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SŁOWO WSTĘPNE
Jesień chociaż bywa dla jednych melancholijna to jednak
może w ostateczności być momentem powrotu na właściwe tory.
Wiosna, a następnie lato dają człowiekowi ogromną siłę do działania i podejmowania nowych wyzwań. Czas sprawia jednak, że
mniej lub bardziej wypalamy się, podobnie jak trawa czy liście
drzew końcem lata. Nie da się być 24 godziny, cały rok pełnym
energii. Organizm potrzebuje wyhamowania, zamyślenia, a nawet
całkowitego wyciszenia, tak jak dzieje się to w przyrodzie, gdy
milknie zimą. Jesień dla niejednego człowieka może więc być
czasem refleksji i powracania do źródeł energii, które umożliwiają na odbudowanie tego co wypaliło się.
Co zrobić, gdy wszystkie mosty zostały spalone? W Bożej
wspólnocie, Kościele Chrystusa wszystko można zacząć od nowa. Słowo i Boże sakramenty są jak narzędzia i materiały, które
umożliwią odbudowanie tego co przez grzech i pychę zostało
spalone, zniszczone. Powrót nie musi oznaczać przyznanie się do
porażki. Przeciwnie jest w pewnym sensie nowym wyzwaniem
życiowym, odważnym wyzwaniem, które człowiekowi może dać
energię na następny rok. To co umarło zimą odrodzi się wiosną
z niespotykaną siłą, by latem wydać sześćdziesięciokrotny albo
nawet stukrotny plon. Pozwólmy sobie na powrót do Boga, do
Kościoła.
ks. Karol Niedoba
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JESIEŃ — CZY MUSI PRZYTŁACZAĆ?
Jesienna szaruga nie ma najlepszego wpływu na ludzką kondycję. Nasza natura jest tak skonstruowana, że ciągły deficyt promieni słonecznych, pochmurne niebo, nieustannie padający
deszcz, ziąb i wilgoć w powietrzu, zapadający wcześnie zmrok,
powodują w nas przygnębienie. Przyroda staje się bezbarwna,
a częstokroć za nią i nasze życie – to tzw. depresja jesienna.
Oczywiście jeśli wszystko nam się układa i nie mamy powodów
by narzekać, to listopad wcale nie musi siać takiego spustoszenia
w naszym codziennym rytmie. Ale wystarczy, że dodatkowo pojawi się na horyzoncie jakiś problem, w życiu zawodowym, czy
prywatnym, a nasze nastawienie diametralnie się zmienia. Najpierw utrzymujący się zły humor, nienajlepsze samopoczucie,
senność, drażliwość, apatia, zmęczenie i w końcu ogarniający
smutek, depresja. Statystyki pokazują, że ta sezonowa choroba
dotyka coraz więcej osób, a w krajach, w których słońca jest najmniej z racji położenia geograficznego, jak np. w Skandynawii,
może wręcz dotyczyć całych społeczeństw.
Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze nostalgiczny charakter
obchodzonej przez nas 1. listopada Pamiątki Umarłych i tematykę ostatnich niedziel przed końcem roku kościelnego. Słyszymy
o przemijaniu, znikomości, kruchości ludzkiego życia i sądzie
ostatecznym. Zadajemy wówczas pytania o sens naszej egzystencji, o cel ludzkiej pielgrzymki. To wszystko nie napawa optymizmem i bardzo łatwo się pogubić.
Dawniej, kiedy człowiek żył przede wszystkim z płodów ziemi, uprawiając rolę, cykl pór roku niejako wymuszał na ludziach
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zmniejszoną aktywność w okresie jesienno-zimowym. Gdy plony
zostały zebrane, a zapasy przygotowane na zimę, można było trochę zwolnić i ‘zapaść w sen zimowy’, biorąc przykład z niektórych zwierząt. Z pewnością nie pozostawało to bez znaczenia dla
naszej ogólnej kondycji zdrowotnej.
Obecnie oczekuje się od nas ciągłej gotowości, energii, zaangażowania przez 365 dni w roku. Szefa w pracy nie obchodzi złe
samopoczucie będące konsekwencją jesiennej szarugi, lecz wyniki firmy i efektywność pracowników. Odczuwamy zatem presję,
aby nie poddać się, aby podołać, nie sprawić zawodu, nie rozczarować, nie dać po sobie poznać, że jesteśmy zmęczeni lub mamy
gorszy dzień. Usiłujemy więc mobilizować samych siebie słowami: „dasz radę” – byle tylko nie okazać słabości. Taka postawa
jest jeszcze dodatkowo wzmacniana przez wzajemną rywalizację,
konkurowanie z innymi, chęć udowodnienia światu, że stać nas
na więcej. Niestety efekt jest często dokładnie odwrotny. Im bardziej nie chcemy pozwolić sobie na chwilę słabości, tym bardziej
stres związany z odczuwaną presją wzrasta, aż w końcu coś w nas
– mówiąc kolokwialnie – ‘pęka’.
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że często cierpimy z
powodu zbyt wysoko postawionej poprzeczki, którą sami sobie
przecież ustawiamy, ale nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Zbyt
wygórowane ambicje, chęć zadowolenia otoczenia, spełnianie
oczekiwań najbliższych – to wszystko może zaszkodzić naszej
równowadze psychicznej. Zresztą chcemy być idealni nie tylko
w pracy, ale i w domu – jako małżonkowie, rodzice, dziadkowie.
W rezultacie nasze własne potrzeby schodzą na dalszy plan, bo za
wszelką cenę chcemy być dla innych, przez co nie mamy czasu
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dla siebie. W ten sposób szkodzimy jednak nie tylko sobie, gdyż
prędzej czy później będziemy musieli to odchorować, na czym
stracą wszyscy: my sami i ci, których kochamy, dla których tak
bardzo się przecież staramy. Czasem warto więc zastosować
‘zdrowy egoizm’ i zająć się w wolnej chwili sobą, aby, paradoksalnie, zyskali na tym nasi bliscy, bo dzięki temu będziemy mniej
nerwowi, wypoczęci i uśmiechnięci.
Ważne jest zatem, aby przyglądać się samym sobie i badać
nie tylko swoje ciała, ale i wnętrze. Rozpoznanie w sobie tego, że
coś niedobrego się ze mną dzieje, że utraciłem kontrolę nad własnym życiem, to pierwszy krok do rozpoczęcia terapii i w konsekwencji odzyskania pokoju ducha i radości z życia. I wcale nie
mam tu na myśli godzin spędzonych na sesjach w gabinecie
u psychologa czy psychiatry. ‘Terapia’ może wszak przybrać bardzo różnorodną formę. Czasem dla poprawy nastroju wystarczy
filiżanka dobrej kawy i tabliczka ulubionej czekolady. Niektórym
pomaga bieganie, czy jakakolwiek inna aktywność fizyczna –
zwykły spacer po lesie lub w parku może zdziałać cuda. Ulubiona
muzyka, ciekawa książka pozwalają się odprężyć i zrelaksować,
naładować baterie. Jeszcze inni cenią sobie spotkanie z przyjaciółmi, wspólne wyjście do kina, restauracji, na koncert. Sposobów na walkę z jesienną chandrą są setki i każdy sam musi odkryć te najlepsze dla siebie. Cel jest jeden: obronić się przed
smutkiem.
No właśnie... Marcin Luter wskazuje nam jeszcze jedno, najistotniejsze źródło pociechy, które dla każdego chrześcijanina
musi stanowić fundament. Reformator powiada: „Bóg chce, abyśmy byli radośni i bronili się przed smutkiem. Gdyby tego nie
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chciał, czyż podarowałby nam słońce, księżyc i wszelkie skarby
ziemi? To wszystko daje nam właśnie po to, abyśmy się tym cieszyli. Gdyby tak nie było, sprawiłby, że zapanowałaby ciemność
i nie dopuściłby do tego, aby wschodziło słońce i co rok powracało do nas lato. Mamy więcej powodów do radości niż do zmartwień, ponieważ ufamy Bogu, który mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19). Zatem nasza radość powinna być ugruntowana
w Słowie Bożym, w wierze w Jezusa Chrystusa – Zbawicielu
świata. To jest punkt wyjścia ku temu, aby odkrywać piękno
przyrody i cieszyć się na co dzień małymi rzeczami, podarowanymi nam przez Boga. Ufność, że Wszechmogący troszczy się
o nas, że ma o nas staranie, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, nawet wówczas, gdy wydaje się nam, że „utrapienia czasu teraźniejszego” – jak wyraża się Apostoł Paweł – biorą nad nami
górę. Człowiek ma zapewnienie, że Bóg się nim opiekuje – tak
w chwilach słabości, jak i radości. Jezus mówi: Czy nie sprzedaje
się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie
zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli (Łk 12,6-7).
Oczekując ponownego przyjścia Pana postarajmy się spojrzeć
na świat z perspektywy Bożego dziecka, które w każdej życiowej
sytuacji ma oparcie w miłującym Ojcu. Szara codzienność wcale
nie musi być szara – wiele zależy od nas samych i naszego nastawienia. Pamiętajmy, że mamy więcej powodów do radości niż do
zmartwień, a największym z nich jest Chrystus, w którego zostaliśmy wszczepieni. Doskonale ujął to Apostoł Paweł słowami: Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani
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moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,38-39).
Kiedy więc dopadnie nas zwątpienie i zmęczenie, kiedy problemy się piętrzą i odczuwamy bezsilność, powtarzajmy sobie,
jak czynił to Marcin Luter w trudnych życiowych momentach:
„jestem ochrzczony!”. W ten sposób odkryjemy radość ze zbawienia, radość życia. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,
gdyż zbliża się odkupienie wasze (Łk 21,28).
ks. Marcin Rayss
(wikariusz Parafii Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Z HISTORII CMENTARZA EWANGELICKIEGO
Wśród niewielu ocalałych nagrobków z okresu przedwojennego, uwagę zwraca nagrobek Emila Karaua, kamień nagrobny
Richarda Schulza oraz wielki głaz na grobie Adolfa Krumma
i Ericha Rieboldta.
Emil Karau poległ podczas I wojny światowej. Był właścicielem Zakładów Meblarskich w Grudziądzu
Adolf Krumm urodził się 22. sierpnia 1886 r., a zmarł 24. listopada 1933 r. w Grudziądzu. Z zawodu był mistrzem kowalskim.
Krumm był współbudowniczy Goetheschule Graudenz — dzisiaj jest to
Zespół Szkół Technicznych im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu.
Erich Rieboldt urodził się 23. kwietnia 1884 r., a zmarł 27. listopada 1933
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r. w Grudziądzu. Z zawodu był mistrzem hydraulikiem i współbudowniczym Goetheschule. Krumm i Rieboldt zostali napadnięci i zamordowani przez polskich szowinistów po
rozbiciu niemieckiego wiecu przedwyborczego do wyborów samorządowych. Obaj byli osobami poważanymi, zwłaszcza przez mniejszość
niemiecką. Ich wspólny pogrzeb w
obrządku ewangelickim, był dużym wydarzeniem w mieście.
Kolejnym ciekawym miejscem pochówku jest ogromny głaz
granitowy w miejscu gdzie spoczywa Richard Schulz właściciel tartaku, cegielni i portu zimowego w
Grudziądzu .
W swojej historii miasto miało kilka różnych cmentarzy. Wielkość
i usytuowanie ich wiązało się ściśle ze zróżnicowaniem ludnościowym, wyznaniowym, sytuacją polityczną, zarządzeniami
władz kościelnych i państwowych, epidemiami cholery oraz wojnami i walkami zbrojnymi na terenie miasta i okolic.
Po 1945 r. nasz cmentarz był miejscem pochówku ludności
różnych wyznań i służy nadal całej ludności miasta bez różnicy
na wyznanie. Obecnie cmentarz Parafii EwangelickoAugsburskiej i Parafii Rzymsko-Katolickiej jest największą nekropolią w Grudziądzu. Świadomość istnienia tego miejsca na
mapie i krajobrazie miasta Grudziądza to ważna spuścizna.
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Cmentarz jest często i licznie odwiedzany.
Zasłużeni dla polskiej parafii małżonkowie Artur i Emma Damicowie, pochowani zostali na terenie
cmentarza Parafii Farnej.
W części będącej w zarządzie naszej Parafii pochowani zostali Stanisław i Zofia
Suliborscy zmarli w 1998 r. i ich syn Piotr
Suliborski zmarły w 2005 r. W latach 90tych dzięki staraniom Stanisława, Zofii
i Piotra Suliborskich, Parafia stała się prawnym właścicielem
cmentarza, z wpisaniem do ksiąg wieczystych. Wytyczono granice, zakładano ścieżki, porządkowano
cały teren z porastających chaszczy,
wywożono gruz. Uporządkowaną
cześć stopniowo przeznaczano do pochówków. Pozostałości po starych
przedwojennych nagrobkach wbudowano w mur (w ogrodzenie), które stanowią tzw. lapidarium.
W 2002 r. na ścianie obecnego budynku gospodarczego, odsłonięto dwujęzyczną polsko-niemiecką
tablicę poświęconą pamięci niemieckich mieszkańców miasta pochowanych na tutejszym cmentarzu.
W roku 2005 w części muru (ogrodzenia) wybudowano kolumbarium na 40 nisz. Było to pierwsze kolumbarium na grudziądzkich cmentarzach.
Nadchodzące święto Wszystkich Świętych, obchodzone
w dniu 1 listopada, to czas ciszy i zadumy. Wszyscy niezależnie
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od tego w co wierzą tłumnie odwiedzają cmentarz, miejsca pochówku drogich zmarłych. W tym czasie na niemal wszystkich
odwiedzanych grobach płoną zapalone znicze, a mogiły pokrywają wieńce i kwiaty. To jedno ze świąt w roku, które skupia bliskich. Pozwala też na spotkania po latach z ludźmi, z którymi
dawno straciło się kontakt.
Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Ewangelicko Augsburskim przypada na II półrocze roku kościelnego,
a w dzień 1 listopada obchodzi się także Pamiątkę Umarłych.
Ewangelicy myślami są wtedy z tymi, których dawno lub zupełnie niedawno odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku. Jest
to niewątpliwie dzień, kiedy odwiedzamy nekropolie, stając nad
grobami swoich bliskich. Uroczystość Wszystkich Świętych jest
dniem pewnej refleksji, wielkiego wejrzenia w siebie i zastanowienia się nad sensem życia. Wędrując przez cmentarz zdajemy
sobie sprawę, że grób nie jest końcem ludzkiej wędrówki życia.
Jest tylko kolejnym przystankiem na drodze do zbawienia. 1 listopada przypomina nam także, że to Jezus Chrystus, a przede
wszystkim jego zmartwychwstanie, wlewa w nas nadzieję zbawienia. Szczególnie przypomina nam o tym święto - Pamiątka
Reformacji - poprzedzające 1 listopada, które wskazuje na Jezusa
Chrystusa jako dawcę zbawienia. W dniu Wszystkich Świętych
tym bardziej poszukujemy właściwej drogi. Stając nad grobami
bliskich, pragniemy Bogu podziękować za osoby, które zostały
zabrane z doczesności do wieczności. Pamiętajmy, że przecież
wielu z naszych drogich bliskich zmarłych dało nam od siebie coś
wyjątkowego i szczególnego.
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Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno
Jan Twardowski [fragm.] „Żal”
Elżbieta Smolarek

Open Doors - w służbie prześladowanym
Od dłuższego czasu moją uwagę skupia sprawa chrześcijan
w innych krajach, a dokładnie miejscach, w których są prześladowani. Spojrzenie na ich rzeczywistość pozwala docenić wolność
jaką mamy w naszym kraju. Jest to ogromne błogosławieństwo.
Nikt z nas nie musi bowiem wybierać między śmiercią a wyrzeczeniem się Chrystusa. Są jednak chrześcijanie, którzy stają przed
takim dylematem. W wytrwaniu w wierze wspomaga ich organizacja Open Doors. Myślę, że warto zapoznać się z informacjami
w jaki sposób ta organizacja wspiera prześladowanych chrześcijan.
Open Doors to organizacja ponad wyznaniowa, która co roku
publikuje tzw. Światowy Indeks Prześladowań (w oparciu o dane
z World Watch Research), który ukazuje gdzie i jak prześladowani są chrześcijanie w świecie. Do pierwszej piątki miejsc należą:
Korea Północna, Somalia, Afganistan, Pakistan i Sudan. Najczęstszymi motywami prześladowań są: ekstremizm innych religii, określony sposób myślenia plemion, świeckie ideologie, czy
wyzysk. Pojawiają się także prześladowania w ramach samego
chrześcijaństwa, które prowadzą, podobnie jak w innych przypadkach, do stałego ucisku i brutalnych ataków.
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World Watch Research (organizacja zajmująca się monitorowaniem potrzeb człowieka w świecie) rozwinęła koncepcję pięciu obszarów życia. Celem jest określenie przejawów i następstw
prześladowania tak dokładnie, jak to możliwe. Przemoc fizyczna
przenika zazwyczaj wszystkie pięć obszarów życia.
Oprócz uświadamiania zachodniego społeczeństwa o występujących prześladowaniach Open Doors prowadzi także różne
projekty. Jednym z nich jest uruchomienie mobilnej kliniki w Iraku i rozpoczęcie terapii traumy z irakijskimi dziećmi. Wraz
z Aliansem Ewangelicznym (organizacja zrzeszająca Kościoły tradycji kalwińskiej) ze Sri Lanki Open Doors niosło pomoc humanitarną jej mieszkańcom po przejściu huraganu. W Korei Północnej wspiera od 10 lat kościoły podziemne poprzez szkolenia, dostarczanie Biblii, żywności, lekarstw, koców, itp. Oprócz wspomnianych projektów Open Doors niesie także pomoc ludziom z
innych krajów, Chiny, Laosu, Iranu czy Egiptu.
Open Doors zachęca również chrześcijan do aktywności.
Głównym zadaniem według organizacji jest modlitwa. Po zapisaniu się do Newsletter’a można otrzymać co miesiąc broszurkę
z prośbami o modlitwę. Na niej na każdy dzień znajduje się konkretna prośba modlitewna. Sądzę, że jest to dość ciekawa i ważna
inicjatywa, która nie wymaga ogromnego nakładu sił.
Kolejną formą aktywności Open Doors jest inspirowanie innych do wspólnego działa na rzecz osób prześladowanych. Organizacja jest otwarta na nowe pomysły i sposoby wspierania potrzebujących. Na stronie internetowej podaje przykład grupy
dzieci gromadzących się podczas szkółek niedzielnych, która zaczęła różnymi sposobami gromadzić środki dla dzieci z Kolum13

bii.
Nie mniej ważną inicjatywą jest podpisywanie petycji, które
Open Doors przesyła do ambasad i polityków. Celem jest wpłynięcie na opinię publiczną, aby pomóc prześladowanym i zapewnić im ochronę. Tak na przykład organizacja stara się zebrać jak
najwięcej petycji w sprawie Iraku, gdzie 8% społeczeństwa to
chrześcijanie. W regionie kontrolowanym przez tzw. Państwo Islamskie są grupą najbardziej narażoną na prześladowania.
Równie interesującą formą zaangażowania jest budowanie
w sobie i wokół siebie świadomości o sytuacji chrześcijan w innych krajach. „Krwawe zamachy na chrześcijan często kończą się
dużą liczbą ofiar śmiertelnych, zniszczeniami kościołów i domów
chrześcijan. Co dzień w prawie pięćdziesięciu krajach świata
mężczyźni, kobiety i dzieci cierpią prześladowanie tylko dlatego,
że wierzą w Jezusa Chrystusa. Potrzebują naszego głosu, który
będzie się za nimi wstawiał” (Open Doors). Organizacja proponuje możliwość zorganizowania spotkania i dowiedzenia się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan i możliwościach pomocy.
Cierpiących chrześcijan można wspierać także poprzez pisanie do nich kartek ze słowem Bożym i zachętą do wytrwania
w wierze. „Osobisty list z paroma ciepłymi słowami otrzymany
w trudnym czasie może dać niesamowitą zachętę. Taki akt pokazuje prześladowanym chrześcijanom z różnych krajów, że nie są
oni zapomniani, nie są pozostawieni sami w swoim cierpieniu, że
są ważni dla innych członków Kościoła Jezusa Chrystusa na tyle,
by o nich pamiętać w modlitwie, by napisać parę słów lub pomóc
w inny możliwy sposób” (Open Doors)
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To co jest wyjątkowe w tej organizacji to to, że nie oczekuje
w pierwszej kolejności pieniędzy na swoją działalność, ale przede
wszystkim modlitwy i to także za świat islamski. Wydaje się,
że dla organizacji modlitwa jest priorytetem. Myślę, że to na nowo przypomina nam starą ewangelicką zasadę, że wszystko należy zaczynać i kończ modlitwą. Bez modlitwy nasze życie duchowe obumiera. Jeśli więc nie modlimy się, będziemy jak obumarłe
drzewa na pustyni. Wychodząc jednak poza siebie, z modlitwą na
ustach, zrodzi się w nas empatia i chęć pomagania. Obyśmy potrafili być zaangażowanymi chrześcijanami na miarę swych sił
i możliwość, zwłaszcza tam, gdzie ludzie potrzebują pomocnej
dłoni.
Ks. Karol Niedoba
(na podstawie materiałów Open Doors)

II. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet
Dnia 16 września cztery osoby z naszej parafii, p. Elżbieta
Smolarek, p. Renata Rumińska, p. Anna Majewska wraz ze mną,
miały możliwość uczestniczenia w kolejnym Diecezjalnym Śniadaniu dla Kobiet, które miało miejsce w Toruniu. Podróż w obie
strony odbyłyśmy pociągiem jak rok wcześniej. Również tym razem pogoda dopisała.
Spotkanie rozpoczęła pastorowa Elżbieta Walukiewicz rozważaniem na podstawie Kzn 5,1 „Nie bądź prędki w mówieniu
i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem,
bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów
będzie niewiele”. Pastorowa zwracała uwagę, że we współczesnym świecie zalewa nas ze wszystkich stron potok słów, tak że
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nie zastanawiamy się często nad tym, co słyszymy i mówimy.
Błogosławieństwem dzisiejszych czasów zdaje się być cisza i mądre wypowiadanie słów. Po modlitwie rozpoczęło się przepyszne
wspólne śniadanie.
Następnie ‘gościły nas osobiście’ kobiety czasów reformacji:
Anna Wazówna, Elisabeth Cruciger, Arguli von Grumbach oraz
Katarzyna von Bora. Anna Wazówna, siostra króla Zygmunta III
Wazy, wybrała świadomie wyznanie luterańskie, pozostając mu
wierna aż do śmierci. Nigdy nie wyszła za mąż, chociaż wiele
osób starało się ją wyswatać. Pochodziła ze Szwecji, mimo to za
swoją ojczyznę uznała Polskę. Była kobietą wykształconą, życzliwą, dobrą, uprzejmą, dzieliła się z innymi tym, co miała. Elisabeth Cruciger pisała pieśni, w których opisywała swoje doświadczenia wiary. Należała także do kręgu przyjaciół Lutra i była
pierwszą pisarką reformacyjną. Argula von Grumbach była protestancką publicystką. Niestety jej myśl i intelekt nie były w stanie
przebić się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Miała za
to wyrozumiałego męża, który przez aktywność małżonki stracił
kolejne stanowiska. Luter doceniał bardzo jej działalność pisarską
i reformatorską.
Katarzyna von Bora w wieku 6 lat straciła matkę, a ojciec oddał ją na wychowanie do klasztoru. Gdy miała 10 lat ojciec zubożał na tyle, że nie było go stać na dalsze opłacanie edukacji córki,
więc przeniósł ją do innego klasztoru dla mniej zamożnych panien. Tam w zamian za otrzymywaną edukację od sióstr zakonnych Katarzyna miała wstąpić później do klasztoru. Tak też się
stało, w wieku 16 lat Katarzyna złożyła śluby zakonne. O czym
mogła myśleć 16-letnia dziewczyna? Czy było jej marzeniem,
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aby całe życie spędzić w murach klasztornych, z dala od świata,
nie mając męża i dzieci? Gdy rozpoczął się ruch reformacyjny,
Katarzyna wraz z innymi siostrami uciekła z klasztoru w beczkach po solonych śledziach. Jak to jest spędzić kilka lub kilkanaście godzin w śmierdzącej śledziami zamkniętej beczce, nie wiedząc co będzie dalej? By uciec wykorzystały zamieszanie jakie
nastało podczas przygotowania do świąt. Po przybyciu do Wittenbergi wyszła za mąż za Lutra. Jak wyglądało małżeństwo Katarzyny z Marcinem? Od samego początku Luter bardzo jej się podobał, choć podobno miał słabość do pewnego trunku (piwa),
więc Katarzyna prowadziła własny browar (wychodziło to taniej).
Po prezentacji kobiet reformacji odbyła się praca w grupach 5
-6 osobowych. Zastanawiałyśmy się nad cechami kobiet reformacji odpowiadając sobie na pytanie za co je najbardziej podziwiamy. Moim zdaniem kobiety reformacji były przede wszystkim
aktywne w bardzo wielu płaszczyznach: były mądre, wykształcone, inteligentne, życzliwe, dobre, pracowite, pobożne, studiowały
Biblię, troszczyły się o rodzinę, zajmowały się interesami, czy
pomagały potrzebującym.
Następnie miało miejsce wystąpienie pani Joanny Anuszewskiej, psycholog z parafii z Rypina. Pani Joanna podkreślała, że
środowisko wychowuje inaczej dziewczynki i chłopców. Jako
przykład p. Joanna podała przeprowadzone niegdyś doświadczenie. Wybrano nowonarodzone dzieci obojga płci o dokładnie takim samym wzroście i wadze. Następnie poproszono rodziców
o opisanie swoich pociech. Rodzice dziewczynek opisywali je jako: piękne, delikatne i subtelne. Natomiast rodzice chłopców opisywali ich jako: dynamicznych, energicznych, silnych i mocnych.
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Pani Joanna stwierdziła także, że do około 6 roku życia dziewczynki i chłopcy opisują swoje zdolności w podobny sposób, a po
6 roku życia dziewczynki czują się mniej zdolne i wartościowe
niż chłopcy. To może mieć wpływ na to, że chociaż obecnie
w Polsce kobiety są bardziej wykształcone niż mężczyźni to jednak więcej kierowniczych stanowisk zajmują mężczyźni.
Po wystąpieniu p. Joanny udałyśmy się do Ratusza w celu
obejrzenia wystawy poświęconej 500-leciu luteranizmu w Toruniu. Wiele eksponatów na tę wystawę zostało specjalnie sprowadzonych z Pelplina, z magazynów muzeum oraz z parafii katolickich, które mieszczą się w dawnych kościołach ewangelickich.
Na koniec spotkałyśmy się jeszcze raz na parafii na pysznej
zupie gulaszowej i naleśnikach. Byłyśmy serdecznie ugoszczone
przez pastorową, Elżbietę Walukiewicz.
Katarzyna Muchowska

MINIONE WYDARZENIA
Lipiec:
8 lipca - Piknik parafialny w Pokrzywnie. Dzięki pomocy
p. Kazimierza sobotnie popołudnie spędziliśmy przy ognisku
i w świetlicy wiejskiej. Była także okazja odkrycia ruin zamku
krzyżackiego.
15 lipca - Studium biblijne w Komorsku. W tym roku ponownie uczestnicy studium biblijnego zostali zaproszeni przez pp.
Muchowskich do siebie. Oprócz refleksji nad Słowem Bożym na
świeżym powietrzu uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas przy
ognisku.
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17-21 lipca - odbył się spływ kajakowy rzeką Gwda, nie tylko
dla młodzieży diecezji pomorsko-wielkopolskiej, podczas, którego uczestnicy mogli poznawać tajniki gotowania, prowadzenia
właściwie kajaku, składania i rozkładania namiotu oraz siebie
i innych.
Sierpień:
5 sierpnia - odbył się koncert zespołu Kolegium Muzyki
Ewangelickiej z Krakowa w bibliotece miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. Koncert poprzedzony został krótką prelekcją na temat historii reformacji, podstawowych zasad wiary i życia grudziądzkiej parafii.
Wrzesień:
3 września - uroczyste nabożeństwo na rozpoczęcie roku
szkolnego.
14 września - odbyła się prelekcja dla uczniów z jednego
z grudziądzkich gimnazjów w miejskiej bibliotece. Uczniowie zapoznali się z historią luteranizmu i podstawowymi zasadami wiary, a na pożegnanie mogli zabrać ze sobą biblie ‘Gedeonitki’ oraz
blaszki z napisem „500-lat Reformacji”.
16 września - II. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet.
16 września - uroczystości z okazji 120. pamiątki poświęcenia Kościoła oraz 95-lecia założenia Parafii w Bydgoszczy. W ramach obchodów otwarta została wystawa o kościołach ewangelickich w Bydgoszczy i okolicach, a także odbył się koncert organowy.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
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Październik:


1 października - Dziękczynne Święto Żniw



29 października - uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki
Reformacji.

Listopad:


1 listopada - nabożeństwo w kaplicy cmentarnej z okazji Pamiątki Wszystkich Świętych i Zmarłych.



18 listopada - Popołudnie z Grami.

Grudzień:


1-3 grudnia - diecezjalne spotkanie adwentowe dla młodzieży.



9 grudnia - parafialne spotkanie adwentowe.

KALENDARIUM WYDARZEŃ REFORMACYJNYCH


7 października 2017 – KONCERT REFORMACYJNY W KATOWICACH



14

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

Ważniejsze terminy i wydarzenia w naszej diecezji można odnaleźć na
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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 ołtarza.
Nabożeństwa tygodniowe w okresie adwentowym w środę o
godz. 16.00.
Lekcje religii: dla grup: III gimnazjum, VI klasa podstawowa,
I klasa podstawowa. Na lekcje religii mogą uczestniczyć także
dzieci rodziców, którzy nie są wyznania ewangelickiego
(ul. Cmentarna 3a).
Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii
(ul. Cmentarna 3a). Raz w miesiącu odbywają się spotkania tematyczne. Aktualnie omawiana są Księgi Symboliczne Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ
Do wypożyczenia:

Książki z biblioteki parafialnej;


Kalendarz Ewangelicki 2017;



„Zwiastun”, „Warto”, „Słowo i myśl”, „Wiara i mundur” czasopisma kościelne.
Zapraszamy do uczestniczenia w tworzeniu biblioteki para-

fialnej, po uprzednim skontaktowaniu się. Pierwszym z etapów
będzie spisanie książek, następnie stworzenie elektronicznej bazy
danych, aż w końcu udostępnienia katalogu na stronie parafialnej.
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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.


Polecamy:




„Pomocnik Historyczny. Marcin Luter i reformacja” to wydanie zbiorcze tekstów przygotowane przez Politykę. Stanowi
to krótki przekrój materiału dotyczącego Reformacji i ks. dra Marcina Lutra.
Cena: 24,99 zł.
„Marcin Luter. Buntownik w czasach
przełomu” autorstwa H. Schillinga. Autor jest emerytowanym profesorem historii Europy we wczesnej nowożytności na Uniwersytecie Humboltów w Berlinie. Książka będzie
dostępna w naszej bibliotece. Cena: 69 zł.
„Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma” autorstwa J. Sojki to już druga część omawiająca
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ważniejsze pisma napisane przez Reformatora. Książka warta zapoznania się, ponieważ
ukazuje rozwój myśli teologicznej Lutra, a
także ważniejsze tematy podejmowane przez
niego. Cena 18 zł.

NASI JUBILACI
Październik:

Agnieszka Koromo

Maria Marek

Zuzanna Muchowska
Listopad:

Marek Berżyński

Sylwia Wieczorek
Grudzień:

Katarzyna Liedtke

Anna Majewska

Jan Muchowski

Ktokolwiek nas spotyka od Niego przychodzi tak dokładnie zwyczajny że
nie wiemy o tym. Ktokolwiek nas spotyka od Niego przychodzi jeśli
mniej chrześcijański

Gratulujemy i życzymy wiele bożych łask!
23

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;

24

