym stole nie zabrakło również aromatycznego ponczu,
przygotowanego przez p. Jolantę według jej tajemnej receptury. Podczas
spotkania znaleźliśmy czas na wspólny śpiew zarówno w języku polskim, jak i
niemieckim. Mieliśmy także okazję poznać nowe osoby zainteresowane
działaniami zarówno Stowarzyszenia jak i naszej Parafii.
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Plan nabożeństw na grudzień 2015 i styczeń 2016
wszystkie nabożeństwa niedzielne zaczynają się o godz. 10.00
24 grudnia (czwartek, godz. 16.00) - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
(Nabożeństwo Słowa Bożego)
25 grudnia (piątek, godz. 10.00) - 1. Dzień Świąt Bożego Narodzenia
(Nabożeństwo Spowiednio - Komunijne)
27 grudnia - 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Nabożeństwo Słowa
Bożego)
1 stycznia (piątek, godz. 10.00) - Nowy Rok (Nabożeństwo Słowa Bożego)
3 stycznia - 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Nabożeństwo Spowiednio Komunijne)
6 stycznia (środa, godz. 10.00) - Święto Objawienia Pańskiego (Nabożeństwo
Słowa Bożego)
17 stycznia - 1. Niedziela po Epifanii (Nabożeństwo Słowa Bożego)
20 stycznia (środa, godz. 18.00) - nabożeństwo ekumeniczne w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
24 stycznia - 2. Niedziela w Epifanii (Nabożeństwo Słowa Bożego)
31 stycznia - 3. Niedziela przed Postem (Nabożeństwo SpowiednioKomunijne)
*****
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.
tekst kazalny: Ewangelia wg św. Jana 3,1-8
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Przepisy
Ogłoszenia
kulinarne
W nawiązaniu do przepisu z poprzedniego numeru Informatora dzielimy się
kolejnym przepisem na prostą potrawę z kuchni charakterystycznej dla
wschodniej części Polski.
KARTOFLANIKI
Składniki:
- 0,5 kg ziemniaków
- mąka pszenna
- olej do smażenia
Farsz:
- grzyby/pieczarki
(ok. 0,5 kg)
- cebula (2 małe)
- pieprz
- sól
- liść laurowy

Ziemniaki gotujemy i tłuczemy lub przekręcamy przez maszynkę, aby
były miękkie. Dodajemy do nich mąkę – tyle, aby móc zagnieść ciasto i
rozwałkować.
Do przygotowania farszu będą potrzebne grzyby - mogą to być
grzyby suszone (wówczas trzeba je wcześniej namoczyć) lub pieczarki.
Grzyby kroimy drobno i podsmażamy, w dalszej kolejności oddzielnie
podsmażamy cebulkę. Całość mieszamy i doprawiamy.
Na rozwałkowane ciasto układamy płasko przestudzony farsz i
zwijamy w rulon – do złudzenia przypomina to makowiec. Taki „zawijaniec”
kroimy w poprzek. W ten sposób otrzymamy grzybowe paszteciki. Smażymy
je na rozgrzanym oleju, aż staną się rumiane.
SMACZNEGO!
(przepis i zdjęcie pochodzi ze strony:
http://kuchnia.cerkiew.pl/przepisy.php?id_n=145&id=16, z cyklu Białoruskie
Smaki Podlasia)
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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.
• 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 dniach od 17 do 24 stycznia 2016 roku będzie odbywał się Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan - szczegóły będą ogłaszane wkrótce.
• Zachęcamy do śledzenia bieżących ogłoszeń na parafialnym profilu
Parafii na facebooku: www.facebook.com/luteranie.lublin oraz na stronie
internetowej: lublin.luteranie.pl/
• Zachęcamy do nabywania czasopism i książek znajdujących się w
gablocie przy wyjściu z kościoła.
• Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary, które składają Państwo na
parafialny Informator. Pozwalają one w dużej części pokryć koszty wydruku,
dzięki czemu może on ukazywać się regularnie.
• Przypominamy, że z końcem roku mija termin opłacania składki kościelnej.
W myśl wewnętrznego prawa kościelnego, każdy dorosły parafianin winien
uiszczać na rzecz Kościoła składkę równą co najmniej 1% swojego rocznego
dochodu. Osoby płacące składkę mają prawo do głosowania na
Zgromadzeniu Parafialnym i kandydowania do organów parafii. Składkę
można zapłacić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto.
Wpłat za bieżący rok można dokonywać do końca stycznia 2016. Osoby,
których sytuacja materialna i rodzinna nie pozwala na opłacanie składki,
mogą wnieść podanie do Rady Parafialnej o zwolnienie z tego obowiązku.

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH - Nr 14, grudzień 2015 - styczeń - luty 2016

21

przygotowała:
Natalia Zanni-Lewandowska

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu"(Łuk. 2,10). Z okazji Świąt Narodzenia
Pańskiego życzymy Wam wiele radości z narodzin Dzieciątka Jezus, a także
uśmiechu, miłych i wesołych chwil spędzonych z bliskimi oraz wspaniałego
Nowego Roku!
Mędrcy ze Wschodu nie przybyli do Dzieciątka Jezus z gołymi rękami- „złożyli
mu w darze złoto, kadzidło i mirrę" (Mat. 2,11). Napiszcie lub narysujcie co
znajdzie się w Waszym upominku dla nowo narodzonego Jezuska!

Szkółka niedzielna 2013
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Uwaga konkurs świąteczny!
W wykreślance ukryło się 20 słów związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia (poziomo, pionowo, na ukos i wspak). Na tego, komu uda się
znaleźć najwięcej słów, czeka nagroda! Odpowiedzi prosimy przesyłać do
10 stycznia 2016 r. mailem na adres: informatorluteranowlubelskich@wp.pl
lub wypisać na kartce i przekazać Księdzu albo Paniom od szkółki niedzielnej.
Rozwiązanie i ogłoszenie zwycięzców konkursu w kolejnym numerze
Informatora. Zachęcamy do udziału! Powodzenia!

WYKREŚLANKA ŚWIĄTECZNA
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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:
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@gmx.com
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