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SŁOWO WSTĘPNE 

Kościół to żywe ciało Chrystusa, którego głową jest On sam, 

jak pisze w swych listach Apostoł Paweł. Co to znaczy? Jak być 

członkiem Kościoła? Są to pytania, które chrześcijanin może 

i powinien zadać sobie tworząc Kościół, wspólnotę ludzi wierzą-

cych. Kościół to nie tylko niewidzialne ciało Chrystusa. Kościół 

instytucjonalny, chociaż zawsze niedoskonały, przez sakramenty 

i wiernych jest realnym ciałem Chrystusa w świecie. 

Z różnych powodów Kościół w wymiarze instytucjonalnym 

przestał nieraz kojarzyć się pozytywnie. Nie rzadko kryje się za 

tym ludzki grzech, który zniechęca albo czasem zachęca do odej-

ścia i życia poza Kościołem. Mając to na uwadze, jako chrześci-

janie stoimy przed ważnym zadaniem uświadamiania innym 

czym jest Kościół i jakie ma zadania. 

Pewną próbą odpowiedzi jest treść niniejszego Kwartalnika, 

który ukazuje działalność parafii, małej tkanki Kościoła, a także 

diecezji i całego Kościoła Luterańskiego w Polsce. Podejmowane 

dyskusje na wymienionych płaszczyznach Kościoła są wyrazem 

nie tylko odpowiedzialności za dobro innych, ale również ukazu-

ją, że jesteśmy wciąż żywym ciałem Chrystusa. Instytucja nie 

musi zabijać Ducha Kościoła, ale przy otwartości chrześcijan mo-

że pomóc zrealizować cele jakie nadał nam Jezus Chrystus od-

chodząc do Ojca w niebie. 

Pragnę życzyć udanej lektury, pełnej refleksji, a może nawet 

będącej impulsem do podzielenia się swoimi myślami w następ-

nym Kwartalniku. 

ks. dr Karol Niedoba 
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„OGIEŃ ŻYCIA” - ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO  

W KOŚCIELE 
Święto Zesłania Ducha Świętego przyjęło uważać się za mo-

ment narodzin Kościoła Chrystusa. Kościół jest więc związany 

z trzecią osobą Trójcy Świętej, Duchem Świętym. Potwierdzają 

to także wzmianki w wyznaniach wiary, jakie powstały w pierw-

szych wiekach istnienia Kościoła. Na przykład w wyznaniu Ni-

cejsko-Konstantynopolitańskim (III-V w.) czytamy: Wierzę w Du-

cha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. 

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. 

Który mówił przez Proroków. 

Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie jaką rolę Duch 

Święty spełnia w Kościele warto spojrzeć na symbole Ducha 

utrwalone na kartach Starego i Nowego Testamentu. Do nich na-

leżą tchnienie, woda, wiatr, gołębica, czy ogień. Są to najbardziej 

znane, jak sądzę, symbole Ducha Świętego. 

Pierwsze z nich wiąże się z historią stworzenia człowieka. 

Bóg tchnął Ducha swego w człowieka, a ten ożył. W tym krótkim 

opisie Duch Boży jest ukazany jako ożywiciel, stwórca życia, 

który wśród innych stworzeń wyróżnia człowieka. Żadny inny 

twór Boży nie nosi w sobie Jego tchnienia życia. Przez grzech 

niestety życie człowieka z każdym pokoleniem trwało coraz to 

krócej. Grzech zawsze prowadzi ku śmierci. 

Woda jako symbol Ducha pojawia się 

w historii o Noem. Potop staje się formą 

sądu, podczas którego sprawiedliwym 

okazał się Noe i jego rodzina. Idąc za 
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Bogiem i wypełniając Jego wolę zostali usprawiedliwieni chociaż 

ich serca były równie grzeszne jak serca innych ludzi. 

Kolejny symbol to wiatr. Na myśl zawsze przychodzi mi 

historia o Eliaszu. W chwili zwątpienia, całkowitej rozpa-

czy odnajduje pocieszenie - Boga w ciepłym spokojnym 

powiewie wiatru. To był ożywiający podmuch dający 

Eliaszowi siłę, odwagę, wiarę i chęć do działania. 

Symbol gołębicy pojawia się nie tylko w Starym Testa-

mencie, ale także i w Nowym, w czasie chrztu Jezusa 

Chrystusa. Duch Święty przybiera formę gołębicy symbolu poko-

ju, który spoczywa na Synu Bo-

żym. To oznacza, że Jezus Chry-

stus przyszedł, aby przynieść 

pokój ludziom dobrej woli, taki, 

który świat nigdy nie może dać 

człowiekowi. 

Ostatni symbol to ogień. Ten odnajdujemy już w historii o ze-

słaniu Ducha Świętego. Pojawia się na głowach uczniów Jezusa 

w postaci małych promyczków, po to by wspólnie tworzyć nie do 

ugaszenia żar życia w Chrystusie. Sądzę, że bardzo 

dobrze oddaje to komentarz do III artykułu Wyznania 

Apostolskiego w Małym Katechizmie ks. Marcina Lu-

tra (1529 r.), tam czytamy: Wierzę, że ani przez własny 

rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana 

mego uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie 

Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, 

w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał; tak jak całe chrześci-

jaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca 
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i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje; w 

którym to chrześcijaństwie mnie i wszystkim wierzącym codzien-

nie  grzechy obficie odpuszcza, a dnia sądnego mnie i umarłych 

z martwych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da ży-

wot wieczny w Chrystusie. To jest istotną prawdą! 

Symbole Ducha Świętego, chociaż ukazują różne aspekty 

działania trzeciej osoby Trójcy, zapowiadają również jego rolę 

w Kościele. Duch Święty jest tchnieniem, które ożywia ciało Ko-

ścioła. Bez Niego Kościół stałby się jedynie zwykłą charytatywną 

instytucją czy stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi o podobnych 

poglądach. 

Rolą Ducha jest także oczyszczanie człowieka z grzechu. 

Człowiek sam z siebie nie może tego uczynić, czyni więc to Bóg 

w trzech Osobach. Dzięki temu uświęca się także cała wspólnota 

i staje się obrazem Chrystusa. 

Duch jest również Pocieszycielem, który jest niezależny od 

człowieka i wspólnoty. Pojawia się jednak w odpowiednim czasie 

i momencie dając nadzieje tym, którzy poszukują jej w Bogu. To 

szczególnie ważne zwłaszcza dla Kościoła, który w wielu miejsca 

jest poddawany próbie. Wiara chrześcijan nie może być wtedy 

słaba, ale mamy być solą ziemi, by 

przełamać zło tego świata. Jedynie tak 

potrzebującym można dać nadzieję na 

przyszłość nie pozostawiając ich 

w mrokach świata. 

Rolą Ducha jest również nieść ludziom 

pokój zakorzeniając go w sercach. 

Świat często mówi o pokoju, ale jest to tylko iluzja. Życie poka-
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zuje, że prawdziwy pokój można mieć jedynie w sercu, a ten 

stwarza w człowieku jedynie Duch Boży. Dzięki temu społecz-

ność wierzących może trwać w pokoju, pomimo zła w świecie. 

Ostatnią rolą Ducha jest udzielenia każdemu 

wierzącemu swych darów. Nikt jednak nie posiada 

wszystkich darów, każdy ma tylko płomyczek, 

który wraz z innymi tworzy niesamowity żar, przy 

którym mogą ogrzać się zagubieni ludzie w tym 

świecie. Takich osób, jak sądzę, nie brakuje pośród 

nas. Zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy wielokrotnie nie ma-

ją nikogo, kto by pomógł im odnaleźć właściwą ścieżkę życia. 

Duch Święty, chociaż tak wiele potrafi uczynić dla człowieka, 

Kościoła, to nie zawsze jest w stanie wypełnić swoją rolę. Wspól-

nota musi być otwarta na Jego działanie, czyli na Słowo Boże. In-

aczej chrześcijanie będą koncentrować się tylko na rzeczach do-

czesnych, które będą ich znacząco ograniczać w naśladowaniu 

Jezusa, a Ducha zasmucać. 

Myśląc o naszej wspólnocie wyobrażam sobie, że Bóg swymi 

dłońmi (Duchem i Słowem) kształtuje na swoje podobieństwo. 

Wiem jednak, że nie zawsze byliśmy i będziemy podatną gliną na 

Boże dłonie. Trzeba w sobie wiele pokory, aby dostrzec Boży 

plan, a czasem nawet przestać upatrywać w tym co cielesne gwa-

rancji istnienia wspólnoty. Ciało zawsze ogranicza ducha ludzkie-

go. Dlatego patrząc w przyszłość zaufajmy Bożemu Duchowi 

i podążmy za Słowem Bożym.  

Wierzę, że wtedy będziemy mogli doświadczać Ducha na 

różne sposoby umacniając się w wierze i w społeczności z inny-

mi, budując zarazem spokojną przystań dla zagubionych w tym 
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mieście, stając się światłością i solą tej ziemi. 

Podsumowując pragnę podzielić się słowami Abrahama Lin-

colna Najlepsza metoda przewidywania przyszłości jest jej two-

rzenie. Bóg nie zachęca nas do przewidywania co może się ewen-

tualnie zdarzyć . On przez Ducha i Słowo wzywa nas do naślado-

wania Go i tworzenia, czyli dzielenia się stwórczą miłością Boga. 

Przyszłość jest więc tym, co dziś stworzymy w relacji z Bogiem i 

drugim człowiekiem. Jeśli nie będzie relacji, nie będzie też żad-

nej przyszłości wartej uwagi ze strony innych ludzi. Parafia w 

Grudziądzu głosząc więc Bożą przyszłość ma coś cennego do za-

oferowania mieszkańcom miasta. 

Karol Niedoba 

SPRAWIEDLIWOŚĆ NA ODLEGŁOŚĆ 

„Nie ma na świecie sprawiedliwości” tak śpiewał 

Paweł Orkisz na podstawie piosenki Boba Dylana 

„Political World”. Rzeczywiście świat w sobie jest 

niesprawiedliwy, co ujawnia się również w handlu, 

który bezwzględny jest wobec osób produkujących 

żywność. Handel skoncentrowany jedynie na zwiększaniu kapita-

łu zatraca sprzed oczu człowieka, przez co nie dostrzega jego 

problemów i trosk. Dlatego w 2009 roku powstała nieformalna 

Koalicja Sprawiedliwego Handlu, której celem jest szerzenie za-

sad rozwoju, „dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą za-

pewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój 

potencjał” (Fairtrade). Zadaniem organizacji jest też „wspieranie 

marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z kra-

jów globalnego Południa”. Fundacja stara się realizować cel jak 
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i zadania głównie poprzez budowanie świado-

mości, edukację w zakresie zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz 

działania na rzecz zwiększania dostępności pro-

duktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce. 

Fairtrade współpracuje także z innymi or-

ganizacjami, które propagują sprawiedliwy handel, jak np. Pol-

skie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu — Trzeci Świat 

i my. Dzięki temu najważniejsze zasady jak: uczciwa cena, bez-

pieczne i oparte na szacunku praktyki handlu, sprawiedliwe płace 

i odpowiednie warunki socjalne, demokratyczne zarządzanie or-

ganizacją producencką oraz dążenie do zwiększenia niezależności 

producentów, mogą być nie tylko pobożnym życzeniem, ale po 

prostu urzeczywistnić się w świecie handlu. 

Idea sprawiedliwego handlu w Polsce dopiero się zakorzenia. 

W przeciwieństwie do zachodnich krajów kierownictwo i perso-

nel większości polskich oddziałów supermarketów nie ma wiedzy 

i doświadczenia w zakresie promocji i sprzedaży produktów 

Sprawiedliwego Handlu. Dostępne są w nielicznych sklepach sie-

ciowych, jak Marks&Spencer, Alma, Piotr i Paweł, Kuchnie 

Świata, czy Lidl. Pod tym względem sklepy online wyprzedzają 

sieciówki oferując bogaty asortyment produktów pochodzących 

ze sprawiedliwego handlu. 

Warto zaznaczyć, że wiele „produktów 

Fairtrade jest produkowanych ekolo-

gicznie, choć nie zawsze ich producen-

tów stać na dodatkowe certyfikaty rol-

nictwa ekologicznego. Natomiast rolni-
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cy, którzy nie są w stanie prowadzić upraw ekologicznych, muszą 

spełniać przynajmniej minimalne standardy środowiskowe Fair-

trade. Rynek ten jest więc ściśle związany z rynkiem produktów 

ekologicznych” (Fairtrade).  

Fairtrade uświadamia nam, że życie składa się z wielu decy-

zji, które mogą mieć wpływ na innych. Od nas zależy, które decy-

zje podejmiemy „z głową”, a nad którymi nie będziemy się zasta-

nawiać. Naszą ewangelicką zasadą jest odpowiedzialność zwłasz-

cza, w tych małych sprawach. Bo kto zechce nam powierzyć 

ważniejsze rzeczy jeśli zawodzimy w tych małych?! 

Karol Niedoba 
(w oparciu o materiały ze strony: www.fairtrade.org.pl) 

SPRAWOZDANIE Z SYNODU DPW 

W dniach 9 -10 marca 2018 r. w Poznaniu odbyła się Sesja 

VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w której uczestni-

czyli: Karola Skowrońska i ks. dr Karol Niedoba. 

Obrady Synodu w Kościele Łaski Bożej rozpoczął ks. bp 

Marcin Hintz modlitwą i rozważa-

niem Słowa Bożego.  

Następnie, odbyła się sesja I - refe-

ratowa z dwoma wiodącymi refera-

tami. Wykład  Konfirmacja na Ślą-

sku Cieszyńskim - teoria i praktyka 

wygłosił ks. Tomasz Bujok, pro-

boszcz pomocniczy parafii w Drogomyślu. 

Trwająca w naszym Kościele dyskusja o konfirmacji 

i wszystkich aspektach z nią związanych spowodowana jest 
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wprowadzonymi od ubiegłego roku 

głębokimi zmianami w systemie pol-

skiej oświaty, tj. przedłużenie szkoły 

podstawowej do 8 klas i likwidacja 

gimnazjów.  Referent przedstawił do-

kładnie system organizacyjny nauki re-

ligii i konfirmacji na Śląsku Cieszyńskim, gdzie jest najwięcej 

parafian i przystosowanie się do nowego systemu oświatowego 

może być łatwiejsze niż w głębokiej diasporze, jak np. w naszej 

Diecezji. Ks. Tomasz Bujok szczegółowo omówił model naucza-

nia religii, a także model nauk konfirmacyjnych na podstawie 

własnych doświadczeń. Zwrócił także uwagę na nowoczesne me-

tody komunikowania się z młodzieżą, na możliwość pracy 

w dwóch grupach z konfirmantami i na formy integracji, tak waż-

niej w całym systemie nauki konfirmacyjnej. Takie praktyki wy-

dają się modelowe, ale możliwe tylko w dużych parafiach. 

Reforma oświaty przyczyniła się do postawienia podstawo-

wego pytanie: kiedy konfirmacja? Jest z tym problemem związa-

ne także pytanie: kiedy może być przystąpienie do Komunii 

Świętej? Dotąd konfirmacja była związana nierozerwalnie 

z pierwszym dopuszczeniem do Komunii Świę-

tej. 

W kolejnym wykładzie: pt. Wyzwanie wobec 

konfirmacji - spojrzenie z perspektywy parafii 

diasporalnych ks. Marcin Kotas, proboszcz pa-

rafii w Poznaniu, mówił o doświadczeniach ma-

łych parafii, które będą musiały w sposób dia-

metralny zmienić wypracowany przez lata mo-
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del nauki religii i nauk konfirmacyj-

nych. Dyskusja po obydwu wykła-

dach była niezwykle ożywiona 

i różnorodna, stąd postanowiono, aby 

kilkuosobowa komisja przedłożyła 

Synodowi DPW stanowisko dotyczą-

ce konfirmacji. 

Dzień następny rozpoczęto nabożeństwem ze Spowiedzią 

i Komunią Świętą w kościele Łaski Bożej. Kazanie wygłosił 

ks. Marcin Liberacki, spowiedź: ks. bp Marcin Hintz, liturgia: 

ks. radca Janusz Staszczak i ks. Marcin Kotas. 

Sesję II - sprawozdawczą prowadził ks. bp Marcin Hintz. 

Przyjęto porządek obrad Synodu, protokół z poprzedniej sesji 

i przedłożono sprawozdania: 

- Diecezjalnego Duszpasterza Motocyklistów  - ks. Waldemar 

Gabryś; 

- Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego  - ks. dr Karol 

Niedoba, który mówił o wielu interesujących przedsięwzięciach 

organizowanych dla młodzieży naszej diecezji, takich jak: reko-

lekcje dla rodziców i konfirmantów, ogólnopolski rajd, obozy 

i konkursy. Ks. Karol Niedoba przedłożył także projekt planu 

działań  na 2018 r.; 

- Dyrektora Diakonii DPW - ks. Wojciech Froehlich mówił o pro-

wadzonych w DPW ogólnopolskich akcjach diakonalnych, które 

przyniosły dobre efekty. Dziękował parafiom  za zaangażowanie 

w dziele pomocy innym; 

- Duszpasterstwa Wojskowego - ks. kmdr por. Marcin Pilch, El-

bląg  (Marynarka Wojenna) i ks. kpt. Tadeusz Wola, Piła. W pra-
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cach tego Duszpasterstwa działania kapelanów wojskowych mają  

miejsce szczególnie podczas szkoleń służby wychowawczej Na-

rodowych Sił Rezerwowych oraz nowej formacji, jaką jest utwo-

rzona niedawno Obrona Terytorialna Kraju. Kapelani uczestniczą 

także we wszystkich uroczystościach państwowych i wojsko-

wych. 

- ks. bp. Marcin Hintz w swoim wystąpieniu złożył obszerne 

sprawozdanie z obchodów 500. lat Reformacji w DPW. To było 

wielkie wzmożenie działań rocznicowych we wszystkich para-

fiach. Większość miała szerszy zasięg niż tylko miejski czy regio-

nalny. Powstało wiele ważnych publikacji, wystaw, sesji, odczy-

tów i konkursów, koncertów i innych bardzo różnorodnych 

przedsięwzięć. Zwierzchnik DPW złożył wszystkim serdeczne 

podziękowanie za wielkie zaangażowanie i realizację często uni-

katowych wydarzeń. W dyskusji uzupełniającej wyróżniono także 

naszą, grudziądzką Noc Muzeów. Aktywne były także media 

ogólnopolskie, regionalne i to nie tylko ewangelickie. 

- Izabela Główka - Sokołowska, radca diecezjalny, wymieniła 

w swoim sprawozdaniu najważniejsze, nie związane z rocznicą 

Reformacji, działania: remontowe (Włocławek, Rypin), prospo-

łeczne: (Piła) i integracyjne: (śniadanie dla Kobiet w Toruniu). 

Po ożywionej dyskusji przyjęto wszystkie sprawozdania. 

Podczas sesji przedłożono sprawozdanie finansowe Diecezji 

za rok 2017 oraz  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po głoso-

waniu przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie Diece-

zjalnej. 

Po zwiększeniu dotacji na organizację we Włocławku Zjaz-

du Chórów - przyjęto preliminarz budżetowy na 2018 rok. 
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Przegłosowano także - jednogłośnie - przedłożone Stanowi-

sko Synodu DPW na Synod Kościoła Ewangelicko - Augsbur-

skiego w RP dotyczące konfirmacji. III Sesję VI Synodu DPW 

zakończono wspólną modlitwą. 

Karola Skowrońska, synodał DPW 

 

OŚWIADCZENIE SYNODU DPW 

W SPRAWIE WIEKU KONFIRMACJI 

Stanowisko Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej 

(DPW) na Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

dotyczące konfirmacji. Poznań, 10 marca 2018 r. 

Biorąc pod uwagę kontekst głębokiej diaspory Diecezji Po-

morsko-Wielkopolskiej, uznajemy za zasadne określenie niejed-

nolitego wieku przystępowania do konfirmacji, ale przedziału 

wiekowego, w jakim akt konfirmacji miałby nastąpić. Przygoto-

wanie katechizmowe do konfirmacji, w sytuacji diaspory, powin-

no być realizowane w ramach godzin lekcji religii, na podstawie 

dostosowanych do tego celu podręczników. Za formę egzaminu 

można uznać pozytywną ocenę z nauczania religii w szkole pod-

stawowej (cząstkowe oceny z zaliczenia poszczególnych partii 

materiału). Dodatkowymi elementami dopuszczenia do konfirma-

cji w ramach egzaminu konfirmacyjnego mogą być:  

 rozmowa duszpasterska z rodzicami konfirmantów, 

 poznanie różnych form życia parafialnego, 

 udział w rekolekcjach dla konfirmantów (parafialnych 

i diecezjalnych).  

Z uwagi na teologiczne aspekty akt konfirmacji nie musi być 

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 7 
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połączony z pierwszym przystąpieniem do Stołu Pańskiego, jed-

nakże opinie są podzielone ze względu na obawę pomniejszenia 

rangi aktu konfirmacji jako typowo ewangelickiego obrzędu. 

Wniosek opracowała Komisja powołana przez Synod DPW 

w składzie: Elżbieta Walukiewicz, Piotr Kowalski, ks. Wojciech 

Froehlich, ks. dr Karol Niedoba. 

(Dokument przyjęty przez Synod DPW 45 głosami „Za” 

przy jednym głosie wstrzymującym) 

JUBILEUSZOWY ROK 2017  

W PARAFII GRUDZIĄDZKIEJ  

Hasło biblijne roku ubiegłego zaczerpnięte z Księgi Ezechiela 

brzmiało „Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam 

do waszego wnętrza.” (Ez 36, 26). To właściwe słowa na obcho-

dzony na świecie, w Europie i w Polsce jubileusz 500-lecia Re-

formacji. Tak było również w Grudziądzu i z pewnością nie był 

to czas stracony. 

Jubileuszowy rok 500-lecia Reformacji rozpoczął się w Gru-

dziądzu tradycyjnie pod znakiem ekumenii, centralnym nabożeń-

stwem w kościele św. Jana, które 20 stycznia 2017 r. zgromadziło 

duchownych miejscowych, w tym ks. kanonika Dariusza Kunic-

kiego z bazyliki farnej św. Mikołaja, ks. Mikołaja Hajduczenię 

z parafii prawosławnej w Toruniu, ks. Wawrzyńca Markowskiego 

z parafii ewangelicko-metodystycznej w Grudziądzu, ks. Janusza 

Olszańskiego reprezentującego metodystów z Bydgoszczy i prze-

wodniczącego Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady 

Ekumenicznej, ks. Andrzeja Harę z Kościoła Chrystusowego 

w Grudziądzu, ks. Michała Walukiewicza z Torunia. Kazanie wy-
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głosił ks. dziekan Dariusz Kunicki. Nieja-

ko przygotowaniem były dwa zamiejsco-

we nabożeństwa, w Toruniu i w Bydgosz-

czy, w których czynnie uczestniczył gru-

dziądzki wikariusz. We wtorek 17 stycz-

nia w cerkwi św. Mikołaja w Toruniu od-

było się nabożeństwo modlitewne, 

z udziałem duchownych luterańskich, pol-

skokatolickich, prawosławnych i rzym-

skokatolickich, podczas którego ks. dr Karol Niedoba wygłosił 

kazanie. 19 stycznia ks. Niedoba był kaznodzieją podczas Nie-

szporów Ekumenicznych w parafii rzymskokatolickiej NMP 

z Góry Karmel w Bydgoszczy Miedzyniu, w których wziął udział 

biskup bydgoski Jan Tyrawa i duchowni różnych wyznań z Byd-

goszczy, Torunia i Grudziądza. 25 stycznia odbyło się kolejne na-

bożeństwo i spotkanie ekumeniczne z udziałem grudziądzkiego 

wikariusza w bazylice św. Mikołaja. 23 stycznia miesięczną prak-

tykę w parafii grudziądzkiej rozpoczął Marcus König, student 

teologii ewangelickiej z Berlina. 3 lutego obradowało doroczne 

sprawozdawczo-finansowe zgromadzenie parafialne.  

Na początku marca Zuzanna Muchowska odniosła kolejny 

sukces, zdobywając pierwsze miejsce w Reformacyjnym Konkur-

sie Plastycznym 2016 w grupie uczniów 

gimnazjalnych. Tematem konkursu były 

przypowieści Jezusa, rozpoczynające się od 

słów „Podobne jest Królestwo Boże do…” – 

i autorka zilustrowała Przypowieść o siewcy 

(Mt 13, 3-9). Zwycięskie prace zostały za-

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 7 



 17 

 

mieszczone na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”. Ważnym 

wydarzeniem była konfirmacja Zuzanny Muchowskiej i Michała 

Rumińskiego w niedzielę 11 czerwca, pierwsza uroczystość tego 

rodzaju w Grudziądzu po niemal 20 latach. Pamiętano również 

o  50-leciu konfirmacji Anny Majewskiej, matki chrzestnej Mi-

chała. Pośród gości z bliska i daleka zwracała uwagę obecność 

mile wspominanej pastorowej Anny Badury z Cieszyna. 

W dniach 15-18 czerwca przedstawiciele parafii uczestniczyli 

z licznym gronem współwyznawców w wyjątkowej uroczystości 

jubileuszowej jaką były Ogólnopol-

skie Dni Kościoła obchodzone z 

rozmachem na Śląsku Cieszyńskim. 

Z tej okazji grudziądzanie byli go-

śćmi parafian w Goleszowie. 

Pojawiły się również okoliczno-

ściowe wydarzenia o charakterze kulturalnym. 7 maja po nabożeń-

stwie Krzysztof Rzońca z Krakowa omawiał wydawaną przez 

siebie polską edycję słynnych „Mów stołowych” Marcina Lutra 

a jego małżonka Aleksandra Rzońca zaprezentowała własne po-

ezje. W sobotę 20 maja parafia aktywnie uczestniczyła w Europej-

skiej Nocy Muzeum odbywającej się pod patronatem Muzeum im. 

ks. dr. Władysława Łęgi. W zakrystii zorganizowano okoliczno-

ściową wystawę, prelekcje historyczne 

o grudziądzkim ewangelicyzmie wy-

głosili dr Jerzy Domasłowski z Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu i Dawid Schoenwald, kie-

rownik Działu Historii miejscowego 
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muzeum, o luterańskiej teologii opowiadał ks. dr Karol Niedoba. 

Było czynne stoisko z literaturą. Otwarcie kościoła spotkało się 

z niezwykłym zainteresowaniem, w ciągu paru popołudniowych 

i wieczornych godzin przewinęło się kilkaset osób, życzliwe rela-

cje zamieściła „Gazeta Pomorska” i Grudziądzka Telewizja Kablo-

wa. Dobrze to świadczy o potencjale, jaki wciąż tkwi w grudziądz-

kich luteranach. Pożądanym rozwinięciem jubileuszowej inicjaty-

wy byłoby nawiązanie trwałej współpracy z instytucjami kultury, 

jak Muzeum, Biblioteka Miejska, Szkoła Muzyczna, Grudziądzkie 

Towarzystwo Kultury, przewodnikami turystycznymi, czy amato-

rami fotografii. Wydaje się, że mogłaby to być działalność intere-

sująca i owocna dla obu stron, czego dowiodło kolejne wydarzenie 

roku jubileuszowego – koncert zespołu Kolegium Muzyki Ewan-

gelickiej z Krakowa, w składzie Łukasz Laxy ( kontratenor, wio-

lonczela), Blanka Dem-

bosz (sopran) i Dominik 

Matczak (skrzypce), któ-

ry odbył się 5 sierpnia 

2017 r. w Sali Biblioteki 

Miejskiej im. Wiktora 

Kulerskiego w ramach 

festiwalu „Lato na Sta-

rym Mieście”. Ciepło przyjęty występ artystów poprzedziła prelek-

cja ks. Karola Niedoby o historii i doktrynie Reformacji. W okresie 

wakacyjnym miały również miejsce wydarzenia lżejszego kalibru, 

jak integracyjne spotkanie towarzyskie w wiejskiej świetlicy w Po-

krzywnie w sobotę 8 lipca. Przy stole jedzono kiełbaski i toczyły 

się rozmowy, następnie zwiedzano ruiny zamku krzyżackiego. Ty-
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dzień później na zaproszenie pp. Muchowskich parafianie spotkali 

się w Komorsku na studium biblijnym i wokół ogniska.  

10 września podczas nabożeństwa miała miejsce uroczystość 

konwersji nowego parafianina. W tę samą niedzielę po południu 

staraniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, gminy Biskupiec 

Pomorski i Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Lubawskiej została poświęco-

na tablica upamiętniająca dawny 

cmentarz ewangelicki w Łąkorzu. 14 

września w Dziale dla Dzieci i Mło-

dzieży Biblioteki Miejskiej im. Wik-

tora Kulerskiego ks. Karol Niedoba 

przy okazji prezentacji mniejszości wyznaniowych Grudziądza 

z racji Europejskich Dni Dziedzictwa spotkał się z uczniami 

Gimnazjum nr 9. 16 września czteroosobowa delegacja pań 

uczestniczyła w II Diecezjalnym Śniada-

niu dla Kobiet w Toruniu. Z okazji Dzięk-

czynnego Święta Żniw w niedzielę 1 paź-

dziernika po nabożeństwie odprawionym 

przy skromnie lecz gustownie udekorowa-

nym ołtarzu, wierni tradycyjnie spotkali 

się przy stołach ustawionych w kruchcie 

kościoła. W trakcie jesiennej reformacyjnej sesji Synodu Diece-

zjalnego, która miała miejsce w Toruniu 14 października zapre-

zentowano nową obszerną publikację Wydawnictwa Adam Mar-

szałek poświęconą historii ewangelicyzmu na terenie dawnych 

Prus Królewskich, w której znalazł się również rozdział poświę-

cony dziejom parafii grudziądzkiej po roku 1945. Obchody jubi-
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leuszu 500-lecia Reformacji oficjalnie za-

kończyły się w Grudziądzu popołudnio-

wym nabożeństwem 29 października. 

Z Torunia przybył dawny administrator pa-

rafii grudziądzkiej ks. Michał Walukie-

wicz, który wygłosił kazanie oraz ks. Mi-

kołaj Hajduczenia z parafii prawosławnej 

jako wiceprzewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Pol-

skiej Rady Ekumenicznej. Miejscowe środowisko ekumeniczne 

reprezentowali pastor Andrzej Hara (Kościół Chrystusowy) i stu-

dent teologii Damian Szczepańczyk (Kościół Ewangelicko-

Metodystyczny). Także przy tej okazji po nabożeństwie prowa-

dzono rozmowy przy stole. Obszernego pozytywnego podsumo-

wania grudziądzkich obchodów jubileuszowych z włączeniem 

wydarzeń w parafiach w Elblągu i w Sopocie miał okazję doko-

nać ks. dr Niedoba na forum międzynarodowym na łamach mie-

sięcznika „Der Westpreusse” wydawanego w Münster i przezna-

czonego głównie dla czytelników 

niemieckich wywodzących się z 

Pomorza Nadwiślańskiego.  

W sobotę 18 listopada spotka-

no się na plebanii przy grach plan-

szowych. 26 listopada już po raz 

trzeci z inicjatywy miejscowej 

szkoły podstawowej, sołectwa i 

Grupy Inicjatywnej „Chcemy – Możemy” zorganizowano nabo-

żeństwo ekumeniczne na dawnym cmentarzu ewangelickim 

w Trylu, z udziałem ks. Damiana Mączaka z parafii rzymskokato-
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lickiej w Mątawach, ks. dr. Karola Niedoby, burmistrza miasta 

Nowego Czesława Wolińskiego i jego zastępcy Zbigniewa Lor-

kowskiego i innych osób. Później dyrektor szkoły Bożena Bienek 

zaprosiła uczestników na posiłek. 9 grudnia 2017 r. zorganizowa-

no tradycyjne parafialne spotkanie adwentowe.  

Jerzy Domasłowski 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Kwiecień: 

 20 - 22 kwietnia – Młodzieżowy Ogólnopolski Zjazd Lide-

rów Chrześcijańskich; 

 21 kwietnia – popołudnie z grami planszowymi, godz. 15.00 

(miejsce: Plebania, ul. Cmentarna 3a); 

Maj: 

 10 maja – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego – uroczyste 

nabożeństwo, godz. 17.00; 

 19 maja – Noc Muzeów, godz. 19.30; 

 26 maja – Sobotni Wieczór Filmowy, godz. 16.00 (miejsce: 

Plebania, ul. Cmentarna 3a); 

 31 maja do 3 czerwca – Olimpiada w Tychach; 

Czerwiec: 

 24 czerwca - Zakończenie Roku Szkolnego – uroczyste nabo-

żeństwo. 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ 

 Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana 

(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedzielę nabożeństwo słowa połą-
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czone z sakramentem ołtarza. 

 Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a). 

Lekcje Religii: dla III klasy gimnazjum, V klasy podstawowej 

i I klasy podstawowej według uprzednio ustalonych godzin 

(plebania). 

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ 

Do wypożyczenia: 

 Reformacja tom II; 

 Kalendarz Ewangelicki 2018; 

 Gdański Rocznik Ewangelicki 2017; 

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

czasopisma kościelne. 

Do zakupienia: 

 Śpiewnik ewangelicki — 36 zł, 

 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. 

Do polecania: 

Abraham. Niezwykła podróż wiary pewnego no-

mady - Kim był Abraham – biblijny patriarcha, 

uznawany zgodnie przez żydów, chrześcijan i 

muzułmanów za „ojca wiary”? Dlaczego nie-

zwykła historia jego przyjaźni z Bogiem stała 

się punktem przełomowym w dziejach ludzko-

ści? Czego możemy nauczyć się od tego staro-

żytnego nomady dzisiaj – w epoce smartfonów i internetu? Char-
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les R. Swindoll odpowiada na te pytania w fascynującej opowie-

ści o jednym z najciekawszych biblijnych bohaterów wiary. 

Przedstawia barwny portret wielkiego człowieka, który wyprze-

dził swoje czasy i pod wieloma względami był podobny do nas – 

tak w chwilach tryumfu, jak i słabości. 

Książka Swindolla to wielowymiarowa biografia, a jednocześnie 

praktyczny przewodnik zachęcający współczesnego czytelnika do 

codziennej wędrówki ze Stwórcą śladami starożytnego „ojca wia-

ry”. Ponadczasowa historia Abrahama inspiruje do ufnego zawie-

rzenia Bogu także w XXI wieku. 

NASI JUBILACI 

 

Kwiecień: 

 Isabella Niedoba 

 Jeremi Rączkowiak 

 Martyna Jurewicz 

 Robert Rumiński 

 Kinga Jurewicz 

Maj: 

 Longina Raniszewska 

 Krzysztof Rączkowiak 

 Joanna Rączkowiak 

Czerwiec: 

 Czaplicka Emilia 

 Czaplicki Krystian 
 

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczy-

wiście nimi jesteśmy. 1 J 3,1 

Gratulujemy i życzymy wiele bożych łask! 
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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; 


