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Słowo wstępne
Rok 2017 to rok jubileuszowy, podczas którego obchodzimy 500 lat
Reformacji. Jest to wyjątkowy jubileusz, który to właśnie my może obchodzić. Ten jubileusz jest także okazją, aby ‘zarzucić sieci’ i głosić
ewangelię, tak jak zachęcał do tego Jezus swoich uczniów. W Ewangelii
Łukasza czytamy, że brakowało im już determinacji i sił, aby zarzucić ponownie sieci, ale właśnie ze względu na Chrystusa wypłynęli. Odpowia-

dając Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie
złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. Ten rok jest dobrym
momentem, aby ponownie ‘zarzucić sieci’, przypomnieć o Reformacji, która na nowo odkryła Ewangelię.
500 lat to okres naznaczony różnymi wydarzeniami, złymi i
dobrymi. Ukazuje także jak ważne jest głoszenie prawdziwej
Ewangelii i uczestniczenie w sakramentach. Spłycenie bowiem
tych dwóch istotnych elementów w duchowości chrześcijanina
skutkowało wieloma nadużyciami. Wykorzystajmy więc darowany nam rok 2017 na przypomnienie sobie historii Reformacji, aby
stała się dla nas nauczycielką jak siebie reformować, jak ufać
Bogu i nie trwożyć się zła, ale iść wspólnie do przodu w stronę
domu Ojca naszego w niebie.
Przed Państwem kolejny kwartalnik, Grudziądzki Przegląd Ewangelicki, którym tematem przewodnim jest ‘czas’. Spójrzmy na własny czas
życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Niech refleksja nad nim stanie
się impulsem do wielu ciekawych, i twórczych pomysłów.
Życzę udanej lektury,
ks. Karol Niedoba
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Nowy Rok — ks. Henryk Czembor
Fragment z książki pod tytułem „Słowo Boże jest… rozmyślania
na każdy dzień”
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we
mnie wierzcie!” Ewangelia Jana 14, 1
Mamy za sobą kolejny rok. Ten stary stał się już zapisaną do
końca księgą. Skończyły się jego dobre i złe dni. Zostawiliśmy je
za sobą. A przed nami nowy, kolejny rok. Pełen tajemnic i niewiadomych. Przyszłość jest zakryta, jest nieznana. A to , co nieznane napawa lękiem i strachem. Nie wiemy, co nas czeka. Nie
wiemy nie tylko tego, co przyjdzie przeżyć w tym roku, ale nawet
tego, czy przeżyjemy go do końca… Jest więc czego się bać,
czym się trwożyć i o co się lękać. Wszak nowy rok może przynieść wiele złego, wiele cierpień i bólu, wiele przegranych i katastrof życiowych.
Nie musimy się jednak bać tego, co przed nami. I to zarówno
w tym roku, jak i w latach następnych. Wszak Zbawiciel mówi:
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie!”. Wszak wiara daje pewność, że Bóg był, jest i będzie z
nami. Spełnia obietnicę daną przez Jego umiłowanego Syna: „
Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.
A bliskość Boga i Jego obecność w naszym życiu daje poczuycie
bezpieczeństwa i pewność, że nawet, gdyby coś złego nas w życiu spotkało, to Bóg nam pomoże, wyratuje i zbawi.
Możemy więc być pewni tego, że w dniach, które są przed
nami Bóg będzie z nami. Otoczy opieką, będzie chronił przed
niebezpieczeństwami, doda sił do znoszenia przeciwności losu i
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wybawi od wszelkiego zła. Wiara upewnia w tym, że Bóg jest
wierny swoim obietnicom. A Jego obecność uwalnia od strachu i
lęku. Nie bójmy się więc ani tego, co było, ani tego, co jest, ani
tego, co będzie. Zaufajmy słowom Zbawiciela: „Niechaj się nie
trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”.

Historia na dobranoc
Pewien chłop wiózł do młynarza na ośle ciężki wór ziarna. Po
drodze worek ześlizgnął się z grzbietu osła i leżał na drodze.
Chłop wprawdzie bardzo się wysilał, aby podnieść worek, ale mu
się to nie udawało, bo dla jednego człowieka był on zbyt ciężki.
Tak więc nic mu innego nie pozostało jak tylko poczekać, aż będzie ktoś przechodził kto mógłby mu pomóc.
Po chwili usłyszał zbliżającego się jeźdźca, i najchętniej zaszyłby się w mysią dziurę, kiedy rozpoznał w nim pana hrabiego
we własnej osobie z położonego nieopodal zamku. Zdecydowanie
wolałby naturalnie poprosić o pomoc innego chłopa lub też czeladnika, ale prosić o pomoc tak wysoko postawionego pana — to
wydawało mu się rzeczą zupełnie niemożliwą.
Hrabia podjechał bliżej, zobaczył, w czym problem, zsiadł z
konia i powiedział: Jak widzę, miałeś małego pecha, mój przyjacielu. Przybywam ci więc w samą porę z pomocą. To powiedziawszy, chwycił worek z jednej strony, chłop zaś wziął jego
drugi koniec i wspólnie zarzucili go na grzbiet osła. Wciąż jeszcze całkiem osłupiały chłop wydukał: Mój panie, jak mogę ci to
wynagrodzić? - Całkiem prosto — powiedział panicz — Jeśli zobaczysz człowieka w tarapatach, uczyń to samo, co ja.
(Fragment z „Skrzydła dla duszy” Norbert Lechleitner, s. 50)
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„To, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli”
– deklaracja z Lund, 31.10.16 r.
Wspólne upamiętnienie rozpoczynającego się jubileuszu 500
lat Reformacji w Lund miało charakter modlitewny. W katedrze
padły ważne słowa: wyznanie win, prośba o przebaczenie, wzajemne zobowiązania i słowa dziękczynienia. Podpisano również
wspólną deklarację, która jednoznacznie stwierdza: „To, co nas
łączy, jest większe niż to, co nas dzieli”.
Tekstem przewodnim dokumentu są słowa z Ewangelii Jana
15,1-5 o krzewie winnym, które na różne sposoby wybrzmiały w
katedrze w Lund. Deklaracja składa się z kilku elementów:
wdzięczność Bogu, przejście od konfliktu do komunii, składanie
wspólnego świadectwa, jedność w Chrystusie, wezwanie do katolików i luteran na świecie, by kontynuowali drogę pojednania.
Dokument wyraża wdzięczność za modlitwę ekumeniczną,
która miała miejsce w Lund i rozpoczynała jubileusz 500 lat Reformacji oraz za 50 lat owocnego dialogu między katolikami i
ewangelikami. Widzialnym znakiem zbliżenia jest wspólna służba bliźnim w sytuacji cierpienia i prześladowania.
„Poprzez dialog i wspólne świadectwo nie jesteśmy już
obcymi. Przeciwnie, nauczyliśmy się, że to, co nas łączy, jest
większe niż to, co nas dzieli”.
W deklaracji odnaleźć możne wdzięczność za dary duchowe i
teologiczne Reformacji. Jest także wyznanie, że luteranie i katolicy zranili widzialną jedność Kościoła oraz przypomnienie, że
wiara w Jezusa Chrystusa i Chrzest wymagają od człowieka codziennego nawrócenia. Dzięki temu procesowi możliwe jest od-
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rzucenie historycznych sporów i konfliktów, które utrudniają pojednanie.
„Chociaż przeszłości nie można zmienić, to można przemienić to, co jest pamiętane i jak jest pamiętane. Modlimy się
o uzdrowienie naszych ran i naszej pamięci, zaciemniających
nasze wzajemne postrzeganie siebie. Bezwzględnie odrzucamy wszelką nienawiść i przemoc, minioną i obecną, zwłaszcza stosowaną w imię religii”.
Uwalniająca łaska Boga pomaga odłożyć konflikty i przejść do
komunii.
Luteranie i katolicy są też świadomi, że elementem chrześcijańskiej wiary jest bycie „świadkami miłosiernej łaski Boga, widzialnej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym”, dlatego będą podejmować starania, by usuwać pozostające jeszcze
przeszkody w osiągnięciu pełnej jedności. Celem dalszego dialogu i konkretnym wyrazem pełnej jedności jest umożliwienie
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przyjmowania Komunii Świętej przy jednym stole. Lecz składanie świadectwo powinno przejawiać się także we wspólnej służbie, trwaniu na straży ludzkiej godności i praw, troska o najuboższych, cierpiących , prześladowanych i uchodźców:
„Bóg wzywa nas, byśmy byli blisko wszystkich, którzy
pragną godności, sprawiedliwości, pokoju i pojednania.
Zwłaszcza dzisiaj głośno wołamy o położenie kresu przemocy i ekstremizmowi, które atakują wiele krajów i wspólnot
oraz niezliczone siostry i braci w Chrystusie. Wzywamy luteranów i katolików do współpracy, by ugościć cudzoziemców,
przyjść z pomocą tym, których zmuszono do ucieczki z powodu wojny i prześladowań oraz bronić praw uchodźców i
osób starających się o azyl”.
Oba wyznania rozpoznają również cierpienie Bożego stworzenia i czują się odpowiedzialne za jego zachowanie.
Dokument potwierdza łączność w Chrystusie z innymi Kościołami chrześcijańskimi, luteranie i katolicy proszą reprezentantów tych wspólnot, by podążali razem z nimi i wspierali ich w
realizacji zobowiązań. Deklaracja jest też zaproszeniem skierowanym do wszystkich parafii katolickich i luterańskich, by również angażowały się na rzecz jedności.
„Zbliżając się do Chrystusa w wierze, modląc się razem,
słuchając siebie nawzajem, żyjąc miłością Chrystusa w naszych relacjach, my, katolicy i luteranie, otwieramy się na
moc Trójjedynego Boga. Zakorzenieni w Chrystusie i świadcząc o Nim, ponawiamy nasze postanowienie, by być wiernymi głosicielami bezgranicznej miłości Boga do całej ludzkości”.
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Minione wydarzenia


1 października — wprowadzenie na
urząd proboszcza ks. Wojciecha
Płoszka w parafii w Ostródzie. W uroczystości uczestniczyli nasi parafianie
składając nowo wybranemu proboszczowi życzenia w imieniu całej grudziądzkiej parafii,

14-16 października —
Diecezjalny Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej połączony z mistrzostwami w Bowlingu w Kaliszu,




22 października — I. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet w Toruniu
i I. Parafialne Spotkanie Mężczyzn „na mieście”,


30

października

—

inauguracyjne nabożeństwo reformacyjne w kościele św. Jana w Grudziądzu,


1 listopada — nabożeństwo w

kaplicy na grudziądzkim cmentarzu,



5 listopada — synod
diecezji

pomorsko-

wielkopolskiej w Bydgoszczy,

9



26 listopada — III. edycja „Stare dobre
gry planszowe”,



27 listopada — ekumeniczne nabożeństwo w Trylu na byłym cmentarzu menonicko-ewangelickim,


Listopad/grudzień

—

akcja „Prezent pod choinkę”.
Zebraliśmy 6 paczek (5 wirtualnych, 1 paczkę realną),



Grudzień — sprzedaż świec w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”,



4 grudnia — wyborcze zgromadzenie parafialne, podczas którego
wybrany został świecki delegat do synodu diecezjalnego,



10

grudnia

—

adwentowe spotkanie
parafialne.
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Zapowiedzi wydarzeń
Styczeń:
17.01.17 r. — Kościół Prawosławny — Parafia
pw. Św. Mikołaja w Toruniu, ul. Podgórna 69,
godz. 17.00; kazanie wygłosi ks. Karol
Niedoba,
18.01.17 r. — Kościół Ewangelicko-Augsburski — Parafia Zbawiciela w Bydgoszczy, Pl. Zbawiciela 1, godz. 17.00;
19.01.17 r. — Kościół Ewangelicko-Metodystyczny — Parafia
Opatrzności Bożej w Bydgoszczy, ul. Pomorska 41,
godz. 17.00;
20.01.17 r. — Kościół Ewangelicko-Augsburski — Parafia św.
Jana w Grudziądzu, ul. Szkolna 10, godz. 16.00; CENTRALNE
NABOŻEŃSTWO, kazanie wygłosi proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Grudziądzu - Ks. kan. Dariusz Kunicki,
22.01.17 r. — Kościół Ewangelicko-Augsburski — Parafia
św. Szczepana w Toruniu, ul. Strumykowa 8, godz. 17.00;
24.01.17 r. — Kościół Polskokatolicki — Parafia Narodzenia
NMP w Toruniu, ul. Gałczyńskiego 36, godz. 17.00;
25.01.17 r. — Kościół Rzymskokatolicki — Bazylika św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu, ul. Kościelna 1, godz. 17.00;
kazanie wygłosi ks. Karol Niedoba.
Luty:

zgromadzenie parafialne sprawozdawczo-preliminarzowe
Marzec:

3 marca 2017 — Światowy Dzień Modlitw, inicjatywa kobiet,
która zachęca do wspólnej modlitwy o pokój na świecie,


„Stare dobre gry planszowe”.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ REFORMACYJNYCH


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

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
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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






Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele, w 1. i 3.
niedziele nabożeństwo słowa połączone z sakramentem ołtarza. Nabożeństwa tygodniowe w okresie pasyjnym w środę o
godz. 17.00,
Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii
(ul. Cmentarna 3a),
Spotkanie muzyczne: w 1. i 3. środę miesiąca o godz. 17.00
na plebanii. Spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą
spotkać się i wspólnie śpiewać. Podczas spotkań można poznać nowe pieśni ewangelickie.

INFORMACJE
1. W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii,
który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany
jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian. Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze
składki za ubiegły rok nabywa się czynne i bierne prawo, które pozwala decydować o dalszym rozwoju parafii.
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2. P. Marcus König, student teologii ewangelickiej na uniwersytecie w Berlinie odbędzie od 23 stycznia 2017 r., 4tygodniową praktykę w naszej parafii.

KILKA SŁÓW O MNIE
Nazywam się Marcus König. Mam 26 lat i pochodzę z miasta Jena w środkowych Niemczech.
Po ukończeniu liceum mieszkałem przez kilka lat
za granicą. W Krakowie i w Wiedniu studiowałem fizykę. W Krakowie pracowałem jako wolontariusz w Parafii Ewangelickiej, co wzbudziło
moje zainteresowanie pracą w kościele. Od 2013 r. mieszkam
w Berlinie i studiuję teologię. Prywatnie interesuję się historią
i bardzo lubię podróżować. Jestem ciekaw wrażeń, które na mnie
czekają w Grudziądzkiej Parafii, i cieszę się na spotkanie z Państwem.

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ
Do wypożyczenia:

Kalendarz Ewangelicki 2017 - jest to zestaw
wszelkich wydarzeń i artykułów, które ukazały
się w minionym 2016 roku.


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

Do zakupienia:





Mała świeca diakonijna — 5 zł,
Śpiewnik ewangelicki — 36 zł,
Świeca reformacyjna — 22 zł,
Mała Biblia — 40 zł.
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Z nowości wydawniczych:


Reformacja tom I — 34 zł miękka
oprawa, 39 zł twarda oprawa; pierwszy z trzech tomów w obszernej publikacji opisujący zagadnienia związane z XVI-wieczną Reformacją
przygotowany przez polskich autorów. Wydarzenia, polityczne tło
i kluczowe zagadnienia teologii uzupełniają omówienia pism tamtych
czasów oraz biogramy bohaterów
ówczesnych rozgrywek politycznych
i sporów teologicznych.

NASI JUBILACI
Styczeń:
Danuta Kawa
Luty:
Colin Koromo
Marzec:
Monika Szczepaniak
Janusz Jurewicz
Michał Rumiński
Katarzyna Jurewicz
Każdy nowy dzień jest jak posłaniec Boży, którego należy odpowiednio przyjmować. (przysłowie rosyjskie)
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.
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
Strona internetowa: grudziądz.luteranie.pl
Warto zajrzeć: luteranie.pl; luter2017.pl;
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