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„Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz 

wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, 

ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, 

ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich 

bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak 

ty. ”. 

5 Księga Mojżeszowa 5,14 
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SŁOWO WSTĘPNE 

Rok 2018 został przez władze Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Składa-

nie właściwego świadectwa wydaje się nie lada zadaniem, które 

nie jest ograniczone wiekiem czy płcią. Takim świadectwem w 

Izraelu było obchodzenie sabatu, jako dnia wolnego od pracy i 

poświęconego Panu. 

Patrząc na najbliższą przyszłość warto zastanowić się jak 

spędzamy nasz czas. Co dominuje nasze codzienne życie i czy 

potrafimy wygospodarować choć trochę czasu dla naszego Ojca 

w niebie. To pytanie jest o tyle zasadne, o ile chcemy składać 

właściwe świadectwo o naszym Bogu i Zbawicielu. Mając nikłe 

pojęcie i doświadczenie w relacji z Bogiem trudno nam będzie 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jesteśmy chrześcijanami, któ-

re ktoś może zadać. Bycie chrześcijaninem wymaga ostatecznie 

świadomego i odpowiedzialnego życia, także w życiu parafial-

nym. 

Myśląc więc o nadchodzących wydarzeniach nie zapominaj-

my, że parafia to nie są jedynie uchwały, finanse, ale parafia to 

przede wszystkim ludzie, wspólnota, której częścią jest każdy z 

nas. Dbając nie tylko o własny czas, zdrowie i relacje, ale także o 

wspólnotę uczymy samych siebie i innych, że warto zmieniać 

świat. Nasze decyzje zawsze mają wpływ na drugiego człowieka. 

Życzę więc każdemu z nas właściwych decyzji w nowym roku. 

ks. Karol Niedoba 
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Słowo ciałem się stało! 

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam o tym co roku 

– Stworzyciel zszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, przyjął cia-

ło kobiety, by się narodzić. Chcąc pojawić się pośród ludzi, miał 

do wyboru każdy sposób, tysiąc sposobów – a wybrał właśnie 

ten. Nie lekceważmy ciała! Podobnie, 

gdyby Stwórca świata chciał uczynić 

człowieka istotną bezcielesną – byłby to 

zrobił. A jednak jesteśmy cieleśni, utkani 

z materii ziemi, podobnie jak ptaki 

i drzewa, choć zarazem nieśmiertelni. 

Nie mówmy więc, że ciało jest nieważne, 

że nie ma znaczenia. 

Możemy śpiewać o tym, że świat nie jest naszym duchowym 

domem, ale nie możemy zaprzeczyć, że nasze ciało jest z mate-

rialnego świata. A przy tym wszystkim jesteśmy jednością, nasz 

duch wyraża się poprzez nasze ciało, a nasze ciało nie jest pozba-

wione znamion duchowości. Można powiedzieć – nasze ciało 

uczestniczy w naszej godności dzieci Bożych. Troska o ciało jest 

więc powinnością moralną i jest integralną częścią troski o całego 

człowieka. Jeśli nie dbamy o swoje ciało – trujemy je, zaniedbu-

jemy, nie zaspokajamy jego potrzeb – lekceważymy całego sie-

bie, dar zdrowia i życia dany nam od Boga, ale przede wszystkim 

niszczymy siebie – ukochane, wyjątkowe, najdroższe Ojcu dzieci 

Boże. 

Jako chrześcijanie wzorujemy się na 

Jezusie. Czy postawy wobec swojego 

ciała również możemy uczyć się od 

Niego? Przyjrzyjmy się temu, jak Je-

zus postępował wobec własnej ciele-
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sności. Po pierwsze Jezus przyjął ludzkie ciało (jakże często my 

nie przyjmujemy swojego!). Po drugie był okazem zdrowia, gdyż 

wszędzie chodził pieszo, często w upale, co wymagało dużej siły 

i wytrzymałości, a w drodze często przemawiał, i jeśli mówił do 

tysięcy, musiał to robić z mocą – nie tylko duchową, ale również 

fizyczną. Po trzecie jadł – w wielu fragmentach Biblii czytamy, 

że spożywał posiłki, odżywiał się, zapewniał sobie posilenie, 

„wpraszając się” na uczty także do celników i grzeszników. Na-

wet jako Zmartwychwstały poprosił uczniów o coś do zjedzenia. 

Nigdy nie był zbyt zapracowany, by o siebie w ten sposób za-

dbać, myślał również o jedzeniu dla innych – swoich uczniów 

i tłumu, który go słuchał. Syn Boży uznawał też granice swego 

ludzkiego ciała i nie eksploatował go nadmiernie. Nie używał 

nadludzkiej mocy, by wypełniać swoje zadania, przeciwnie, od-

poczywał, a nawet ukrywał się przed tłumem, oddalał się, by na-

brać sił i się modlić. Jako człowiek Jezus musiał też po prostu do-

brze wyglądać – elektryzował i pociągał za sobą tłumy zapewne 

nie tylko tym, co mówił, ale jak to robił i jak wyglądał – piękno 

musiało emanować z Jego postaci! Jak wysoko Jezus cenił zdro-

wie, dociera do nas, gdy próbujemy poli-

czyć, ilu osobom chorym i cierpiącym po-

mógł. Dla Niego zdrowie było wartością, 

jest ono również związane ze stanem du-

cha człowieka, z jego wiarą i sumieniem. 

Uzdrawiając, Jezus odpuszczał grzechy 

i umacniał wiarę tych, którym pomagał. 

Ciało jest świątynią Ducha, o czym czytamy w 1 Liście do 

Koryntian 6,19. Za pomocą ciała okazujemy też miłość, jednym 

ciałem stajemy się jako małżonkowie, z uczynków miłosiernych 

wobec ciała będziemy rozliczani, gdy staniemy ostatecznie przed 
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Bogiem. Co najbardziej mnie uderza, Jezus karmi nas swoim cia-

łem, ciałem Jezusa jesteśmy też jako 

Kościół. W wieczności, jak głoszą 

obietnice, również posiadać będziemy 

ciało, dla niego również przeznacze-

niem jest zmartwychwstanie. Jak to 

możliwe, że dzisiejsi chrześcijanie zda-

rza się, że ciału umniejszają, odrzucają je i pogardzają nim, z dru-

giej zaś strony ciało bywa ubóstwiane – może nawet częściej 

przez tych, którzy Ducha mu odmawiają? Czy możliwe jest zdro-

we do niego podejście? 

Kiedy zaniedbujemy ciało, zaniedbujemy całego człowieka. 

Stare przysłowie dobrze wyraża prostą prawdę – w zdrowym cie-

le zdrowy duch. Nie sposób doskonalić się duchowo, krzywdząc 

własne ciało. W jaki sposób krzywdzimy je najczęściej? Niezdro-

wo się odżywiając (przejadając, głodząc, stosując niezdrowe die-

ty), prowadząc niezdrowy tryb życia (doprowadzając do przemę-

czenia bądź przeciwnie, poddając się zbytniemu lenistwu), po-

zbawiając ciało dostatecznej ilości snu, nie zaspokajając natural-

nej potrzeby ruchu (zbyt mało lub zbyt dużo ruchu), nie słuchając 

sygnałów płynących z ciała (np. świadczących o 

chorobie), nie wykonując badań profilaktycz-

nych. 

Zdrowe traktowanie ciała wymaga dyscypliny 

i konsekwencji, a te wiążą się z hartem ducha. 

Nie sposób ćwiczyć ciała w oderwaniu od roz-

woju duchowego – najłatwiej utrzymywać zdro-

we podejście do ciała wówczas, gdy jest się głęboko szczęśliwym 

– a to wiąże się z byciem blisko Boga i ludzi, z przeświadczenia, 

że jest się kochanym, chcianym i docenianym. Radość duchowa 
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to najlepsza przyjaciółka zdrowej dyscypliny wobec ciała i przy-

jemności bycia w ciele. Jeśli więc chcesz być zdyscyplinowany 

wobec ciała, zatroszcz się o swoje szczęście; osiąganiu głębokiej 

radości pomoże z kolei przyjemność związana z uwalnianiem się 

hormonów szczęścia, jak się o nich mówi. Ruszajmy się więc nie 

tylko dla silnych mięśni, wytrzymałych serc, zdrowych narządów 

i pięknej sylwetki, lecz także po to, by żyć nam się chciało, by-

śmy czuli się żywi, zdolni do rozwoju, działania i miłości. 

Nie szczędźmy wysiłków, by znaleźć tę dyscyplinę, która naj-

bardziej odpowiada naszemu temperamentowi, najbardziej się 

nam spodoba. Każdy ruch jest dobry, na pewno lepszy od jego 

braku. Pamiętajmy jednak, że im bardziej wszechstronnie dany 

sport rozwija nasze ciało, tym lepiej – jeśli jesteśmy zdrowi i w 

sile wieku, nie poprzestawajmy na spacerach, spróbujmy posta-

wić sobie większe wyzwanie, mając na uwadze to, że z każdym 

rokiem tracimy masę mięśniową, a co za tym idzie – siły fizycz-

ne, i w dużej mierze to od nas zależy, z jakiego poziomu wystar-

tujemy do starości i czy nasza starość będzie tzw. starością po-

myślną. Zwróćmy uwagę, czy ruch, który uprawiamy, nie jest 

zbyt jednostajny, wybierajmy dyscypliny rozwijające całe nasze 

ciało albo uprawiajmy naprzemiennie kilka z nich. Jeśli jeździsz 

na rowerze, chodzisz z kijkami lub biegasz – wyśmienicie, wiedz 

jednak, że potrzebujesz gimnastyki rozciągającej napięte grupy 

mięśniowe, pa-

miętaj też o sta-

wach, np. barko-

wym, których za-

kres ruchu, nie-

ćwiczony, z roku 

na rok zmniejsza 
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się. Pamiętajmy też o umiarze – nadmiar jest równie szkodliwy, 

co brak ruchu, o czym wiedzą najlepiej wyczynowi sportowcy, 

których ciała zostają często zniszczone na skutek nadmiernego 

i jednostronnego obciążenia. Wybierajmy też mądrze – nie każda 

dyscyplina jest dla każdego. Dynamiczna zumba niekoniecznie 

nadaje się dla osób starszych, modne dziś trampoliny czy inten-

sywne biegi nie służą zaś kobietom, które urodziły dzieci, gdyż 

mogą poważnie osłabić i tak już słabe mięśnie dna miednicy. 

Dyscypliną, która moim zdaniem najlepiej służy całemu czło-

wiekowi, jest joga. Ten system pracy z ciałem nie pomija żadne-

go narządu człowieka. Każdy staw, mięsień, każde ścięgno i na-

rząd wewnętrzny zostaje dotknięty, poruszony i rozmasowany, 

dzięki czemu do każdej komórki ciała napłynąć może odżywcza, 

natleniona krew. Joga wzmacnia mięśnie, także te głęboko poło-

żone w jamie brzusznej, poprawia sylwetkę, odciąża i uelastycz-

nia kręgosłup, sprawia, że wolniej przebiegają procesy starzenia 

się organizmu, obniża napięcie mięśniowe, reguluje wagę ciała 

i ciśnienie krwi. Joga uwzględnia jedność psychofizyczną czło-

wieka i uczy nie tylko panować nad ciałem, ale także nad odde-

chem, procesami myślowymi i emocjami. Uwzględnia aspekt du-

chowy w człowieku, nie jest jednak systemem religijnym i pozo-

staje narzędziem, które służyć może każdemu chcącemu rozwijać 

się człowiekowi. Nie bez znaczenia jest jednak wybór nauczycie-

la jogi – dobrze, żeby była to osoba, którą znamy i której ufamy. 

Moim ulubionym nauczycielem jogi od lat pozostaje ks. Joseph 

Pereira, katolicki ksiądz pochodzący z Indii, który podczas 

warsztatów jogi organizowanych na całym świecie cytuje Biblię 

i śpiewa psalmy. Spotkania z nim są dla mnie corocznym świę-

tem – prawdziwą ucztą zarówno dla ciała, jak i ducha. 
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Inspiracją do napisania tekstu była konferencja ks. Marka Dziewiec-

kiego pt. Koniec wymówek. Trenuj z Jezusem ciało i ducha, wydana w 

wersji audio przez Wydawnictwo RTCK. 

 

Joanna Rączkowiak 

(instruktorka jogi, kinezygerontoprofilaktyki oraz ćwiczeń mięśni dna 

miednicy) 

 

Czy stereotypy są dobre czy złe? 

Czy nieraz zdarzyło się wam zobaczyć Syryjczyka i pomy-

śleć: „O Boże to pewnie terrorysta!” albo otworzyć drzwi domu 

i zobaczywszy przedstawiciela handlowego o pochodzeniu cy-

gańskim, pomyśleć: „Jezu, to Cygan! Pewnie mnie okradnie! le-

piej nie wpuszczę go do domu!”. W większości przypadków oba-

wiam się, że odpowiedź byłaby twierdząca. 

Może na początku wyjaśnię, co to 

stereotypy. Mianowicie jest to funkcjo-

nujący w społeczeństwie skrótowy, 

uproszczony sposób myślenia o danej 

jednostce lub większej grupie społecz-

nej. Często oparty na niepełnej lub fał-

szywej wiedzy o świecie, utrwalony 

przez tradycję i nie ulegający zmia-

nom. 

No właśnie! 

Teraz powstaje pytanie: czy stereotypu są dobre, czy złe? 

dziecko, gdy rodzi się, musi uformować swój własny sposób 

spostrzegania świata, zrozumieć go na własny sposób. W tym po-

magają mu rodzice, ucząc go, co jest dobre a co złe, co wolno a 

czego nie wolno, komu można zaufać a komu nie itd. I właśnie tu 
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tworzy się u tego małego człowieka tworzą się już stereotypy. 

Dziecko musi jakoś utożsamić się ze światem, rodziną, krajem, w 

którym mieszka. Od razu zaczyna utożsamić się z danymi grupa-

mi społecznymi np. „Ja jestem biały. Oni są czarni” albo” Ja je-

stem bogaty, oni są biedni”. 

Tu już rozpoczyna się kategoryzowanie 

osób. Mówiąc potocznie „szufladkowanie 

ludzi” Oglądając w wiadomościach zama-

chy terrorystyczne pojawiają się nieraz my-

śli „Oni są źli. Każdy Arab to terrorysta”. Z 

czasem dojrzewa, rozwija się w świecie ten stereotyp i zostaje 

przyjęty przez sześć miliardów osób, którzy tak spostrzegają 

świat w uproszczony i łatwy sposób. Co z tego wynika? Nie po-

winniśmy winić ludzi, że wyrastają na - mówiąc odważnie – po-

tworów, którzy dominują świat swoim myśleniem, raniąc przy 

tym innych ludzi. Wiele jest osób, które w żaden sposób nie wpi-

suje się w stereotypy wytworzone przez społeczeństwa. Warto 

więc zapytać samego siebie: Jak może czuć się Cygan, przed któ-

rym zamykane są drzwi? Albo Syryjczyk, od którego wszyscy się 

odsuwają i traktują jak trędowatego? 

No właśnie! Więc… Stereotypy są dobre czy złe? 

To pytanie pozostawię bez odpowiedzi do głębszej refleksji. 

Zuzanna Muchowska 

II Sesja VI Synodu Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej 

14 października 2017 r. w Toruniu odbyła się Sesja VI Syno-

du - Synod Reformacyjny - Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej, 

w której z naszej parafii uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba i Ka-

rola Skowrońska. 
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Obrady Synodu rozpoczęto nabożeń-

stwem ze Spowiedzią i Komunią Świę-

tą w kościele św. Szczepana w Toruniu. 

Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec; spo-

wiedź: ks. radca Janusz Staszczak; liturgia: 

ks. Michał Walukiewicz; Komunia Święta: ks. bp Marcin Hintz. 

Podczas nabożeństwa odbyło się uroczyste ślubowanie nowych 

delegatów do Synodu DPW.  

Następnie, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego 

odbyła się Sesja Referatowa „Toruń - miasto wielu wyznań”, 

w której uczestniczyli bp Jerzy Samiec i bp Marcin Hintz, syno-

dałowie, przedstawiciele środowiska naukowego Torunia i wielu 

mieszkańców Torunia i województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Gośćmi honorowymi byli m.in.: Michał Zaleski, prezydent Toru-

nia; Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta; Marek 

Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego; ks. Mikołaj Haj-

duczenia z parafii prawosławnej św. Mikołaja; przedstawiciele 

Polskiej Rady Ekumenicznej i towarzystw naukowych. 

Sesję prowadzili: 

Ks. radca Janusz Staszczak, kurator Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej Izabela Główka-Sokołowska i prof. Jarosław 

Kłaczkow. Wygłoszono 4 referaty: 

- bp dr hab. Marcin Hintz, prof. CHAT – „Duchowość i teolo-

gia ewangelicka XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem 

Prus”, 

- prof. dr hab. Waldemar Rozenkowski – „Rozwój sieci para-

fialnej w Toruniu od średniowiecza do współczesności”,  

- dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK – „Początek reformacji 

w Toruniu”, 

-  dr hab. Piotr Birecki – „Architektura i sztuka ewangelicka 
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w Toruniu”. 

Po dyskusji odbyła się promocja dwóch bardzo cennych pu-

blikacji wydanych na 500-lecie Reformacji w Polsce: „Toruń 

miasto wielu wyznań” i „W 500-lecie Reformacji. Z dziejów Ko-

ściołów Ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Ksią-

żęcych”. Obejrzenie wystawy „Reformacja w Toruniu. Wpływ 

kultury ewangelickiej na rozwój miasta” w salach Muzeum Okrę-

gowego zamykało tę część Synodu. 

Niebywałym wydarzeniem, wieńczącym obchody Jubileuszu 

500. lat Reformacji był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 

im. Stanisława Hadyny Solus Chrystus, który odbył się w Cen-

trum Kulturalno-Kongresowym. Zespół „Śląsk” zaprezentował 

koncert z utworami sakralnymi, złożony z dzieł m.in.: Jana Seba-

stiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Francis Josepha 

Gosseca oraz Georga Friedricha Händla. Wysłuchano także kom-

pozycji Stanisława Hadyny oraz opracowania muzyczne utworów 

sakralnych Jean-Claudea Hauptmanna. 

Karola Skowrońska 
 

Nabożeństwo Pamiątki Święta Reformacji 

29 października 2017 r. w Kościele Ewangelicko-

Augsburskim św. Jana  odbyło się uroczyste nabożeństwo z oka-

zji Pamiątki Święta Reformacji w Roku Jubileuszowym, w któ-

rym uczestniczyli serdecznie powitani przez ks. Karola Niedobę, 

wikariusza grudziądzkiej parafii: ks. Michał Walukiewicz, pro-

boszcz parafii EA w Toruniu, ks. Mikołaj Hajduczenia z parafii 

prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu, wiceprzewodniczący Od-

działu Wielkopolsko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, 

pastor Andrzej Hara ze Zboru Chrystusowego w Grudziądzu, Da-
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mian Szczepańczyk (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), stu-

dent teologii oraz liczni parafianie z kilku kościołów. 

Nabożeństwo rozpoczęto pieśnią „Na skale Kościół stoi”. Ka-

zanie wygłosił ks. Michał Walukiewicz w oparciu o tekst z Ewan-

gelii Mateusza. W trakcie liturgii, w której aktywnie brali udział 

także duchowni innych wyznań, wspólnie modlono się i śpiewa-

no pieśni. Pod koniec nabożeństwa ks. Mikołaj Hajduczenia wy-

głosił słowo pozdrowienia w imieniu oddziału PRE podkreślając 

znaczenie Reformacji dla Kościoła Zachodniego. Z kolei ks. Mi-

chał Walukiewicz udzielił błogosławieństwa Aaronowego, po 

czym odśpiewana została wspólnie pieśń pod tytułem „Brońże, 

Panie, nas na wieki”. 

W kruchcie kościoła wszyscy mogli porozmawiać i posilić się 

przygotowanym ciastem i kawą. Serdeczne podziękowania dla 

osób, które włączyły się aktywnie w przygotowanie poczęstunku. 

Karola Skowrońska 
 

Parafia i jej najważniejsze zadania 

Rok 2018 dla parafii św. Jana w Grudziądzu niesie ze sobą 

zmiany w obrębie funkcjonowania (wybory do rady parafialnej) 

i samostanowienia (wybory na proboszcza). Warto jak sądzę 

przypomnieć sobie Regulamin Parafialny, który określa jakie 
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przywileje i obowiązki posiadają członkowie 

parafii jak i sama parafia. 

Toteż w paragrafie 3 czytamy następujące sło-

wa: 

1. Wspólnym zadaniem wszystkich parafian jest zapewnienie 

istnienia i rozwoju duchowego i materialnego Parafii.  

2. Naczelnym prawem i obowiązkiem parafian jest korzysta-

nie z głoszonego Słowa Bożego poprzez udział w nabożeństwach, 

w sakramentach i innych czynnościach kościelnych, a także po-

przez aktywny udział w życiu religijno-kościelnym. 

To oznacza, że każdy z nas zobowiązany jest do działania na 

rzecz parafii jako wspólnego dobra, które ma służyć nie tylko 

członkom, ale też osobom poszukującym nowej drogi ku Bogu. 

Świadome działanie umożliwia budowanie więzi i budzi odpo-

wiedzialność za innych. (§ 5 1. Parafia prowadzi działalność dia-

konijną, otaczając opieką i udzielając pomocy i wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, chorym, biednym, starym i samotnym. 2. Pa-

rafia może prowadzić działalność oświatową, kulturalną, opie-

kuńczą i inną, zgodną z nauką i potrzebami Kościoła) Przekazy-

wanie tej myśli najmłodszym pozwoli na rozwijanie się parafii 

dając im szansę zbudowania właściwej hierarchii wartości i ce-

lów życiowych. 

Jedną z form odpowiedzialności za parafię jest udział w wy-

borach. W paragrafie § 8 czytamy: 1. Prawo głosu i czynne pra-

wo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy 

ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, 

uczęszczają na nabożeństwa i opłacili 

w przepisanym terminie przypadającą 

na nich składkę za rok ubiegły lub zo-

stali z niej zwolnieni przez Radę Para-
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fialną. 2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje 

jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, 

którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym 

i przystępują do Stołu Pańskiego. Podejmując więc decyzję wy-

boru kandydata albo decydując się na kandydowanie powinniśmy 

zrobić to świadomie. Odpowiada się bowiem za członków i fi-

nanse parafii. 

Zadania jakie czekają przed nowymi członkami opisane są w 

§ 21. Tam czytamy, że: W wykonywaniu sprawowanego zarządu 

Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:  

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, mo-

ralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religij-

nego w Parafii,  

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z ni-

mi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechne-

go kapłaństwa,  

c) dawanie dobrego przykładu innym,  

d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o ze-

wnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne 

uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w 

ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,  

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,  

f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie 

wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,  

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomoc-

niczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do 

Synodu Diecezjalnego,  

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wika-

riusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne 

o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych 
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w Parafii,  

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych spra-

wozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,  

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców 

oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy 

wyborach parafialnych,  

k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafial-

nych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchow-

nych i świeckich pracowników Parafii,  

l) powoływanie komisji parafialnych,  

m) przedstawianie kościelnym władzom przełożo-

nym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz 

z uzasadnieniem. 

Osoby kandydujące na urząd radnego lub do komi-

sji rewizyjnej należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed 

wyborami wraz ze zgodą osoby kandydującej. Lista kandydatów 

powinna zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych człon-

ków władz parafialnych (§ 21 pkt. 4). Przy wyborach do rady pa-

rafialnej wybierana jest także Komisja Rewizyjna, której zada-

niem jest (§ 41)  

a) kontrola, co najmniej raz do roku, księgowości parafialnej, 

ksiąg metrykalnych i działalności kancelarii parafialnej,  

b) sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z prelimi-

narzem budżetowym, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Para-

fialne i z uchwałami Rady Parafialnej,  

c) ocenianie działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na 

Zgromadzeniu Parafialnym wniosku w sprawie udzielenia Radzie 

Parafialnej absolutorium,  

d) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom parafial-

nym, 
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e) przekazywanie wniosków pokontrolnych Radzie Diecezjal-

nej, w wypadku, gdy władze parafialne pozostawią je bez 

uwzględnienia i wyjaśnienia dłużej niż przez dwa miesiące. 

Jednym z ważnych wydarzeń parafii jest wybór proboszcza. 

To należy do kompetencji Zgromadzenia Parafialnego. Wybór 

duchowego przewodnika powinien być odpowiedzialny mając w 

świadomości zawsze niedoskonałości jakie niesie ludzka natura 

duszpasterza. Dlatego wybrany proboszcz nigdy nie powinien po-

zostawać w swojej służbie sam, ale 

podobnie jak każdy członek liczyć na 

wsparcie pozostałych parafian. 

Myśląc więc o wyborach nie na-

leży obawiać się podejmować no-

wych wyzwań i wzięcia odpowie-

dzialności za Parafię. Zwłaszcza, że 

ciężar nigdy nie spoczywa na bar-

kach jednej osoby, chociaż czasem 

tak się może wydawać, lecz wielu osób. Kościół to żywe ciało, 

ludzi mających ten sam cel ogłaszać Boże Królestwo i jego spra-

wiedliwość, które najpełniej ujawniły się w Krzyżu i zmartwych-

wstaniu Jezusa. 

Życzę więc dobrych wyborów i odwagi w podejmowaniu no-

wych wyznań, nie tylko na polu parafialny. 

ks. Karol Niedoba 
 

WSPOMNIENIA ZE ZJAZDU 

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. miałam okazję uczestniczyć w 

Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Bydgoszczy. 

Było tam zwiedzanie miasta nocą, podchody, rozważania, wspól-

ne śpiewanie pieśni, robienie ozdób świątecznych i nabożeństwo. 
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Ale nie to uważam za najważniej-

sze. Ważniejsza dla mnie było to, 

że powstała tam wspólnota - 

wspólnota w Bogu.  

Przyjechałam tam rozgoryczo-

na, zniechęcona do reszty świata, 

mająca wrażenie, że nie może być 

gorzej, po kłótni z przyjaciółmi. Wydawało mi się, że jestem sa-

ma na tym wielkim, strasznym świecie. 

Wróciłam radosna, zdeterminowana do działania, pełna chęci 

do życia, zupełnie zapominając o kłótni i o wszystkich troskach. 

Co takiego musiało się stać, że tak bardzo zmieniłam swoje na-

stawienie? 

Odpowiedź może wydawać się dziecinnie prosta. Wspólnota. 

Duch Święty zadziałał w nas. Nauczył mnie pokory, cierpliwości 

i przede wszystkim wybaczania. Wybaczania, dzięki któremu po-

godziłam się z przyjaciółmi. Wybaczania, dzięki któremu poczu-

łam szczęście i wewnętrzny spokój. Wybaczania, które nauczyło 

mnie wiele. Chciałabym, by takie rekolekcje odbywały się czę-

ściej i mam nadzieję, że tak będzie. 

Zuzanna Muchowska 
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PLAN NABOŻEŃSTW EKUMENICZNYCH 
18 – 25 STYCZNIA 2018  

 

 

 

17.01 (środa) godz. 17.00 - Kościół Rzymskokatolicki, Bazylika 

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu. 

17.01 (środa) godz. 17.00 Parafia Ewangelicko-Augsburski Zba-

wiciela w Bydgoszczy, ul. Plac Zbawiciela 1 - Wieczór 

poetycko-muzyczny 

18.01 (czwartek) godz. 17.00 - Kościół Polskokatolicki Parafia 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. 

19.01 (piątek) godz. 17.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski 

św. Jana w Grudziądzu, kazanie: ks. Mikołaj Hajduczenia 

(NABOŻEŃSTWO CENTRALNE) 

21.01 (sobota) godz. 17.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski 

św. Szczepana w Toruniu, (NABOŻEŃSTWO CEN-

TRALNE) 

22.01 (poniedziałek) godz. 17.00 - Polski Autokefaliczny Kościół 

Prawosławny Parafia św. Mikołaja w Toruniu 

25.01 (czwartek) godz. 17.00 - Kościół Ewangelicko-

Metodystyczny Opatrzności Bożej w Bydgoszczy. 

26.01 (piątek) godz. 17.00 - Polski Autokefaliczny Kościół Pra-

wosławny Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy 

(NABOŻEŃSTWO CENTRALNE) 

29.01 (poniedziałek) godz. 17.00 - Kościół Polskokatolicki Para-

fia Narodzenia NMP w Toruniu  
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MINIONE WYDARZENIA W OBIEKTYWIE 

 Dziękczynne święto żniw 

 Popołudnie z grami 

 

 

 

 

 Parafialne spotkanie adwentowe 
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 Gościnne kazanie ks. Karola Długosza 

 Ekumeniczne nabożeństwo w Trylu 

 

 

 

 Chrzest Jeremiego 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Styczeń: 

 13 stycznia - Konkurs Sola Scriptura 

 19 stycznia - Centralne ekumeniczne nabożeństwo; 

 27 stycznia - Wieczór filmowy wraz z dyskusją; 

Luty: 

 Zgromadzenie Parafialne sprawozdawczo-finansowe; 

 14 lutego (środa) godz. 17.00 - Dzień pokuty - Środa popiel-

cowa, rozpoczęcie czasu pasyjnego; 

Marzec: 

 24 marca - Międzyparafialne rekolekcje pasyjne i Zjazd Mło-

dzieżowy w Poznaniu. 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ 

 Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele, w 1. i 3. 

niedzielę nabożeństwo słowa połączone z sakramentem ołta-

rza. 

 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. 

 

Z PÓŁKI PARAFIALNEJ 

Do wypożyczenia: 

 Reformacja tom II; 

 Porównanie wyznań; 
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 Czytanie Reformatora tom I i II 

 Reformatorzy; 

 Reformacja w Toruniu; 

 Kalendarz Ewangelicki 2018; 

 „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. 

NASI JUBILACI 

Styczeń: 

 Danuta Kawa 

 Leszek Siwik 

Luty: 

 Colin Koromo 

 Monika Szczepaniak 

Marzec: 

 Janusz Jurewicz 

 Katarzyna Jurewicz 

 Michał Rumiński 

 
 

Gratulujemy i życzymy wiele bożych łask! 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 

Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
1 list św. Jana 3,1 
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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; 


