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Słowo wstępne
Po 2 latach na nowo pojawia się informator parafialny, ale o nowym
tytule Grudziądzki Przegląd Ewangelicki.
Kwartalnik w swym zamyśle ma inspirować, informować i integrować. Dzięki różnym artykułom inspirować do przemyśleń, do nowych pomysłów albo rozszerzyć wiedzę o parafii. Natomiast zapowiedzi wydarzeń mają zachęcić do wspólnych spotkań i poznawania siebie nawzajem.
Zwłaszcza, że Chrystus pragnie, abyśmy byli jednością.
Przykładem może być opisana w ewangelii historia o Marcie i Marii.
Jezus docenił postępowanie Marii, która narażając się siostrze chciała być
z innymi uczniami i wsłuchiwać się w nauczanie Mistrza z Nazaretu, Jezusa, aby wsłuchać się w Słowo Boże. Wybrała lepszą cząstkę, a niżeli
Marta, która o wszystko się martwiła, ale nie o to, aby znaleźć chwilę dla
Słowa Bożego. Jezus wzywa jednak do wzrastania, czyli rozwijania się
duchowo i intelektualnie. W jednej ze swoich podobieństw Jezus przyrównał ten proces do ziarna rzuconego na rolę. Istotą ziarna jest wzrost i
wydanie owocu. Niestety nie zawsze tak się dzieje, czasem rzucone ziarno nie kiełkuje i nie wydaje owocu. W końcu całkowicie obumiera. W ten
sposób przedstawione zostały osoby, które oddalają się od Boga, przez co
trudniej im uwierzyć, że Bóg ma coś dobrego dla niego.
Mamy nadzieję, że Grudziądzki Przegląd Ewangelicki może stać się
dla wielu przypomnieniem nauk Chrystusowych i impulsem do spotkania
się ponownie z naszym Bogiem Ojcem w modlitwie, medytacji, a może
nawet i poprzez sakrament ołtarza.
Życzę udanej lektury, ks. Karol Niedoba
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Jakie mam wyobrażenie na temat Kościoła?
W Nowym Testamencie mamy do czynienia z różnymi obrazami Kościoła. Jednym z obrazów jest ciało Chrystusa, którego członkami są
wierni a głową sam Jezus. Innym przykładem obrazu Kościoła podany
przez autorów pism nowotestamentowych jest przyrównanie Kościoła do
winorośli, która została wszczepiona w pień Jezusa Chrystusa. Istnienie
różnych obrazów Kościoła w Nowym Testamencie potwierdza to, że Kościół jest spostrzegany w różny sposób. Konsekwencją jest istnienie wielu
wyznań, które prezentują odmienną naukę o Kościele.
Wydaje się, że nie można mówić o jednym, idealnym i właściwym
obrazie Kościoła, tak jak sobie wyobrażał go Jezus. Pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy taki obraz? Czemu miałby on nam służyć?
Jeśli chcemy budować Kościół JEDNOMYŚLNY, to rzeczywiście
potrzebny będzie jeden spójny obraz, który będzie forsowany przez
członków jako jedyny i właściwy. W konsekwencji Kościół zniewoliłby
swoich członków w myśleniu i wykluczył inaczej myślących.
Jeśli chcemy budować Kościół UNIWERSALNY, to trudno będzie
ogarnąć skrajne stanowiska, nie mówiąc, że o jednomyślności nie ma mowy. Takiemu Kościołowi zagraża chaos i relatywizm wszystkich rzeczy.
Reformacja poszukując własnego obrazu Kościoła tak oto go zdefiniowała (Konfesja Augsburska art. VII): „Kościoły nasze nauczają, że jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy Kościół zaś jest
zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Nie jest
konieczne, aby wszędzie były jednakowe tradycje ludzkie albo obrzędy
ceremonie ustanowione przez ludzi, wedle słów Pawła: Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich (Ef 4,5)”
Twórcy Konfesji Augsburskiej wydaje się, że chcieli ukazać istotę
Kościoła rozgraniczając ją od formy, czyli obrzędowości i pobożności.
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W ten sposób Kościół staje się na wskroś uniwersalny, bo uwzględnia
różne formy pobożności o ile nie stoją one w sprzeczności z Ewangelią
i udzielanymi sakramentami. Z drugiej strony pojawia się jednomyślność
co do istoty Kościoła. Kościół jest tam gdzie Ewangelia i sakramenty
(chrzest i komunia święta). Dzięki temu mając różne obrazy o Kościele
możemy nadal pozostawać w jedności pomimo różnic w przeżywaniu relacji z Bogiem i wspólnotą.
Gdyby dziś ktoś zapytał mnie jak sobie wyobrażam Kościół, to pewnie miałby wiele przenikających się obrazów.
Nie mam jednego stałego obrazu, który byłby dominujący. Szczególnie jednak przemawiają do mnie obrazy Kościoła jak Boża rodzina, albo
lud Boży, który wędruje przez pustynię. Na pewno w centrum wizji Kościoła jest Ewangelia, którą mogę czytać i reflektować, ale też sakramenty, szczególnie komunia. Podczas sakramentu ołtarza razem z innymi
mam możliwość przeżywać namacalną miłość Boga do mnie grzesznego
człowieka. Otrzymana łaska staje się dla mnie pokarmem ciała i duszy na
dalszy tydzień pracy, zadań i wyzwań jakie los niesie ze sobą.
(ks. Karol Niedoba)

Słupsk — stary ewangelicki kościół
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Kościół Garnizonowy w Grudziądzu
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Kościół Garnizonowy w Grudziądzu
- miał przetrwać wieki
Z tej świątyni nie pozostał żaden widoczny ślad, choć istnieje dostatecznie dużo fotografii i planów, by móc kiedyś dokonać jej wirtualnej rekonstrukcji. Została wzniesiona wielkim nakładem sił i środków materialnych wysoko, na grudziądzkiej Górze Garnizonowej, dominując nad północną częścią miasta. Miała przetrwać wiele stuleci, świadcząc o mocy religii i potędze państwa a nie minęło pół wieku i nie pozostał z niej kamień na
kamieniu. Stała się jedną z ofiar II wojny światowej, która przez Grudziądz
przetoczyła się w sposób szczególnie dotkliwy, pozostawiając blizny do dziś
czytelne w strukturze urbanistycznej.
Wkrótce po zaborze miasta przez Prusy w 1772 r. na rozkaz Fryderyka
Wielkiego rozpoczęto budowę potężnej i nowoczesnej twierdzy, która
chrzest bojowy przeszła w 1807 r., stawiając długotrwały opór armii napoleońskiej. Ugruntowało to sławę Grudziądza jako miasta garnizonowego. Początkowo nabożeństwa dla wojska odbywały się we wzniesionym od koniec
XVIII w. parafialnym kościele ewangelickim na Rynku. W 1823 r. przekazano na ten cel kościół Św. Ducha, należący do skasowanego klasztoru benedyktynek. Pod koniec stulecia świątynia okazała się za ciasna dla pięciotysięcznego garnizonu, zadecydowano zatem o wzniesieniu z państwowych
funduszy nowej, bliżej twierdzy. Projekt sporządził w berlińskim Ministerstwie Wojny architekt Schönhals (czynny tam w ciągu 4 ćwierci XIX w.),
ten sam który wykonał plany garnizonowego kościoła w Toruniu, poświęconego w 1897 r. Neogotycka świątynia z czerwonej cegły była o około 1/3
mniejsza od toruńskiej, obliczona na 1000 miejsc siedzących, także na emporach. Przeznaczona wyłącznie dla wojska, była izolowana od zabudowy
miejskiej, najbliższe otoczenie stanowiły ogrody. Budowa trwała w latach
1897-1900. Potem kościół Św. Ducha przekazano katolickiemu duszpasterstwu wojskowemu.
Pracami kierowali Rahmlow i Borowski. Koszty okazały się o połowę
niższe od kościoła w Toruniu. Wieżę o wysokości 64 m wieńczyła wydatna
iglica, zaś dzięki wyniosłemu usytuowaniu, kościół wydawał się znacznie
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większy, niż w rzeczywistości. Podobne do toruńskiego było rozwiązanie
wielobocznej części prezbiterialnej, podziały elewacji bocznych i transept
(nawa poprzeczna), tu jednak pozbawiony szczytów. Rzadko spotykanym
rozwiązaniem był dwunawowy układ wnętrza, z sieciowymi sklepieniami
spływającymi na dwie wysmukłe kolumny z piaskowca. Okna wypełniło
szkło typu katedralnego, w prezbiterium witraże o dywanowym wzorze.
Ściany otrzymały skromną malarską dekorację ornamentalną, w którą wpleciono krzyżackie herby, autorstwa (podobnie jak w Toruniu) Wilhelma
Sieversa z Hanoweru. 25-głosowe organy zbudowała firma A. Terletzki
z Elbląga. Ołtarz i ambonę wykonano z piaskowca i drewna dębowego, na
wieży zawisły 2 dzwony. Do oświetlenia początkowo służył gaz.
Po odzyskaniu niepodległości i powrocie Grudziądza do Polski
w 1920 r., kościół garnizonowy jako własność państwowa, został przejęty
na potrzeby żołnierzy-katolików. Konsekracja p.w. św. Stanisława Biskupa
miała miejsce w 1921 r. Przez cały okres międzywojenny obowiązki kapelana pełnił ks. dr Władysław Łęga, jedna z najwybitniejszych postaci w życiu
kulturalnym Grudziądza. Historyk, archeolog i etnograf, autor szeregu publikacji naukowych i popularyzatorskich, działacz Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, kustosz honorowy Muzeum Miejskiego. Od 1926 r. kościół począł służyć także ludności cywilnej. Ok. 1930 r. wnętrze otrzymało
nowy wystrój plastyczny, o modnych motywach kaszubskich, dzieło prof.
Wacława Szczeblewskiego, założyciela Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
Efektowne położenie kościoła stało się przyczyną jego zagłady, gdyż
stał się celem niemieckiego ostrzału w pierwszych dniach września 1939 r.
Wprawdzie ściany stały nadal, jednak zniszczeniu uległy dachy i sklepienia
i jeszcze podczas okupacji świątynię rozebrano. Kilkanaście lat po wojnie
teren zabudowano domkami jednorodzinnymi i żaden ślad nie wskazuje, że
kiedyś stała tu wielka budowla. Parafia wojskowa w Grudziądzu odrodziła
się dopiero w 1993 r., p.w. św. Stanisława Kostki i korzysta z dawnego kościoła jezuickiego. Wezwanie św. Stanisława Biskupa nosi kościół na osiedlu Rządz, wznoszony dla parafii powstałej w 1987 r.
Tradycja grudziądzkiego kościoła garnizonowego trwa także w Niemczech,
bowiem pochodzące zeń naczynia komunijne są nadal używane w liturgii
przez niemieckiego ewangelickiego dziekana wojskowego w Bonn.
(Jerzy Domasłowski)
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Cmentarz Parafii Ewangelickiej w Grudziądzu
Na cmentarz parafialny przy ulicy Cmentarnej w Grudziądzu, założony w 1894 roku jako
ewangelicko-unijny, prowadzi ozdobna murowana neorenesansowa brama wejściowa.
Zachowała się kaplica cmentarna, kostnica
i dom grabarza. W kaplicy cmentarnej znajduje
się rzeźba z białego marmuru, przedstawiająca
naturalnej wielkości siedzącą postać kobiety
w antycznym stroju z symbolami przemijania –
urną i bukietem kwiatów. Rzeźba pochodzi z nie
zachowanego nagrobka Hermana Sawitzkiego,
pochodzącego prawdopodobnie z 1916 roku. Rzeźba z uwagi na duże
wartości artystyczne, została wpisana do rejestru zabytków Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Rzeźba jest obiektem zabytkowym,
a cennym w szczególności za wysoką wartość artystyczną oraz unikalny
charakter na terenie województwa toruńskiego .
Dawniejsza kostnica (budynek podpiwniczony), służyła jeszcze
w początku lat 80-tych do przechowywania zwłok. Obecnie jest budynkiem gospodarczym , związanym z obsługą cmentarza.
Dom parafialny, kiedyś zamieszkiwały różne osoby, jednak w wyniku
toczących się postępowań udało się wyprowadzić lokatorów i całość przejąć na potrzeby Parafii. Budynek był systematycznie dewastowany, podpalany i grabiony. Warunki odbudowy były bardzo trudne, ze względu na
uwarunkowania architektoniczne jak również związane z ogromnym nakładem środków finansowych. Budynek gruntownie wyremontowany
i odbudowany: parter w latach 90-tych, a latach 2000-2001 całe piętro.
W wyniku postępowań rewindykacyjnych uregulowano nie tylko
sprawę kościoła św. Jana, który podobnie jak cmentarz do roku 1999 był
jedynie w wieczystym użytkowaniu. Od 1968 r. przez kilkadziesiąt lat toczyły się spory o cmentarz, wytyczenie granic oraz uzyskanie wpisu do
ksiąg wieczystych Parafii jako prawowitego właściciela .
W międzyczasie podejmowano szereg bardzo trudnych prac, związa-
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nych z oczyszczeniem terenu cmentarza, nie tylko z chaszczy porastających teren, ale też wywiezieniem resztek gruzu po byłych nagrobkach jak
również śmieci gromadzonych przez sąsiadujących działek ogrodowych
i mieszkańców. Częściowo zachowany jest oryginalny drzewostan, jak
wiekowe dęby, kilka modrzewii, buki, lipy. Niestety w wyniku nie tylko
naturalnej degradacji, a głównie niszczeniu drzew przez osoby, których
bliscy pochowani są w obrębie drzew, drzewa te zostały zniszczone poprzez systematyczne nawiercanie pni i zatruwanie kwasem np. solnym.
Tak zdewastowane, po uzyskaniu zgody konserwatora zieleni, były usuwane co stanowiło znaczne wydatki z uwagi na zatrudnianie do wycinki
specjalistyczne firmy z reguły alpinistyczne, by uniknąć podczas cięcia
uszkodzeń nagrobków.
W ogrodzenie cmentarne wmurowano fragmenty neogotyckiego nagrobka, wykonanego z bloków z czerwonego piaskowca. Całość stanowi
tzw. lapidarium, obok wybudowanego w 2005r. kolumbarium w którym
znajduje się 40 nisz urnowych. Fragmenty starych żeliwnych ogrodzeń
z cmentarza przekazano do zbiorów Muzeum im. ks. Tadeusza Łęgi
w Grudziądzu. W 2002 r. na ścianie obecnego domu gospodarczego/
dawniej kostnicy odsłonięto dwujęzyczną tablicę poświęconą pamięci
niemieckich mieszkańców miasta pochowanych na tutejszym cmentarzu.
Po II wojnie światowej niemieckie nagrobki w większości zostały
wywiezione przez Niemców, częściowo były też zdewastowane i rozkradzione. Nagrobki wykonane z dobrej jakości kamieni, jak marmur i granit, były cennym łupem dla złodziei. Z okresu przedwojennego niestety
nie udało się ocalić szeregu wartościowych nagrobków.
ES/ES.
cdn.
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Minione wydarzenia parafialne


Światowy Dzień Modlitw (4.03.16) — jest to wydarzenie, które łączy kobiety różnych wyznań na
wspólnej modlitwie. W tym roku odbyło się to w naszym Kościele (ul. Szkolna 10). Liturgię przygotowały kobiety z Kuby. Po wspólnym nabożeństwie
ekumenicznym wszyscy uczestnicy mogli poznać się
przy kawie i herbacie.

Stare dobre gry planszowe (23.04.16)
— druga edycja przyniosła ze sobą nowe
gry i chętnych do wspólnej zabawy.



Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Mikołowie i Tychach
(26-28.05.16)

Jubileusz konfirmacji (29.05.16)
- wśród jubilatów byli p. Urszula
Sztwiertnia, p. Benita Berżyńska
i p. Adolf Kwade.
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Rajd rowerowy połączony z grillem (9.07.16)

Zapowiedzi wydarzeń


Październik — zgromadzenie parafialne połączone z wyborem delegata na synod diecezjalny,



2 października — Dziękczynne Święto Żniw,



30 października — Pamiątka Reformacji — uroczyste nabożeństwo,



31 października, godz. 17.00 prelekcja p. Krzysztofa Rzońcy.



14-16 października Mistrzostwa w Bowling dla młodzieży,



22 października I. diecezjalne śniadanie dla kobiet w Toruniu i I. parafialne spotkanie mężczyzn „na mieście”,



Listopad — III. Edycja „Stare dobre gry planszowe”,



Grudzień — „Paczka pod choinkę”, „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, oraz wspólne adwentowe spotkanie. W parafii będziemy
sprzedawać opłatki wigilijne,
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Kalendarium wydarzeń Reformacyjnych


21 październik 2016 – SPOTKANIE REFORMACYJNE W TORUNIU PT.
„EWANGELICYZM A EKUMENIA”, ul. Strumykowa 8, godzina 17.00



31 października 2016 – INAUGURACJA OBCHODÓW 500-LECIA REFORMACJI W

DIECEZJI POMORSKO-WIELKOPOLSKIEJ. Uroczyste Na-

bożeństwo w Kościele w Sopocie, ul. Parkowa 5, godzina 17.00


31 październik 2016 – INAUGURACJA OBCHODÓW 500-LECIA REFORMACJI.

Nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie



8 lutego 2017 – CIESZYN, EUROPEJSKA STACJA REFORMACJI



26 marca 2017 – INAUGURACJA JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI
W

TORUNIU. Uroczystości z okazji 460 lat pierwszego nabożeństwa

pod dwoma postaciami Komunii Świętej Otwarcie wystawy plenerowej


10-11 maja 2017 – Sympozjum pt. „HERMENEUTYKA REFORMACJI”
w Warszawie, ChAT



11-14 maja 2017 – FESTIWAL KULTURY PROTESTANCKIEJ WE WROCŁAWIU



18-21 maja 2017 – DZIEDZICTWO REFORMACJI W SŁOWIE, OBRAZIE,
ŻYCIU



– Gdańsk

21 maja 2017 – NABOŻEŃSTWO LUTERAŃSKO-REFORMOWANE Z OKAZJI JUBILEUSZU

REFORMACJI W ŁODZI



24-28 maja 2017 – KIRCHENTAG W BERLINIE I WITTEMBERDZE



27 maja 2017 – PROMOCJA KSIĄŻKI PT. PRZEWODNIK PO EWANGELICKIM TORUNIU



3-4 czerwca 2017 – REFORMACYJNY ZJAZD CHÓRÓW DIECEZJI POMORSKO-WIELKOPOLSKIEJ W

KALISZU
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15-18 czerwca 2017 – EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA – Wisła-Ustroń
-Cieszyn-Bielsko-Biała



7 października 2017 – KONCERT REFORMACYJNY W KATOWICACH
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października

2017

–

SYNOD

DIECEZJI

P OMORSKO -

WIELKOPOLSKIEJ połączony z sesją naukową i koncertem symfonicznym Zespołu Śląsk.


15 października 2017 – OBCHODY JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI W



OLSZTYNIE

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



31 października 2017 – ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 500LECIA



REFORMACJI – Katowice

31 października 2017 – otwarcie wystawy „Gdańskie Dziedzictwo
Reformacji” – Gdańsk

Terminy regularnych spotkań


W każdą niedzielę nabożeństwo o godz. 10.00 w Kościele św. Jana
(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedziele nabożeństwo słowa połączone
z sakramentem ołtarza. W okresie adwentu nabożeństwa tygodniowe
o godz. 16.00. Z kolei nabożeństwa w okresie pasyjnym
o godz. 17.00,



w każdy czwartek o godz. 17.00 „Studium Biblijne” w plebanii
(ul. Cmentarna 3a),



w 1. i 3. środę miesiąca o godz. 17.00 „Spotkanie muzyczne” dla
wszystkich, którzy chcą spotkać się i wspólnie śpiewać. Podczas spotkań można poznać nowe pieśni.
Miejsce: plebania (ul. Cmentarna 3a).
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Z półki parafialnej
Do wypożyczenia:

„Na początku był Chrystus” Kościół jest dużo bardziej różnorodny, niż myślisz. Ta książka pozwoli Ci to dostrzec. Rozmowa
— jak zawsze — okazuje się kluczem do zrozumienia.


„Rodzice przez duże ‘R’. Przewodnik po wychowaniu w wierze” - Książka ta jest przewodnikiem, który pomoże rodzicom
stawiać czoło pięknej przygodzie
zwanej

wychowanie. Każde

dziecko rodzi się z pierwiastkiem
religijnym w duszy. Jego dalsze
życie duchowe zależne jest od tego, jakich ludzi spotka w swoim
otoczeniu.


„Zwiastun”, „Warto”, „Słowo
i myśl”, „Wiara i mundur” - czasopisma kościelne.

Do zakupienia:




Śpiewnik ewangelicki,
Świeca reformacyjna,
Biblia.
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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
Kościół św. Jana:
- znajduje się przy ulicy Szkolnej 10.
Nr 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
WWW: grudziądz.luteranie.pl; luteranie.pl

16

