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SŁOWO WSTĘPNE
Początek kwietnia przypada na okres zmiany czasu, pory roku i czas pasji — refleksji. Zmiany mogą przygotować nas do
ważnego wydarzenia jakim jest Triduum Paschalne — Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Wielkanoc — które zachęca nas do pogłębienia naszej wiary, utwierdzenia się w Słowie Bożym i do naśladowania. Zwłaszcza, że Prawda zwyciężyła śmierć i zło.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale
wstał z martwych”. Dobra nowina niech w wielkanocny poranek
budzi w nas wiarę i nadzieję będąc światłem czasem w niełatwych momentach życia.
Nasz kwartalnik zawiera artykuły, które swą tematyką skupiają się wokół pasji Jezusa, medytacji i sztuki, wgłębiania i poznawania siebie, ale też przenosi nas na inny kontynent, półwysep indyjski. Dlaczego? Numer trzeci ma zachęcić nas do świadomego przeżycia pasji Jezusa. Poznania także samych siebie i odkryć ciemne zaułki własnej duszy, które potrzebują Chrystusowego światła. Temu zawsze pomaga wyciszenie, medytacja nad słowem czy obrazem, albo podróż, która zachwyca, pobudza do refleksji i uświadamia, że życie to nie tylko praca zawodowa, czy
mój mały, ułożony świat, ale coś więcej. Dzięki Duchowi Bożemu możemy poznać i zrozumieć właściwie to coś więcej.
Życzę udanej lektury i dobrych myśli,
ks. Karol Niedoba
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„DLACZEGO SZUKACIE ŻYJĄCEGO WŚRÓD UMARŁYCH?”
Wielki piątek: wielkie marzenie złożone do grobu. Ze śmiercią Jezusa – zdaje się – dla wielu, którzy mieli okazję go poznać, następuje koniec ostatniego rozdziału pięknej historii – za pięknej, by
być w końcu realną –, gaśnie wielka nadzieja – nadzieja, że życie jest czymś więcej niż to, co się widzi na co dzień.
Wcześniej – na chwilę – wydawało się kobietom i mężczyznom, którzy trafili na Jezusa, że zaczęło się dla nich nowe – tak
właściwie: po raz pierwszy prawdziwe – życie. Wszyscy urodzili
się w świecie samych konieczności, w przeznaczonym dla siebie
stanie i zawodzie, systemie reguł i konwencji, domniemanych
nieodwołalności, w których ich los wydawał się być z góry wytyczony aż po śmierć. Robili, co inni czynili. Postępowali jak im się
przytrafiło. Po prostu funkcjonowali. Nie oczekiwali nic wielkiego od życia. Żyli pogodzeni ze swoim losem.
A potem – nagle – przyszedł Ten człowiek, który zmienił ich
życie, który przewrócił ich świat do góry nogami, który wyrwał
ich z pozornie dopasowanej rzeczywistości, który ich – całkiem
obcych – wezwał, żeby się dołączyli do niego i żyli z nim. A oni
— naśladowali go. Z jakiegoś powodu nie byli w stanie się
oprzeć jego wezwaniu. – Co się z nimi stało? To, co się staje z
człowiekiem, który kocha: jego życie wariuje! Nie ma już żadnego wahania, zwlekania. Stawia się wszystko na jedną kartę i idzie
się w ślad za swoją miłością. Wszystko inne staje się nieważne.
Nie ma już żadnej obawy, wszystkie troski jakby pryskają. Na ich
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miejscu pojawia się niewiarygodna siła i odwaga. W życiu tych
ludzi liczy się teraz tylko Jezus i jego przesłanie o Królestwie Bożym, dla którego należy żyć.
Potem: wielki piątek. Ich Jezus nie żyje. Mesjasz wisi na
krzyżu – a wraz z nim ukrzyżowane jest jego Królestwo Boże.
Ten, przy którym poczuli i uwierzyli, że jest zbawicielem świata
– On umarł jak każdy inny człowiek. Co gorsza – umarł jak złodziej, jak spiskowiec, jak bluźnierca i uwodziciel tłumów. A życie
po prostu się toczy dalej. Co musieli sobie myśleć ci, którzy Mu
uwierzyli? Czy to wszystko było tylko marzeniem? Czy się pomylili? Czy ten, którego uważali za posłańca Bożego, jednak nie
był od Boga? Może sądzili: Miłość jest ślepa. Widzieliśmy w
nim, kogoś kogo widzieć chcieliśmy.
Ale później – w poranek wielkanocny – w beznadzieję tych,
którzy właściwie już porzucili swoje marzenie, którzy go opłakują i oddają ostatnią przysługę, których miłość jednak nie zagasła,
ale przetrwała śmierć, pojawia się głos: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych!” –
Innymi słowy ten głos woła: „Nie smućcie się dalej! Wasz Mistrz
żyje! Nie porzucajcie swoich marzeń! Gdyż nie marzeniom daliście się uwieść, ale spotkaliście Prawdę! Miłość do tej Prawdy
nie zamknęła wam oczu na rzeczywistość, ale otworzyła! Ta
Prawda – Jezus – żyje! Wasza miłość i wasza nadzieja nie były
daremne! Wiedźcie, że nie musicie się kurczowo trzymać przeszłości, pięknych wspomnień, bajecznych opowieści! Przeszłość
nadal żyje, jest żywa, jest obecna! Wasz Pan żyje, jest i będzie z
Wami! Patrzcie do przodu! Szukajcie żyjącego wśród żyjących!”
Z Ewangelii wiemy, że uczniów Jezusa głos ten nie zawiódł. A
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co więcej, stał się drogowskazem nie tylko dla nich wówczas,
lecz ma wpływ także na nas. Mówi do nas: „Nie spostrzegajcie w
Chrystusie postaci z przeszłości – by czynić z niego przedmiot
nauki, albo mile Go wspominać na niedzielnym nabożeństwie.
NIE! Bądźcie pewni: Macie tu do czynienia z żyjącym Panem! W
pierwszej kolejności nie o Nim rozmawiajcie, tylko z Nim!” Ważne dla naszego życia jest także to: Chrystusa nie musimy traktować jako część przeszłości – przeszłość zawsze w jakiś sposób
jest nierealna –, ale że możemy Go szukać tu i teraz – i znaleźć
Go! W swoim słowie On realnie przemawia do nas. Przez nie
chce nas uwolnić od wszelkiego, czym ludzie i władze nas ciemiężą, i skierować nasz wzrok na to, co właściwe. W modlitwie
możemy realnie być wysłuchanymi przez Niego – gdy prosimy o
przebaczenie, o sprawiedliwość, o pokój, o pociechę, o bliźniego.
Chrystus, kiedy i gdzie zechce, zdoła nawrócić serca i wypełnić
je swoją miłością – tak, jak to czynił 2000 lat temu. W swoim
Kościele, w gromadzie słuchaczy Jego słów, powołuje wiernych,
ręce wykonujące Jego dzieła, serca okazujące Jego miłosierdzie,
łaskawość i miłość do ludzi.
To wszystko mogłem znowu doświadczyć podczas moich praktyk w grudziądzkiej parafii. I tym małym rozważaniem wielkanocnym chciałbym jeszcze raz Wam – drogi zborze grudziądzki!
– podziękować za serdeczne przyjęcie i okazaną mi życzliwość.
Pozdrawiam Was serdecznie z szykującej się na Jubileusz Reformacyjny niemieckiej stolicy Berlina – z najlepszymi życzeniami
błogosławieństwa, spokoju i radości na święta Wielkanocne!
Marcus König
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Z DZIEJÓW GRUDZIĄDZKIEGO OŁTARZA
Poliptyk Grudziądzki - to wielki obraz, będący najwspanialszym zachowanym zabytkiem malarstwa gotyckiego. Namalowany został przez anonimowego mistrza ok. 1390 r. i znajdował się
w kaplicy zamku krzyżackiego w Grudziądzu. Losy zamku krzyżackiego i tego przepięknego obrazu związane są nierozerwalnie
z burzliwą historią naszego miasta.
Zamek krzyżacki był jednym z większych i najpotężniejszych
obiektów tego typu ma ziemi chełmińskiej. Zbudowany nad Wisłą (od ok. 1260 r.) górował nad miastem i okolicą, i był także
wielką warownią. Wewnątrz znajdowała się głęboka studnia kamienna oraz potężna, luźno stojąca, cylindryczna wieża nazywana „Klimkiem”, która miała być ostatecznym punktem oporu
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mieszkańców miasta. Wieża przez 610 lat widoczna była w panoramie miasta, wysadzona przez Niemców w 1945 roku, odbudowana została dopiero w 2014 roku.
W jednej z części potężnej budowli była kaplica zamkowa, a w
niej zachwycający swoją urodą i konstrukcją obraz - wieloczęściowa nastawa ołtarzowa, zwana także poliptykiem lub pentaptykiem. Z zachowanego „Inwentarza Grudziądzkiego” z 1603 r.
wiemy, że w kaplicy były też: ambona bogato urządzona, organy,
„ołtarzów 3, jeden wielki, jeszcze dobry i dość ozdobny, dwa małe…”
Zamek został zburzony pod koniec XVIII wieku, podzielił los
zamków w Pokrzywnie i Rogóźnie. Cegły potrzebne były do budowy grudziądzkiej cytadeli, jednej z największych tego typu
twierdz w Europie. Ołtarz został rozczłonkowany. Część malowanych tablic wisiała przez długie lata w grudziądzkie farze,
część eksponowano w muzeum prowincjonalnych w Gdańsku.
Najdłużej w Grudziądzu były dwie największe, centralne tablice
Poliptyku. W latach 1907 – 1915 wszystkie tablice (2 duże i 16
mniejszych) zostały sprowadzone na zamek w Malborku, połączone i poddane gruntownej konserwacji. Scalony Poliptyk
umieszczono w zamkowej kaplicy św. Wawrzyńca. Ołtarz ocalał
podczas II wojny światowej. W 1945 roku został zabezpieczony
w lochach zamkowych przez żołnierzy Wojska Wojskiego. Po
wojnie odnaleziony i przewieziony do Warszawy przez prof. Stanisława Lorentza, wybitnego muzealnika, zasłużonego także dla
ewangelickiego Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie.
Poliptyk eksponowany jest Muzeum Narodowym w Warszawie
i ciągle zachwyca swoją kompozycją i niezwykłym malarskim
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kunsztem.
Ołtarz składa się z osiemnastu malowanych temperą na drewnie
jodłowym obrazów tablicowych: dwóch dużych o wymiarach 123
x 204,5 cm oraz szesnastu obrazów skrzydłowych (awersy i rewersy) o wymiarach ok. 123 x 193 cm. Dwie wielkie tablice centralne przedstawiają „Koronację Marii”, a poniżej „Zaśnięcie Marii”. Całkowicie otwarty poliptyk prezentuje obrazy z dzieciństwa Chrystusa. Są to: „Zwiastowanie”, „Narodzenie”,
„Ofiarowanie w świątyni” i „Pokłon Trzech Króli”.
Po zamknięciu obrazu
mamy
cztery
tablice
„Matkę Boską Bolesną i
Chrystusa Umęczonego”,
„Zmartwychwstanie zmarłych”, „Marię i Jana
Chrzciciela”
oraz
„Chrystusa Sędziego”. Po
kolejnym otarciu ukazuje
się osiem w Ogrójcu”,
„Pojmanie”, „Sąd nad
Chrystusem”,
„Biczowanie”,
„Koronowanie cierniem”,
„Niesienie
krzyża”,
„Ukrzyżowanie”
i „Zmartwychwstanie”.
Warto podkreślić, że mimo upływu setek lat od
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namalowania tego przepięknego obrazu, zachowały się wszystkie
jego części i są dla nas wyjątkową ilustracją życia, męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Karola Skowrońska
(Fotografie z publikacji „Grudziądz”, 1991 r., w oprac. K. Skowrońskiej)

WSPOMNIENIA Z INDII – KERALA
Indie to subkontynent, wobec którego
nie można pozostać obojętnym. Porusza wszystkie zmysły, wzbudzając przy
tym dużo emocji. Kraj ten to „masala”
rozmaitych smaków, dźwięków, zapachów kadzideł, kobiet w barwnych sari,
mężczyzn z wąsem, wielopokoleniowej
tradycji, mieszanki biedy z bogactwem.
Podczas podróży mieliśmy okazję posmakować keralskiej kuchni, poprzyglądać się codziennemu życiu jej mieszkańców, jak i poczuć spirytualnego ducha tego kraju.
Przygoda była podzielona na dwa etapy. W pierwszym tygodniu podróżowaliśmy w głąb siebie w otoczce przyrody, plaż i fal
Morza Arabskiego. W drugim tygodniu przenieśliśmy się w głąb
kraju, by poczuć i posmakować jego
tajemnic.
Droga z lotniska do Varkali była
pełna wrażeń. Godzina około trzeciej
w nocy, my w busie koloru różowego,
z niezliczoną ilością lampek, świeci10

dełek, wszystko migotało i kiwało. Ruch lewostronny, więc ma
się wrażenie, że nasz bus zaraz z kimś się zderzy. Na miejsce dotarliśmy wraz ze wschodem słońca - to Varkala. Malownicza
miejscowość, położona u stóp Morza Arabskiego. Varkala, to lokalna plaża z pełnym obrazem życia Hindusów.
To święte miejsce, gdzie każdego ranka i wieczoru można obserwować ich modlitwy, obrzędy i rytuały związane z ich wiarą.
Jest to dobre miejsce na zakupy lokalnych ubrań i ręcznie robionych rzeczy- pamiątek. Można tutaj skorzystać z kursów gotowania, bogatego pakietu masaży ajurwedyjskich, spacerować w palmowym gaju i zażywać orzeźwiających morskich kąpieli.
Doładowani pozytywną energią egzotycznej Varkali przemieściliśmy się do
Alappuzy – wsi, która malowniczo rozpościera się dookoła rozlewisk Backwaters. Mogliśmy tam poobserwować codzienne życie na wsi. Dla wielu Hindusów miejsce pracy jest jedyną przestrzenią do życia, w dzień i w nocy. Uliczne
stołówki, gdzie za dnia posiłki gotują się w wielkich garach, to
często rodzinne interesy. Dzieci pomagają, gdy tylko nauczą się
chwytać i chodzić. Myją naczynia, noszą wodę. Kobiety robią zakupy, obierają i siekają warzywa. Mężczyznom zostaje najważniejsze – mieszają w garnkach,
doprawiają, nakładają porcje i
liczą pieniądze. Nocą rodzina
leży razem na stole, w tych samych co za dnia ubraniach,
bez poduszek i przykrycia.
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Nieprzytomna z duchoty i zmęczenia.
W planach był także rejs barką, leniwie płynącą po malowniczych kanałach Kerali, nazywanych „Indyjską Wenecją”. Mieliśmy swojego kapitana i kucharza. Kupiliśmy ryby i owoce morza, a kucharz przyrządził nam z nich potrawy. Po powitaniu
wschodu słońca na pokładzie barki, zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy w podróż do położonego, wśród herbacianych gór Munnaru. Następnego dnia spacer wśród niezliczonych hektarów pól
herbacianych. Mieliśmy okazję zobaczyć pracujące na polach kobiety zbierające zielone listki. To ciężka i wyczerpująca praca.
Munnar, to nie tylko plantacje herbaty ale i wszelkich przypraw
(kardamon, pieprz, curry, kurkuma, gałka muszkatołowa, goździki itd.), dostępne u nas w każdym markecie.
To tu są trzy wzgórza, na których w niezakłócony, harmonijny
sposób mieszczą się meczet, hinduska świątynia i chrześcijański
kościół.
Stąd nastąpił powrót do Varkali lokalnym środkiem podróży, tj. pociągiem bez
okien, z wiatrakami pod sufitem, aby choć odrobinę było
chłodniej. Stąd już tylko na
lotnisko i do Polski.
W moim otoczeniu są ludzie,
którzy w Indiach byli, a nawet bywali. Zdecydowana większość
odradzała mi tej podróży, bo: brudno, gwarno, gorąco, męcząco i
zewsząd wdzierające się ubóstwo i tysiące innych powodów. To
prawda, tak jest, ale jeśli odrzuci się te dla nas „ludzi zachodu”
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niedogodności nie do przyjęcia, to
można zobaczyć w Indiach co innego.
Spokój, wyciszenie, pokorę, skromność, przyjęcie karmy, mniejszy stres.
Życie codzienne hindusów ściśle związane jest z ich religią, więc jest niezliczona ilość bóstw i świątyń, w których
zawsze jest gwar, hałas, dzwonki, kadzidła i to właśnie emituje taką energię, którą odczuwa się na ulicy. Nie
można przejść obojętnie obok zewsząd
wdzierającej się duchowości. To nie są tylko rytuały. To tu są początki medytacji, a więc wyciszenia umysłu, aby połączyć się z
Bogiem. Tak wielu sławnych ludzi po pierwszym przyjeździe do
Indii zostawało tam na dłużej. Rozumiem ich. Dlaczego? Bo w
tym miejscu można znaleźć niezliczoną ilość miejsc, w których
jest szansa odnaleźć siebie, prawdziwego Ja. I nikomu to nie
przeszkadza.
Ciekawie na temat Indii napisała Paulina Wilk w książce „Lalki
w ogniu. Opowieści z Indii”. Książka świetna. Polecam wszystkim.
Danuta Kawa
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MINIONE WYDARZENIA
STYCZEŃ:


20 stycznia 2017 r. w Kościele Ewangelickim św. Jana w
Grudziądzu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosił
ks. Dariusz Kunicki w oparciu o 2 list św. Pawła do Koryntian 5, 14-20.Podczas nabożeństwa śpiewano pieśni, które
wzmacniały potrzebę jedności i pojednania. Po udzieleniu
błogosławieństwa przez wszystkich duchownych, odśpiewano pieśń „Pod Twą obronę…”. Po nabożeństwie zaproszono
wszystkich na wspólną Agape, podczas której rozmawiano
także o konieczności kontynuowania w kolejnych latach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przyczyniający się
do dalszego zbliżenia Kościołów.

LUTY:


3 lutego 2017 roku miało miejsce zgromadzenie parafialne.
Podczas zgromadzenia, które miało charakter sprawozdawczo
-finansowy z rocznej działalności rady parafialnej, w pierwszej kolejności przedstawione zostało merytoryczne sprawozdanie za rok 2016. Następnie po odczytaniu przez Kurator
Parafii sprawozdania finansowego za rok 2016 odczytany został również protokół komisji rewizyjnej, która wnioskowała
o udzielenie absolutorium radzie parafialnej na kolejny rok.
Zgromadzenie udzieliło radzie absolutorium . Dalej przedstawiony został preliminarz na rok 2017, który przyjęty został
przez zgromadzenie. W ostatniej części pojawiły się wolne
wnioski.

MARZEC


I Sesja VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej —
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W dniach 10 i 11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbyła się
Sesja VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego
Kościoła, w której uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba
i Karola Skowrońska. Obrady Synodu rozpoczęto modlitwą
w bydgoskim kościele Zbawiciela, którą prowadzili: ks. bp
Marcin Hintz i ks. radca Janusz Staszczak. Następnie odbyło
się uroczyste ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW. W Centrum Parafialnym na plebanii synodałowie
wysłuchali wykładu ks. bp Marcina Hintza pt. „Reformacyjne
przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje”. Po dyskusji synodałowie mogli poznać się,
uczestnicząc w ciekawej autoprezentacji. Dzień następny rozpoczęto w kościele Zbawiciela nabożeństwem ze Spowiedzią
i Komunią Świętą. Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak. Przed rozpoczęciem sesji wyborczej minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłej 8 marca, po ciężkiej chorobie, w
wieku 41 lat, śp. Anny Boruty-Bisok, teologa i katechetki pełniącej swoją służbę w poznańskiej parafii. Sesję wyborczą
prowadził Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Przyjęto porządek obrad i wybrano sekretarzy komisję skrutacyjną do
przeprowadzenia wyborów. Świeckim Kuratorem Diecezjalnym wybrana została Izabela Główka-Sokołowska z Koszalina, ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii EA w Koszalinie
został Radcą Duchownym Diecezji, a Radcą Świeckim Diecezji został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z Torunia. Komisję Rewizyjną Diecezji stanowią: Bogdan Wesołowski z
Włocławka, ks. Waldemar Gabryś, proboszcz parafii w Lesznie, Jan Wild z Kobylnicy (parafia w Słupsku). Natomiast De15

legatami Świeckimi do Synodu Kościoła, spośród 8. zgłoszonych kandydatów, wybrano: prof. Jarosława Kłaczkowa
(Toruń), prof. Bogumiła Linde (Sopot) i Andrzeja Banerta
(Kalisz). Podczas wiosenne sesji Synodu DPW wybrano także
kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego, którymi zostali Joanna Szydlik i Piotr Kowalski. W sesji sprawozdawczej przyjęto
protokół z poprzedniej sesji Synodu oraz sprawozdania duszpasterzy: Motocyklistów - ks. Waldemar Gabryś, Młodzieżowego - ks. Karol Niedoba i Wojskowego - ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz dyrektora Diakonii Diecezji PomorskoWielkopolskiej - ks. Wojciech Froehlich. Po dyskusji, sprawozdania zostały przyjęte. W dalszej części tej sesji wysłuchano sprawozdania Biskupa Diecezjalnego, ks. bp Marcina
Hintza, Kuratora Diecezji, Izabeli Główki-Sokołowskiej i
Radcy Duchownego, ks. Janusza Staszczaka. Szczegółowe
sprawozdanie finansowe złożyła księgowa Diecezji Dorota
Mielczarek. Po dyskusji sprawozdania zostały przyjęte i na
wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie uchwałę o
udzieleniu absolutorium Radzie Diecezjalnej za 2016 rok. Synodałowie przyjęli także przedłożony preliminarz budżetowy
na 2017 r. Bardzo interesująco zapowiadają się organizowane
wydarzenia z okazji 500-lecia Reformacji, zarówno w Kościele, jak i Diecezji. Wszystkie proponowane uroczystości są
prezentowane w specjalnych wydawnictwach i na stronach
www.luteranie.pl Po wysłuchaniu wolnych wniosków i zapytań VI Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakończył
obrady. Sesja jesienna Synodu odbędzie się 14 października
2017 r.
(Karola Skowrońska)
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Kwiecień:


1 kwietnia — rekolekcje dla konfirmantów i ich rodziców
w Bydgoszczy;



8 kwietnia — międzyparafialne rekolekcje w Poznaniu;



22 kwietnia — stare dobre gry planszowe w plebanii.

Maj:


7 maja — „Mowy stołowe” ks. Marcina Lutra spotkanie z wydawcą p. Krzysztofem Rzońcą;



18-21 maja — diecezjalne obchody Reformacji w Trójmieście;



20 maja — Noc muzeów w kościele ewangelickim św. Jana.

Czerwiec:


11 czerwca — konfirmacja w kościele ewangelickim św. Jana
w Grudziądzu;



15-18 czerwca — Dni Kościoła na Śląsku Cieszyńskim;



25 czerwca — uroczyste nabożeństwo z okazji zakończenia
Roku Szkolnego.

KALENDARIUM WYDARZEŃ REFORMACYJNYCH


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 OKA-
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ZJI 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

POMORSKO-

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
Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele, w 1. i 3.
niedzielę 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
·
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plebanii. Spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą spotkać się i wspólnie śpiewać.

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ
Do wypożyczenia:

Kalendarz Ewangelicki 2017


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

Do zakupienia:




Śpiewnik ewangelicki — 36 zł,
Świeca reformacyjna — 22 zł,
Mała Biblia (twarda zielona okładka) — 20 zł.

NASI JUBILACI
Kwiecień:
Isabella Niedoba
Kinga Jurewicz
Martyna Jurewicz
Robert Rumiński
Czerwiec:
Krystian Czaplicki
Emilia Czaplicka

Radość jest sercem duszy: oświetla ją i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.
Św. Jan od Krzyża
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; reformacja-pomorze.pl
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