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SŁOWO WSTĘPNE 

Lato to okres w roku, który najczęściej kojarzy nam się z od-

poczynkiem i długimi wieczorami. Taki czas sprzyja refleksji 

i zastanawianiu się nad ważnymi rzeczami. Zwłaszcza, gdy mi-

nione miesiące były bogate w wiele wydarzeń, czasem bardzo 

ważnych w życiu, a tych w naszej parafii nie brakowało. 

Oddając w ręce kolejny, czwarty numer kwartalnika Gru-

dziądzki Przegląd Ewangelicki, chcę zachęcić nie tylko do lektu-

ry, ale również zastanowienia się nad tym jak żyjemy, czym od-

żywiamy się, zarówno w tym wymiarze duchowym jaki material-

nym i podjęcia może kilku ważnych decyzji, które mogą odmie-

nić życie. 

Podobnie jak dzieje się, gdy człowiek postanawia być czę-

ścią wspólnoty w trakcie uroczystego nabożeństwa konfirmacyj-

nego albo podczas uroczystości wstąpienia do Kościoła. Każda 

decyzja zobowiązuje do przyjęcia konkretnej postawy. Nieświa-

dome decyzje budują nieświadomego swych czynów człowieka. 

Dlatego też, apostoł Paweł świadom zagrożeń jakie chrześcijanin 

może napotkać napisał do Filipian: O to modlę się, aby miłość 

wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. 

Poznając i stając się świadomymi chrześcijanami przeżywa-

my swoją wiarę w pełni doznając jej efektów na co dzień. Życzę 

więc dobrej lektury, aby płynące z niej impulsy stawały się za-

chęceniem do działania i doznawania Bożej łaski. 

 ks. Karol Niedoba 
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Konfirmacja — umocnienie w żywej społeczności 

Według najbardziej znanej definicji – słowo konfirmacja po-

chodzi z łaciny i oznacza umocnienie oraz utwierdzenie. Odnosi 

się ono do umocnienia w wierze w czasie nauki konfirmacyjnej 

oraz utwierdzenia przymierza z Bogiem. W swoim praktycznym 

wymiarze konfirmacja polega na publicznym wyznaniu wiary 

i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgro-

madzonym zborem. 

W Kościele ewangelickim, historia praktyki konfirmacji sięga 

już czasów ks. Marcina Lutra, który tak pisał: „Chrześcijańska 

konfirmacyja ustanowioną została przez Kościół z powodu kate-

chizmu i modlitwy, aby młodzież w nauce chrześcijańskiej ćwi-

czoną i z katechizmu (przy egzaminie) przesłuchaną była, i nale-

życie przygotowana do Świętego Sakramentu z dobrym zrozu-

mieniem, bez niebezpieczeństwa i zgorszenia przystępować mo-

gła. Po poznaniu nauki katechizmu polecamy dzieci mające być 

konfirmowane modlitwie całego zboru, i kładąc na nie ręce, pro-

simy Boga o błogosławieństwo, aby w poznanej prawdzie umoc-

nieni. Chrztem swym pocieszać się mogli w walce przeciwko 

szatanowi, światu i własnemu ciału, i aby wiedzieli, że żyć po-

winni w prawdziwej wierze, w świętości i sprawiedliwości, która 

się Bogu podoba. (...) Przy konfirmacyi główny nacisk na błogo-

sławieństwo kłaść wypada. (...) Zwyczaju tego trzymali się ojco-

wie nasi przed papiestwem, i nim do Świętego Sakramentu mło-

dzież przypuszczano, nauczano ją pilnie katechizmu i zasad 

chrześcijańskich, tak że w myśl rozkazu Apostoła Pawła (1 Kor 

11) siebie samą doświadczać mogła, i dopiero wówczas przedsta-

wiali ją całemu zborowi, wzywając Boga, aby przez Ducha swe-

go zachował ją w prawdziwem poznaniu Jezusa Chrystusa”. Cho-

ciaż w czasach apostolskich nie istniało wyróżnienie konfirmacji 

jako odrębnej liturgicznej i nabożeństwowej formy, to wprowa-

dzając ją w XVI wieku odniesiono się do nowotestamentowej na-

uki o Sakramencie Chrztu Świętego. Praktyka udzielania tego sa-

kramentu była wielowarstwowa – po okresie katechumenatu, czy-
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li poznawania prawd wiary, oprócz samego aktu kąpieli chrzest-

nej wiązała się także z aktem nałożenia rąk (por. Hbr 6,2). Nakła-

danie rąk, będące znakiem działania Bożego Ducha w człowieku, 

powiązane z przyczynną modlitwą zboru, występuje na kartach 

Nowego Testamentu także przy posłaniu na misję, powołaniu do 

urzędu lub przy błogosławieństwie chorych (Dz 8,17; 9,17; 19,6). 

W średniowieczu w Kościele zachodnim doszło do oddziele-

nia samego aktu chrztu od namaszczenia i nałożenia rąk. Osta-

tecznie na soborze we Florencji w 1439 roku wprowadzono do-

gmat dotyczący bierzmowania jako udzielanego w ten sposób sa-

kramentu. Zwolennicy Reformacji odrzucili tę naukę, jako nie-

zgodną z treścią Pisma Świętego, podważając nie tyle sam fakt 

udzielanego po okresie nauki i przygotowania błogosławieństwa, 

co brak ustanowienia tego sakramentu przez Jezusa Chrystusa. 

Dziś konfirmacja, przypominając zbawcze znaczenie Chrztu 

Świętego, prowadzi młodych luteran ku społeczności Stołu Pań-

skiego oraz ku wspólnocie życia w Kościele. Przygotowując się 

do konfirmacji, stojąc u progu dojrzałości, wkraczając we własną 

samodzielność ów młody człowiek ma poznać i zrozumieć, co 

Bóg uczynił dla niego w dniu chrztu. Ta okazana Boża łaska i dar 

zbawienia wymagają i publicznego wyznania. 

W dzisiejszej praktyce konfirmacja bezpośrednio wiąże się 

z pierwszym w życiu przystąpieniem do Komunii Świętej udzie-

lanej pod obiema postaciami. Sprawą coraz częściej dzisiaj poru-

szaną jest umożliwienie przystępowania młodszym dzieciom do 

społeczności Stołu Pańskiego i oddzielenie samej konfirmacji od 

pierwszego przystąpienia do Komunii. Temat, choć frapujący 

i konieczny do rozważenia, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, 

jaką nakłada na wierzących Słowo Boże, gdy przypomina o ko-

nieczności godnego przystępowania do Komunii Świętej – czyli 

rozróżniania zwykłego pokarmu od daru Wieczerzy Pańskiej. 

Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem w życiu 

całej parafii. Jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przy-

gotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary 
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we współczesnym świecie oraz godnego korzystania ze środków 

łaski Bożej dla swego zbawienia. Jest momentem, gdy poprzez 

modlitwę i nałożenie rąk młodzi ludzie otrzymują zgodnie z pra-

wem kościelnym przypisane im prawa i obowiązki. 

Zadaniem konfirmacji jest także ukazywanie Kościoła jako 

żywej społeczności. A zadaniem Kościoła i wszystkich jego 

członków jest otaczanie konfirmantów taką opieką i wsparciem, 

by przez całe swoje późniejsze życie tę społeczność odnajdywali, 

budowali, trwali w niej i sami zachęcali do niej innych. 

ks. Michał Walukiewicz 
(fragment za: Konfirmacja, luteranie.pl) 

Wspomnienia z Ewangelickich Dni Kościoła 

Wyruszyliśmy w drogę z samego rana. Pogoda piękna, na-

stroje wesołe i z pewnością każdy z nas zastanawiał się jak to bę-

dzie. Jak przeżyjemy ten rozpoczynający się dzień? Na wstępie, 

każdy otrzymał szczegółowy harmonogram wszystkich imprez 

dziejących się na Śląsku z okazji Ewangelickich Dni Kościoła 

(EDK). Studiując program okazało się, że nie we wszystkim będę 

mogła wziąć udział, bo po 

prostu jest tego tak dużo, że 

wiele ciekawych wykładów, 

seminariów, oczywiście na 

różne tematy, odbywa się 

jednocześnie i to w różnych 

miejscach, czasami dość od-

ległych. Naprawdę trzeba 

było pomyśleć, wsłuchać się 

w siebie, aby dobrze wybrać. 

Do Wisły dotarliśmy popołu-

dniu (ostatnie kilometry w 

ogromnym korku), w sam 

raz na obiad, a potem już tyl-

ko czas wolny.  
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Wybrałam „panel” spotkań Ogólnopolskiego Forum Kobiet 

Luterańskich. Hasło przyświecające brzmiało: „Nie tylko męż-

czyźni prowadzili odnowę kościoła”. W związku z 500-leciem re-

formacji przygotowano szereg wykładów na temat: „Kobiety i re-

formacja”. Temu zagadnieniu poświęcona była też wystawa oraz 

wykład z historii i przekaz wizualny (filmy o Katarzynie von Bo-

ra i Annie Wazównie). Wykłady przygotowane i prowadzone 

przez dr Małgorzatę Grzywacz  z UAM w Poznaniu. Wieczorem 

zaś mieliśmy przyjemność słuchania koncertów przygotowanych 

z okazji EDK. Koncert Arki Noego, Jagodziński Trio, OctoberLi-

ght oraz pokaz laserowy: 500 lat reformacji. 

Na nocleg do Goleszowa przyjechaliśmy późno, bo około 

23,30. Nocowaliśmy, podzieleni na kilka domów i wszyscy zosta-

li serdecznie przyjęci. Z ogromną gościnnością, aż żal było, że je-

steśmy u nich tak krótko i dosłownie „ wpadamy”, aby odpocząć 

i się przespać. Goleszów, duża parafia, wieś rodzinna księdza Ka-

rola Niedoby. Goleszowscy parafianie gościli dużą grupę ewan-

gelików ze Szczecina, mniej liczną grupę z Mazur, no i nas 

z Grudziądza. Proboszczem w tej parafii jest bp Adrian Korcza-

go. Dał się poznać jako wspaniały organizator, świetny mówca, a 

tak w ogóle- to przemiły człowiek. 

Piątek- Cieszyn 

To miasto jest mi też i bliskie rodzinnie. To tu, mieszka wraz 

z rodziną moja córka, którą wiatry za pracą przywiały aż do Cie-

szyna. Ale nie tylko. Udało się spotkać i porozmawiać z pastoro-

wą Anną Badura i diakon Anną Kajzar, która jest nam znana, bo 

wielokrotnie przyjeżdżała do Grudziądza. A w Bielsku spotkali-

śmy (i nie poznaliśmy!) ksa Dariusza Chwastka. 

W czym uczestniczyłam? „Codziennik kobiet” - promocja 

książki z rozmyślaniami biblijnymi na każdy dzień napisanymi 

przez kobiety. Wyszłam z seminarium z książką i kilkoma auto-

grafami. Potem było „Tak odnaleźli Boga – spotkanie autorskie 

z Lidią Czyż – powieściopisarką, od lat zaangażowaną w spotka-

nia dla kobiet. A wieczorem jak zwykle koncerty. Koncert Zespo-
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łu Pieśni i Tańca „ Śląsk” w Kościele Jezuso-

wym, a na Rynku w Cieszynie – koncert TGD. 

Sobota –Bielsko-Biała 

„Biblia bez dogmatu – Inne spojrzenie na Stary 

Testament„–  wykład prowadził prof. Andrzej 

Kluczyński z Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

gicznej (ChAT) w Warszawie. O 15-ej odbyło 

się nabożeństwo główne EDK, transmitowane 

w Internecie i w TV. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec na pod-

stawie słów z listu do Filipian: Takiego bądźcie względem siebie 

usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bóg wielce go wy-

wyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 

aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na zie-

mi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus 

jest Panem, ku chwale Boga. (Flp 2,9-11). 

Codziennie rano odbywało się studium biblijne dla kobiet po-

łączone z nabożeństwem. Przesłanie nabożeństw: „Jezus Chry-

stus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Jezus Chrystus wczoraj: 

- To Syn Boga żywego, zrodzony a nie stworzony. To Ten, 

który przyjął postać człowieka, który jest obrazem Bożej spra-

wiedliwości, która nie osądza, ale przebacza, która zamiast wyro-

ku daje pojednanie z Przedwiecznym Bogiem. 

Jezus Chrystus dzisiaj: 

- To zmartwychwstały Pan, który przez Ducha Świętego pro-

wadzi, gromadzi, powołuje i umacnia w wierze. Daje siłę, mą-

drość i odwagę do spełniania Jego woli. 

Jezus Chrystus na wieki: 

- To ten, który ma przyjść w chwale, aby sądzić żywych 

i umarłych. To ten, który zbuduje królestwo pokoju. 

Wsłuchując się w głoszone kazania, nasuwały się następujące 

pytania: 

Czy to nasze chrześcijaństwo jest widoczne na co dzień, czy 

ma wpływ na nasze reakcje, wypowiedzi, na naszą postawę, rela-

cje z innymi ludźmi? Czy w sytuacjach, gdy trzeba głośno opo-
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wiedzieć się po stronie Chrystusa i Jego nauki – mamy odwagę to 

zrobić? Nie boimy się, że ludzie nas wyśmieją, wykpią, odwrócą 

się od nas? Wiem jedno, że trzeba swą wiarę pielęgnować. Jest to 

możliwe tylko wtedy, gdy człowiek ma nieprzerwany kontakt ze 

Słowem Chrystusowym. To Słowo może bez ograniczeń czytać, 

rozważać, może go słuchać, a nawet oglądać. Mamy możliwość 

słuchania i przyjmowania Słowa, które jest pokarmem dla na-

szych dusz, światłością dla naszych ścieżek i dróg. Wiele Słów 

usłyszałam przez te cztery dni i nie czuję, żeby było ich za dużo. 

Zaraz po nabożeństwie był koncert „To co najważniejsze” – 

Wielki koncert reformacyjny. 

Na zakończenie, w niedzielę w parafii w Goleszowie, po na-

bożeństwie (dla ducha), odbył się przygotowany przez parafin 

piknik rodzinny (dla ciała). Były więc i pieczone kiełbaski, ka-

szanka, wyborna grochówka, wyśmienite ciasta i ciastka pieczone 

przez pracowite śląskie kobiety, które słyną z własnoręcznie pie-

czonych maleńkich ciasteczek i kołaczy. A dla dzieci były przy-

gotowane gry, zabawy, konkursy, przebieranki i jeszcze mnóstwo 

innych atrakcji. Wszystkiego doglądał bp Adrian Korczago, aby 

nikomu niczego nie brakowało, żeby z każdym zamienić choć 

słowo. Pogoda dopisała, więc i humory dopisywały, choć trzeba 

było się wkrótce żegnać ze wszystkimi. Czas spędzony u rodzin 

z Goleszowa, choć krótki, to jednak spowodował, że żegnaliśmy 

się ze smutkiem. Dla wszystkich był to czas stresujący, wymagał 

dobrej organizacji i logistyki. Bardzo pomocni byli wolontariu-

sze. No, ale tamte okolice słyną przecież z wolontariatu. Należy 

podkreślić, że było to duże przedsięwzięcie dla organizatorów, 

ale udało się! Dziękujemy Wam. Jeśli Pan będzie miał w tym 

upodobanie i pokieruje naszymi krokami to - do zobaczenia! 

Danuta Kwiatkowska-Kawa 

Bóg członkom naszej grudziądzkiej parafii dał możliwość 

udziału w EDK, które miały miejsce w kluczowych dla śląskiej 

i polskiej Reformacji miastach: w Wiśle, Cieszynie i Bielsku-

Białej, a w niedzielę w parafiach diecezji cieszyńskiej - 
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w naszym wypadku w Goleszowie. 

Był to też czas konfrontacji diaspo-

ralnego życia z doświadczeniem 

wspólnoty religijnej z większą 

zbiorowością współwyznawców. 

Program EDK obejmował szereg 

równoległych bloków tematycznych 

każdego dnia w innym mieście, których zwieńczeniem było cen-

tralne nabożeństwo w hali widowiskowo-sportowej w Bielsku-

Białej w sobotę po południu (nabożeństwo można obejrzeć w In-

ternecie na You Tube). Można było również uczestniczyć w wielu 

koncertach różnego rodzaju muzyki, każda na chwałę Boga. Pro-

gram był tak bogaty, że niektórzy z nas mieli problem, co wybrać, 

ponieważ interesowało ich wiele. 

Ja wybrałem Forum Biblia jako podstawowy klucz do EDK. 

W Wiśle była prezentacja Szkoły Biblijnej CME z Dzięgielowa. 

Zaproszeni goście: wykładowcy, absolwenci i studentka – przed-

stawiali swoje doświadczenia ze Szkoły, czego szukali i co im to 

dało. Szkoła Biblijna CME wyraźnie akcentuje praktyczny i spo-

łecznościowy wymiar Słowa Bożego, co zmienia życie i ubogaca 

innymi ludźmi, ale też zobowiązuje do dzielenia się. Misja staje 

się następnym etapem doświadczenia Słowa Bożego. 

Dominował pogląd, że nie trzeba wszystkiego z Biblii rozu-

mieć, że Bóg z czasem objaśni nam to, czego potrzebujemy. 

Z mojej perspektywy wielokrotne rozważanie tych samych tek-

stów indywidualnie i w grupie staje się okazją do nowego 

i czasem rozszerzonego spojrzenia na tekst biblijny. Na ostatnim 

spotkaniu biblijnym w Grudziądzu, gdzie rozważaliśmy rozdział 

2 z Dziejów Apostolskich o zesłaniu Ducha Świętego dotarliśmy 

do Listu do Galacjan (5,22-23): Owocem zaś Ducha są: miłość, 

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-

ność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. 

W 22 wierszu występuje słowo „owoc” w liczbie pojedyn-

czej, do tej pory pomimo wielokrotnej lektury myślałem 
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o „owocach” w liczbie mnogiej. Jeśli weźmiemy kiść winogrona, 

to mamy jeden owoc, ale wiele winogron do spożycia. Oczywi-

ście egzegezę można rozwijać. Czasami zabieramy się za tekst 

z rozmaitymi obrazami i uwarunkowaniami, co nie zawsze od-

zwierciedla oryginalny kontekst i wpływa na nasze rozumienie. 

W Cieszynie pani prof. Kalina Wojciechowska z ChAT pro-

wadziła wykład pt. Od słowa (mówionego) do słowa (spisanego). 

Historia Nowego Testamentu, w którym przedstawiła różnice 

w przekazie ustnym i pisanym. W przekazie ustnym sama kon-

strukcja przekazywanego tekstu podlega modyfikacjom ze 

względu na kryterium zapamiętania, np. kolejność opisów, osoba 

przekazująca stara się trzymać wiernie tekstów nie eksponując 

swoich zapatrywań. Klasycznym przekazem pisanym są listy św. 

Pawła, który miał pełną świadomość, że jego teksty będą utr-

walone i odczytywane. 

W Bielsku-Białej prof. Andrzej Kluczyński z ChAT z te-

matem Biblia bez dogmatu. Inne spojrzenie na Stary Testament 

bynajmniej nie odciął się od dogmatów, bo te zawiera chrześci-

jaństwo i nasz Kościół, ale przedstawił w miarę uniwersalne tre-

ści Starego Testamentu. Zwróciłem szczególnie uwagę na tekst z 

II Księgi Mojżeszowej (20,4-6): Nie czyń sobie podobizny rzeź-

bionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, 

i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał 

i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem 

zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego 

i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję ła-

skę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestr-

zegają moich przykazań. 

Wykładowca mówił tutaj o zakazie idolatrii ze szczególnym 

wskazaniem na 5. wiersz, gdzie są wymienione aktywne formy 

tejże. Na moje zapytanie, czy pod to podpada też kult świętych 

i obrazów w Kościele katolickim, pan profesor powiedział, 

że jego zdaniem tak i dotyczy to nie tylko Kościoła katolickiego, 

ale i innych Kościołów starożytnych. Zaznaczył jednak, że te-
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olodzy katoliccy o tym wiedzą i racjonalizują ten kult perspek-

tywą Nowego Testamentu. Czy zatem można powiedzieć, że ten 

zakaz dotyczy w ogóle religijnego kultu stworzenia, bo ten jest 

przynależny tylko Bogu? Wykładowca zwrócił uwagę, że nie 

tylko religijnego, ale i rozmaitych form parareligijnych i niere-

ligijnych. 

W sobotę z rana w Bielsku-Białej o godz. 10.00 (mieliśmy 

czas, żeby spokojnie dojechać ze swoich miejsc zamieszkania) 

obywały się modlitewne studia Słowa prowadzone przez różne 

osoby w różnych miejscach. Dotarłem do jednego z nich, gdzie 

rozważaliśmy fragment z listu do Filipian (2,5-8): Takiego bądź-

cie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezu-

sie, który chociaż był 

w postaci Bożej, nie 

upierał się zachłannie 

przy tym, aby być rów-

nym Bogu, lecz wyparł 

się samego siebie, przy-

jął postać sługi i stał się 

podobny ludziom; a oka-

zawszy się z postawy 

człowiekiem, uniżył sa-

mego siebie i był po-

słuszny aż do śmierci, i  to do śmierci krzyżowej. 

Prowadzący mówił o posłuszeństwie Bogu. Wskazał na lic-

zne sytuacje z Biblii, gdzie to posłuszeństwo albo zostało 

wymówione albo było zachowane, co miało później wielostronne 

konsekwencje. Adam posłuchał Ewę, żeby zjeść owoc z drzewa 

poznania dobra i zła, i Adam zjadł; prorok Jeremiasz miał głosić 

upamiętanie i posłuchał Boga, i głosił. Od tego, kogo słuchamy, 

zależy, gdzie idziemy. Jezus jest wzorem posłuszeństwa. Ksiądz 

zalecał posłuszeństwo Kościołowi i przekazywanie Bożych treści 

dzieciom i wnukom. Pomyślałem sobie, że to jakiś ksiądz mie-

jscowy, ale okazało się, że to ks. Dawid Mendrok z sąsiednich 

parafii Włocławek, Lipno, Rypin, Brodnica. Nawet żałowałem, że 
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nie brałem w tych spotkaniach bardziej systematycznego udziału, 

bo one budowały pobożnościowy charakter Dni i dawały siłę 

Ducha. 

Ta osobista relacja z Ewangelickich Dni Kościoła nie byłaby 

pełna, gdybym nie wspomniał o gościnności, jakiej doświadczyl-

iśmy od naszych gospodarzy z Goleszowa. Mieszkałem u pań-

stwa Adama i Zofii Burych. Mieszkają z córką Olą, syn już się 

usamodzielnił. Miałem do dyspozycji samodzielny pokój z balk-

onem i wspólną łazienkę. Z okna pokoju było widać wieżę 

Kościoła (okazało się, że była to wieża kościoła katolickiego – 

żółta, wieża naszego kościoła jest błękitno-szara). Codzienne 

rano o 8 było śniadanie poprzedzone modlitwą poprowadzoną 

przez panią Zofię i rozmowy na różne tematy. 

Goleszowianie okazali się chętni do udzielenia noclegów, 

bo w czasie niedzielnego nabożeństwa w wypełnionym kościele 

bp Adrian Korczago dziękował parafianom za gotowość 

udzielenia gościny. Ponieważ chętnych było więcej, niż tych co 

przyjechali, prosił, żeby ci, co nie dostali gościa, się nie gniewali, 

że to zostanie zapisane i następnym razem już dostaną. 

Jan Muchowski 
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Zdrowe odżywianie 

Stale rośnie liczba osób ,które pragną odżywiać się 

prawidłowo. Dobre żywienie odgrywa bowiem kluczową rolę 

w utrzymaniu zdrowia, a tym samym determinuje długość życia. 

Złe nawyki żywieniowe przyczyniają się do wielu chorób 

cywilizacyjnych - otyłości, cukrzycy typu II, chorób układu 

krążenia oraz nowotworów, natomiast właściwy sposób żywienia 

dostarcza organizmowi wszystkie składniki odżywcze niezbędne 

do wzrostu, rozwoju , a także regeneracji. 

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 

Zasady w piramidzie żywienia opracowali naukowcy z Uni-

wersytetu Harvarda w USA. Są one bardzo zbliżone do zasad die-

ty śródziemnomorskiej ,która uważana jest za jedną 

z najzdrowszych na świecie. Przestrzeganie ich pozwoli długo 

cieszyć się zdrowiem ,urodą i szczupłą sylwetką. 

U podstaw zasad zdrowego żywienia leży aktywność fizycz-

na. Naukowcy zalecają CODZIENNIE 30-45 min ruchu. Bez co-

dziennej, umiarkowanej dawki ruchu nie da się pozostać w do-

brym zdrowiu na długo. Nie musi to być wysiłkowy trening. Na 

początku wystarczy spacer - każda forma ruchu jest pożądana. 

Kolejny poziom to warzywa i owoce - najlepiej surowe lub 

gotowane na parze. Warzywa i owoce zastąpiły produkty zbożo-

we. Powinny stanowić przynajmniej  połowę naszego codzienne-
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go pożywienia. Ilość owoców powinna podlegać kontroli, 

ponieważ zawierają cukry proste. Nadal zalecane jest spożywanie 

produktów zbożowych. Wszystkie te pokarmy są źródłem 

błonnika, niezwykle istotnego w prawidłowej pracy układu 

trawiennego i ochronie jelita grubego przed nowotworami. 

Następne piętro piramidy to mleko i jego przetwory. Należy 

je spożywać ze względu na konieczność dostarczania wapnia 

i D3. Jednak wysokie spożycie nabiału jest dyskutowane w śro-

dowisku medycznym. Rekomenduje się inne źródła białka jak 

np. brokuły, szpinak czy rzepa. 

Kolejny fragment piramidy to źródła białka czyli ryby, 

mięsa,jaja i nasiona roślin strączkowych. Specjaliści Instytutu 

Żywności i Żywienia zalecają ograniczenie spożycia mięsa do 0,5 

kg na tydzień. Należy zastępować je rybami, roślinami strączko-

wymi i jajami. 

Na szczycie piramidy znalazły się zdrowe tłuszcze oraz orze-

chy. Naukowcy zalecają ograniczenie tłuszczów zwierzęcych 

takich jak masło i smalec. 

Podstawowy napój to woda, która powinna zastąpić soki 

w kartonach i słodkie napoje gazowane. 

Wyraźnie podkreśla się konieczność ograniczenia cukru i soli. 

Nowością w piramidzie jest umieszczenie w niej alternatywy dla 

soli, czyli ziół. 

10 zasad zdrowego żywienia 

1. Spożywaj posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny); 

2. Warzywa i owoce jedz jak najczęściej i w jak największej ilo-

ści, co najmniej połowę tego, co jesz. Właściwe proporcje to 3/4 

warzywa - 1/4 owoce; 3. Spożywaj produkty zbożowe zwłaszcza 

pełnoziarniste; 4. Codziennie spożywaj 2 szklanki mleka. Możesz 

je zastąpić jogurtem, kefirem, czy częściowo serem; 5. Ogranicz 

spożycie mięsa i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg 

tygodniowo. Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja; 

6. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je 

tłuszczami roślinnymi; 7. Unikaj spożycia cukru i słodyczy. Za-
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stępuj je owocami i orzechami; 8. Nie dosalaj potraw - używaj 

ziół; 9. Pamiętaj o piciu wody - co najmniej 1,5 l dziennie; 

10. Nie spożywaj alkoholu. 

Zdrowa dieta  - jak zacząć ? 

Krok 1. W każdym posiłku mają znaleźć się 2 różne warzywa. 

Jedz je w pierwszej kolejności. Krok 2. Zrezygnuj ze słodzonych 

napojów gazowanych gotowych soków. Pij wodę, zieloną her-

batę, herbaty ziołowe ,samodzielnie przygotowane soki czy kom-

poty. Nie dosładzaj ich! Krok 3. Całkowita rezygnacja z fast-

foodów oraz potraw smażonych w głębokim oleju. Raz na zawsze 

koniec ze śmieciowym jedzeniem! Krok 4. Dodawaj do diety no-

we produkty, których dotychczas nie jadłeś albo nigdy nie 

próbowałeś. np. nasiona Chia, młody jęczmień, komosa ryżowa, 

soczewica. Nie zrażaj się ,że coś jest niesmaczne - w internecie 

jest mnóstwo blogów kulinarnych z super przepisami - szukaj 

inspiracji. Do dzieła! Krok 5. Zacznij uprawiać sport. Ćwicz co-

kolwiek, byleby 3 razy w tygodniu aktywnie spędzić trochę cza-

su. Nie narzucaj sobie od razu ciężkiego treningu — 6 dni w ty-

godniu. Ważne jest, żeby zacząć się ruszać i polubić aktywnie 

spędzany czas. Krok 6. Jedz powoli - dokładnie przeżuwaj każdy 

kęs. Jak czujesz się najedzony - przestań jeść. Krok 7. Ogranicz 

konsumpcję mięsa. Nie masz pojęcia co zrobić na obiad? Jest ta-

ka wyszukiwarka Google! Wystarczy, że wpiszesz „pomysł na 

wegetariański obiad”. Krok 8. Nie jedz produktów typu light. 

Odtłuszczony produkt by był smaczny jest on zwyczajnie 

dosładzany. A przecież chcemy zredukować niepotrzebny 

w diecie cukier. Krok 9. Czytaj etykiety. Jeśli w składzie są 

sztuczne, chemiczne dodatki - nie kupuj produktu. Krok 10. 

Ogranicz spożycie cukrów; białego, sztucznych słodzików,syropu 

glukozowo- fruktozowego oraz pszenicy. Krok 11. Wymień 

tłuszcze na zdrowe. Krok 12. Staraj się wybierać produkty z cer-

tyfikatem bio i eko. To może lekko nadwyrężyć budżet domowy, 

ale w sumie nie jesz już słodyczy, fastfoodów i białych bułek, 

więc możesz przesunąć środki w budżecie na zdrową, ekolo-
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giczną żywność. Krok 13. Zrezygnuj z przetworzonej żywności: 

gotowych sosów, dań w puszkach, słoikach. Wszystko możesz 

zrobić sam! 

Oto czarna lista 20 produktów 

1. Wszelakiej maści faszerowane konserwantami i polepszaczami 

smaku przetwory mięsne i rybne (gotowe wędliny, sałatki rybne 

itd.), wszelkie produkty puszkowane (mięsa, ryby, warzywa), 

smalec. 2. Kostki rosołowe z glutaminianem sodu (prawie 

wszystkie obecne na rynku). 3. Zupki w proszku, proszkowane 

dressingi do sałatek, fixy do dań obiadowych, przyprawy do kur-

czaka, kisiele, budynie, galaretki itp. 4. Proszkowane i płynne 

przyprawy z glutaminianem sodu (Kucharek, Vegeta, Jarzynka, 

Maggi), syntetyczne aromaty do ciast, cukier wanilinowy itp. 5. 

Kupne ketchupy, majonezy, sosy, dressingi itp. 6. Margaryny 

i mixy margaryn z masłem. 7. Smarowidła napakowane rafinowa-

nymi tłuszczami i białym cukrem (typu Nutella, Snickers itp.). 8. 

Dżemy, syropy i konfitury słodzone białym cukrem. 9. Chipsy, 

chrupki, orzeszki w karmelu i tym podobne. 10. Biały cukier i je-

go przetwory (zapasy słodyczy, czekoladek, ciastek ) oraz synte-

tyczne słodziki. 11. Sól rafinowana biała. 12. Rafinowane oleje 

roślinne. 13. Biała mąka i jej przetwory (pieczywo i makarony 

z  białej mąki, krakersy, słone paluszki, sucharki itp.). 14. Biały 

ryż. 15. Kupne gotowe płatki śniadaniowe i kupne gotowe musli. 

16. Mrożone frytki, pizze, hamburgery, paluszki rybne i kupne lo-

dy. 17. Napoje gazowane, energetyzujące, soki w kartonach, na-

poje alkoholowe. 18. Słodzone białym cukrem jogurty owocowe, 

serki homogenizowane, maślanki i kefiry smakowe. 19. Jajka 

o ile nie są od kury z wolnego wybiegu lub chowu ekologiczne-

go. 20. Mleko UHT, serki topione, śmietanki UHT, wszelkie 

przemysłowo przetworzone produkty nabiałowe. 

 

Sylwia Wieczorek 
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MINIONE WYDARZENIA 

Kwiecień: 

Miesiąc ten obfito-

wał w rekolekcje, które 

odbyły się dla konfir-

mantów i ich rodziców 

w Bydgoszczy, a także 

dla członków różnych 

parafii w Poznaniu. 

Według uczestników 

poszczególnych rekolekcji czas był udany i wartościowy. Koniec 

miesiąca spędziliśmy na kolejnej edycji gier planszowych w ple-

banii. 

 

Maj: 

P o c z ą t k i e m 

miesiąca podczas 

spotkania po na-

bożeństwie mogli-

śmy wysłuchać 

wydawcę „Mów stołowych” - ks. Marcina Lutra p. Krzysztofa 

Rzońcę. Oprócz przedstawionych fragmentów i kontekstu po-

wstania „Mów stołowych” spotkanie uświetnione zostało poezją 

p. Aleksandry Rzońcy. 

Ważnym dla 

parafii wyda-

rzeniem była 

„Noc Muze-

ów”. Dzięki 

w s p ó ł p r a c y 

z Muzeum pa-

rafia mogła za-

p r ez en t owa ć 
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historię Kościoła, podstawowe zasady wiary, czy różne tłumacze-

nia Biblii i śpiewniki z różnych lat. Kościół odwiedziło blisko 

500 osób. W tym czasie, 18-20 maja odbyły się także diecezjalne 

obchody jubileuszu Reformacji. 

Czerwiec: 

Dnia 11 czerwca 2017 roku, po prawie 20. latach, w Kościele 

św. Jana Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu, doby-

ło się uroczyste nabożeństwo konfirmacyjne, które prowadził 

ks. dr Karol Niedoba. Tę wyjątkową uroczystość dla Zuzanny 

Muchowskiej i Michała Rumińskiego, tegorocznych konfirman-

tów, rozpoczęło preludium organowe. Konfirmanci, w otoczeniu 

rodziców, najbliższej rodziny, licznie przybyłej z różnych stron 

kraju oraz parafian, czynnie uczestniczyli w nabożeństwie, czyta-

jąc teksty liturgiczne. Kazanie (Ew. Jana 6,66-69) wygłosił ks. 

Karol Niedoba. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślały 

teksty śpiewanych przez zbór pieśni: „Warownym grodem jest 

nasz Bóg”, „Bóg jest miłością” czy też pieśń „Cudowna łaska ta”. 

Następnie były podziękowania konfirmantów rodzicom, księ-

dzu, a także przybyłej na uroczystość z Cieszyna pastorowej An-

nie Badurowej, która przez 5 lat udzielała im lekcji religii. 

W imieniu Rady Parafialnej słowo do konfirmantów wygłosiła 
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Elżbieta Smolarek, kurator parafii oraz Karola Skowrońska, sy-

nodał Diecezji. 

Po ceremonii Konfirmacyjnej i spowiedzi, do Komunii Świę-

tej przystąpili najpierw konfirmanci, następnie rodzice i rodzice 

chrzestni oraz zbór. Po liturgii pokomunijnej i błogosławieństwie 

zbór zaśpiewał pieśń „Pobłogosław Panie”. Miłym akcentem uro-

czystości była 50. rocznica Konfirmacji, obchodzona przez Annę 

Majewską, matkę chrzestną Michała Rumińskiego. 

Preludium organowe zakończyło to wyjątkowe, uroczyste na-

bożeństwo, które na pewno zostanie na zawsze w pamięci, a pa-

miątkowe fotografie przypominać będą Zuzannie i Michałowi 

o tym wyjątkowym dniu Konfirmacji w Roku 500 - lecia Refor-

macji.   

 (Karola Skowrońska) 

 

Kolejnym wartym wspomnienia wy-

darzeniem były Ewangelickie Dni 

Kościoła 15-18 czerwca, które zgro-

madziły ewangelików z całej Polski, 

w tym także z Grudziądza. 

 

Końcem czerwca odbyło się uroczyste 

nabożeństwo z okazji zakończenia ro-

ku szkolnego. Przed udzieleniem bło-
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gosławieństwa uczniowie 

otrzymali podręczniki 

i świadectwa z oceną z lek-

cji religii. 

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Lipiec: 

 8 lipca — piknik parafialny w Pokrzywnie; 

 17-21 lipca — spływ rzeką Gwda dla młodzieży; 

Sierpień: 

 5 sierpnia — prelekcja na temat Reformacji i Luteranizmu 

oraz koncert Kolegium Ewangelickiej Muzyki z Krakowa w 

Miejskiej Bibliotece; 

Wrzesień: 

 3 września — uroczyste nabożeństwo z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego. 

KALENDARIUM WYDARZEŃ REFORMACYJNYCH 

 7 października 2017 – KONCERT REFORMACYJNY W KATOWICACH 

 14 października 2017 – SYNOD DIECEZJI POMORSKO-

WIELKOPOLSKIEJ połączony z sesją naukową i koncertem symfonicz-

nym Zespołu Śląsk. 

 15 października 2017 – OBCHODY JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMA-

CJI W OLSZTYNIE 

 28-29 października 2017 – REFORMACYJNY WEEKEND – Centralne 
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Obchody Reformacji w Warszawie 

 31 października 2017 – ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 500-

LECIA REFORMACJI – Katowice  

 31 października 2017 – otwarcie wystawy „Gdańskie Dziedzictwo 

Reformacji” – Gdańsk 

Ważniejsze terminy i wydarzenia w naszej diecezji można odnaleźć na 

stronie: http://www.reformacja-pomorze.pl/ 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ 

· Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele, w 1. i 3. 

niedzielę nabożeństwo słowa połączone z sakramentem ołta-

rza. Nabożeństwa tygodniowe w okresie pasyjnym w środę o 

godz. 17.00; 

· Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a). 

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ 

Do wypożyczenia: 

 Książki z biblioteki parafialnej; 

 Kalendarz Ewangelicki 2017; 

 „Zwiastun”, „Warto”, „Słowo i myśl”, „Wiara i mundur” - 

czasopisma kościelne. 

Do zakupienia: 

 Śpiewnik ewangelicki — 36 zł, 
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 Mała Biblia (twarda zielona okładka) — 10 zł. 
Możliwe jest także zamówienie literatury przez Parafię z 

oferty podanej na stronie internetowej: www.augustana.pl oraz 

www.warto.com.pl. 

 

 

 

NASI JUBILACI 

Lipiec: 

 Leszek Szczepaniak 

 Wiktoria Szczepaniak 

 Katarzyna Muchowska 

 Elżbieta Smolarek 

 Karola Skowrońska 

 Benita Berżyńska 

 Adolf Kwade 

Sierpień: 

 Ryszard Berżyński 

 Dawid Czaplicki  

 Horst Tapken  

Wrzesień: 

 Jadwiga Rohn 

 Ryszard Czarnik 

 Renata Rumińska 
 

Gratulujemy i życzymy wiele bożych łask! 

Życie jest darem 

od Boga, a życie 

szczęśliwe jest owo-

cem mądrości 

 
Przysłowie greckie 
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DANE KONTAKTOWE 

PROBOSZCZ – ADMINISTRATOR parafii św. Jana w Grudziądzu 

ks. Marcin Pilch  

e-mail: marcin.pilch@luteranie.pl 

  

WIKARIUSZ parafii św. Jana w Grudziądzu 

ks. Karol Niedoba 

ul. Cmentarna 3a, 

86 – 300 Grudziądz 

tel. +48 504 473 954 

e-mail: karol.niedoba@luteranie.pl 
  

  

PLEBANIA/KANCELARIA PARAFIALNA: 

ul. Cmentarna 3a, 

86 – 300 Grudziądz 

tel./fax. (56) 462 09 13 

e-mail: grudziadz@luteranie.pl 

  

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA 

- znajduje się przy ulicy Szkolnej 10. 

  

Numer konta bankowego: 

Nr IBAN: PL 96 1020 5040 0000 6602 0063 8148 

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW 

NIP: 8761913238 

ul. Cmentarna 3a, 86-300 Grudziądz 

tel. 56 4620913 

  

Strona internetowa: grudziądz.luteranie.pl 

Warto zajrzeć: luteranie.pl; luter2017.pl; 


