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SŁOWO WSTĘPNE
W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy: Wtedy Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchną w jego nozdrza tchnienie życia, tak że człowiek stał się żywą istotą. Słowa zapisane w tej
księdze nakreślają definicję człowieka. Składa się on zarówno
z ziemi stworzonej przez Boga mocą słowa jak i boskiego tchnienia, które sprawiło, że ludzkie ciało stało się istotą żywą.
W człowieku nie ma więc nic co zasługiwałoby na pogardę. Człowiek odrzucając swego Stwórcę sprawił, że ciało i dusza przestały istnieć w harmonii.
Okres wakacyjny, podczas którego częściej niż zwykle obcujemy z naturą i wypoczywamy, jest dobrym momentem, aby zgłębić tajemnicę stworzenia człowieka i jego upadku. Myśląc o przeszłości uświadamiamy sobie własną teraźniejszość, która w wielu
aspektach odbiega od tego jak było na początku.
Brak tej harmonii jaka towarzyszyła stworzeniu i człowiekowi jeszcze nie znaczy, że nic nie można zmienić. Życie i osoba
Jezusa ukazuje nam, że można żyć w harmonii ze Stwórcą, a tym
samym z drugim człowiekiem i ze stworzeniem.
Mam nadzieję, że treść Grudziądzkiego Przeglądu Ewangelickiego zainspiruje nas do refleksji nad doczesnością. Przyszłość
tworzy się teraz, dlatego nie pozostawiajmy jej w dłoniach innych, ale formujmy ją tak jak niegdyś uczynił to nasz Stwórca
prosząc, aby to Jego Duch ożywił ją. Zwłaszcza, że dał nam
obietnicę w Jezusie Chrystusie.
Życzę udanej lektury i wielu głębokich przemyśleń.
ks. dr Karol Niedoba
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AFIRMACJA ŻYCIA
Afirmacja życia to tytuł jednej z książek wydanych w ramach Jubileuszu 500-lecia Reformacji.
Autorką książki jest Irena Lichtner, która obroniła
doktorat na Uniwersytecie w Tybindze właśnie z
kwestii doczesności w teologii Marcina Lutra. Irena Lichtner pracowała przez pewien czas również
na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej prowadząc ćwiczenia
z dogmatyki. Jej zajęcia pozwalały spojrzeć studentom, w tym
także i mnie, w inny sposób na teologię ewangelicką rozszerzając
nasze horyzonty. Jej monografia była dla mnie tym bardziej
szczególnym impulsem do tego, aby napisać krótki tekst dotyczący m.in. kwestii afirmacji życia.
Sądzę, że wpasowuje się to także w tematykę tego Kwartalnika. Okres wakacyjny, czas odpoczynku i refleksji, może stanowić
dobry moment na zastanowienie się nad kwestią własnej doczesności. Mam nadzieję, że tekst wzbudzi głębsze refleksje nad
afirmacją życia.
Wraz z Reformacją nadeszła nowa era rozumienia świata.
Za sprawą ks. Marcina Lutra zakwestionowany został ówczesny
porządek, który przeciwstawiał świat życiu zakonnemu. Luter dowartościował życie świeckie, małżeństwo, pracę, czy obejmowane urzędy, tym samym stworzył przestrzeń do bycia w świecie.
W przeciwieństwie do Erazma z Rotterdamu, który pragnął „zrobić z miasta klasztor”, Luter swoje przemyślenia na ten temat wyłożył szczególnie
w Wykładzie do Genesis. Tekst powstawał przez dziesięć lat (1535-
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1545) i był podstawą jego wykładów na uniwersytecie w Wittenberdze.
Zasadnicze tezy jakie przedstawił Luter w Wykładzie to ukazanie Boga jako Stwórcę, do którego zwraca się człowiek afirmując świat, ponieważ jest jego częścią. Luter był przekonany, że
w stworzeniach można usłyszeć głos Stwórcy. Podobnego zdania
był Franciszek z Asyżu. Reformator przezwycięża tym samym
podział na świat i człowieka. Jego myśl idzie jednak dalej. Ukazuje, że ciało jest równie ważne jak duch, ponieważ Bóg stwarza
i przemienia człowieka w nowe stworzenie, zarówno ducha jak
i ciało. Dlatego dla Lutra wstrzymywanie się od jedzenia i picia,
co było nagminną praktyką mnichów, oznaczało walkę z naturą,
która była dziełem Stwórcy i mówiła o Nim.
Kolejną ważną tezą było przeświadczenie, że nie natura, ale
ludzkie serce jest źródłem zła w świecie. Potwierdzenie swej tezy
odnajdywał Luter w pierwszej księdze
Mojżeszowej. Uważał, że tylko ten
kto został oświecony przez Słowo Boże i Ducha Świętego jest wstanie dostrzec cuda stworzenia, które są darami Bożymi. Człowiek ma więc prawo
i powinien nimi się rozkoszować i
cieszyć. Takie podejście otwiera przestrzeń dla życia świeckiego.
Luter był również przekonany, że łaska Boża odmienia ludzkie serce, a wraz z nim zachowanie i styl życia, które umożliwia
zobaczyć i korzystać we właściwy sposób z darów Bożych. Swoje przekonanie opierał także na rozumieniu wolności człowieka.
Reformator mówi o wolności jako byciu wolnym od siebie.
To oznaczało dla niego, że człowiek odrzuca własne ego, czyli
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bycie dla siebie bogiem, i wybiera wiarę w Boga Stwórcę. Tym
samym może zajść w nim proces odnowienia tego co stare i nastąpić proces stwarzania, które dzieje się w doczesności. Natura
przestaje być wrogiem, a staje się darem i cudem Bożym.
Myśli Lutra, które są obrazem tego jak spostrzegał on doczesność, mogą być doskonałym impulsem do zastanowienia się nad
obecnym rozumieniem teraźniejszości. Dziś mamy do czynienia z
ogromną paletą różnych podejść do życia. Lutrowa idea afirmacji
życia przestała być niezwykła w dzisiejszym świecie, nie szokuje
jak w XVI w. Niektórzy żyją odrzucając to co duchowe skupiając
się tylko na tym co naturalne. Fascynacja Bożymi cudami przysłania im samego Stwórcę, w ten sposób stają się niewolnikami
owej fascynacji.
Inni z kolei skupiając się na doczesności,
ale przez to zatracili umiejętność życia w samotności i ciszy. Z tego powodu doczesność,
a zwłaszcza pełnione role pozbawiają nieraz
człowieka radości życia. Przestaje on także
dostrzegać cudowny świat stworzony przez
Boga. Biznesmeni, adwokaci, maklerzy, czy politycy poszukują
więc przestrzeni odosobnionych pozwalających na wewnętrzną
medytację. Dlatego życie mnisze zaczyna przechodzić swój renesans.
Afirmacja życia przedstawiona przez Lutra, chociaż powstała
dawno, pozostaje jednak nadal konkretną propozycją dla współczesnego człowieka szukającego harmonii w życiu. Z jednej strony mamy zachwyt życiem w każdym jej aspekcie, a z drugiej
strony odczuwamy darowaną nam w Chrystusie wolność, która
pozwala nam ustrzec się przed różnymi współczesnymi formami
zniewolenia. Można powiedzieć, że jest to droga środka, modus
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Vivendi, które umożliwia człowiekowi zachować w sobie pokój,
który nie pochodzi z tego świata, ale od Boga.
Proponowana przez Lutra forma afirmacji życia realizuje się
tylko, gdy poznajemy Boga jako swego Stworzyciela. Wtedy możemy doświadczyć jak wspaniałe jest życie. Odrzucając Boga
kierujemy się tylko ku sobie, albo popadamy w duchowy zachwyt
nad sobą albo pobłażamy swemu ciału. Z czasem popada się
w fałszywe poczucie życia, bo w istocie jest puste w sobie. Zastanawiając się nad własną doczesnością warto zadać sobie pytanie
o własne życie. Czy znamy swego Stworzyciela? Czy żyjemy
w harmonii z Nim i drugim człowiekiem? Czy świat jest naszym
wrogiem czy Bożym darem?
Pytania pozostawiam bez odpowiedzi, mając nadzieję, że staną się inspiracją do refleksji nad życiem.
Karol Niedoba

BIEGAM, WIĘC ŻYJE
Od kiedy biegam?
Biegam już „od chłopaka”. Kilkukilometrowe odcinki na leśnych ścieżkach
zdrowia w ciągu dnia lub po miejskich
ulicach wieczorem przeplatane gimnastyką. Nazywam to joggingiem. Miałem nawet epizod klubowy.
W jednym z moich miejsc pracy miałem układ, który polegał na przesunięciu
godzin pracy od 11 do 19, co pozwoliło mi biegać rano w lesie.
Po ślubie, gdy się przeprowadziłem, wynajęliśmy mieszkanie niedaleko morza, co umożliwiło bieganie po plaży, tym razem po
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południu, ale sobota była moja. Gdy się przeprowadziliśmy na
wieś, trudy dojazdu do pracy, koszty remontu domu i utrzymania
ogrodu były już za duże, by biegać dalej. W okresach mniej obciążających fizycznie nieforsowany jogging mógł już mieć miejsce, tym razem po okolicznych terenach spacerowych.
Ostatnimi laty biegam długie dystanse z celem startowym
10 km i opcjonalnie 5 km. Nie biegam maratonów. Dystanse treningowe obejmują od niespełna 5 km przez 8 km jako pewnego
rodzaju podstawę, jednostkowo nawet do 16 km w zależności od
założeń treningowych. Biegam w zasadzie codziennie, o ile mogę, z wyjątkiem niedzieli. To już jest bieganie we właściwym
sensie tego słowa i pod wieloma względami różni się od joggingu. To jest styl życia.
Po co biegam?
Motywacje biegaczy są bardzo różne. W środowisku biegaczy panuje aprobata dla indywidualnych wyborów.
Bieganie po to, by schudnąć, nie wydaje się do końca dobrym
pomysłem. Otyłość czy nadwaga praktycznie uniemożliwia bieganie długich dystansów z powodu braku wydolności. Jogging,
jeśli nie będzie związany z konsekwentną dietą, może tylko
zwiększyć apetyt. Bez wątpienia ogólna aktywność fizyczna zawsze działa korzystnie i poprawia samopoczucie, zwiększa radość
życia i pewność w przestrzeni. Przy zachowaniu
dyscypliny może być
czynnikiem stymulującym
spalanie zbędnych tłuszczy. W przypadku długich
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dystansów, gdy się biega z resztkami niestrawionego jedzenia
z poprzedniego dnia, szczególna przykrość, którą się odczuwa,
może przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych.
Satysfakcja, aprobata siebie, to dostaje biegacz. Ogólne poczucie lekkości, wydolności. Gdy biegam kilkukilometrowy podbieg, biegam go, jakbym biegał po równym. Wolę nawet podbieg
niż ostry zbieg, ponieważ mniej obciąża nogi. Z tym poczuciem
wchodzę w dzień, to jest jak poranna modlitwa. Bieganie późniejsze staje się modlitwą popołudniową.
W Polsce bieganie staje się coraz bardziej popularne. Idzie za
tym komercja i dostajemy coraz więcej produktów „do biegania”.
Na to można spojrzeć inaczej - jako możliwość indywidualnego
wystylizowania się, czyli troski o siebie, kim jestem i kim chcę
być, co lubię. Fakt biegania w pojedynkę i bez widowni niczego
tu nie zmienia, bo to jest, co jest moje.
Gdyby polska kultura byłaby jak polska natura, bylibyśmy
zupełnie innym krajem. Dzięki Bogu mam przywilej biegania
w ładnej okolicy. Biegam po ulicy między drzewami od Komorska przez Osiek lub Krusze, przez las po „kocich łbach” kilometrowymi podbiegami, przez zawijasy krajobrazowego Bzowa, by
wbiec w polną drogę z powrotem do domu. Wariantów jest wiele
w zależności od założeń treningowych, ale wszystkie są źródłem
nieustannych impresji. Zielono jest.
Dostajemy coraz więcej propozycji zawodów. Wspomnę tylko o kilku imprezach w okolicy. Na początku maja mamy krajobrazowy półmaraton Grudziądz – Rulewo organizowany przez
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.
W czerwcu w Warlubiu Szkoła Podstawowa im. Bronisława Ma9
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linowskiego organizuje międzyszkolną
imprezę biegową z biegiem otwartym na
5 km. We wrześniu można pobiec na 10
km w Grudziądzu w ramach Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego. Osobiście
rzadko biorę udział w zawodach, ale są tacy, co biegają w całych
cyklach zawodów, pewnego rodzaju lidze biegaczy. Zawody dają
szansę na bardziej społecznościowe bieganie, rywalizację, sprawdzenie siebie i mogą być weryfikacją cyklu treningowego.
Ile to kosztuje?
Przyjęło się uważać, że bieganie to najtańszy sposób uprawiania sportu. Może to i jest prawdą, jeśli ograniczymy się do joggingu i nie będziemy chcieli się nadmiernie wystylizować.
W przypadku biegania długich dystansów pojawi się problem butów. Ludzie nieobeznani z tematem widzą tylko pogoń za markami z wysokimi marżami i traktują to jako element zapożyczonej
identyfikacji. Może i tak jest w przypadku tych „co się tylko noszą”.
Za buty biegowe trzeba zapłacić od 40 zł do ponad 600 zł.
Źle dobrane buty będą skutkować kontuzjami. Za koszulki, czapki i inne można zapłacić i mało i dużo. Bielizna nie odprowadzająca wilgoci może w ostateczności doprowadzić do przewiań.
Kontuzje jak i choroby to szczególnie bolesne doświadczenia dla
każdego biegacza, bo „wszystko
bierze w łeb”.
Z butami zacząłem eksperymentować szukając właściwych
10

i dostępnych na moją kieszeń. Kiedyś kupiłem buty ze średniej
półki cenowej, które przy przymiarce wydawały się bardzo komfortowe. Gdy jednak zacząłem w nich biegać, to stały się źródłem
nieustannej irytacji. Zareagowałem kupując tanie buty z marketu.
Muszę przyznać, że poczułem ulgę. Na długo to jednak nie starczyło, bowiem podeszwa szybko się ubiła i było widać żeberkową konstrukcję (w środku podeszwy w kratkach było powietrze).
Nie ma tu żadnej prostej logiki, ani marka, ani cena same w sobie
niczego nie gwarantują. Dochodzę do butów biegowych o grubej
podeszwie z wyakcentowanym śródstopiem, nie tyle szybkie, co
nastawione na amortyzację i stabilizację. Nawet nabyłem takie
przez Internet w jednej z sieci sportowych. Buty występują jako
buty dla biegacza i takie też są, do spacerów się nie nadają. Należą do butów z dolnej półki cenowej, choć dostępne są wersje
droższe – wydaje się, że bardziej przewiewne. Mam jeszcze parę
butów nieco innego typu i chcę ją najpierw zużyć, ale następca
już czeka.
W czasie biegu nie słucham muzyki, nie badam tętna, ale
mierzę czas. Cieszę się otaczającą przyrodą i własnym wysiłkiem
fizycznym.
Jan Muchowski
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NOC MUZEÓW W KOŚCIELE ŚW. JANA
Noc Muzeów to wyjątkowe wydarzenie, organizowane
w całej Europie, zapoczątkowane w Berlinie w 1997 r. W Polsce
pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 2003 roku i z każdą edycją
zyskuje na popularności. Instytucje kultury, muzea, galerie, instytucje państwowe, biblioteki z niezwykłym zaangażowaniem przygotowują specjalne pokazy, animacje, programy edukacyjne,
udostępniają bez opłat możliwość zwiedzania, organizują pokazy
teatralne i filmowe.
Nie inaczej było w Grudziądzu. Głównym organizatorem grudziądzkiej Nocy Muzeów było Muzeum im. ks. Władysława
Łęgi, a parafia ewangelicko - augsburska została po raz drugi
zaproszona do zaangażowania się w to wydarzenie. “Debiut”
miał miejsce z zeszłym roku i prezentowane w kościele przy
ul. Szkolnej prelekcje i wykłady, połączone z możliwością
zwiedzania kościoła, cieszyły się dużym powodzeniem.
W tym roku formuła Nocy Muzeów w kościele była trochę
inna. Myślą przewodnią było rozważanie o różnych sposobach
docierania do nas Bożego Słowa - poprzez muzykę, sztukę,
architekturę i symbole. Wieczór rozpoczęliśmy koncertem chóru
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z
p a r a f i i
ewangelicko
augsburskiej w Toruniu pod dyrekcją
Joanny Tomczak.
Wielu przybyłych gości wspominało, że przyszli specjalnie na ten
koncert. Toruński chór przygotował nie tylko wyjątkowe pieśni.
Ksiądz proboszcz Michał Walukiewicz w niezwykle
charyzmatyczny sposób przekazywał treści ewangeliczne, które
były wstępem do prezentowanych utworów, członkowie chóru
odczytywali fragmenty Pisma Świętego. Był to wyjątkowy
przekaz Słowa poprzez muzykę.
Ławki kościoła wypełniły się również w trakcie prelekcji
profesora toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Piotra
Bireckiego, który specjalizuje
się w sztuce protestanckiej.
Prelekcja, dotycząca
budownictwa ewangelickiego na
terenie Prus Zachodnich, była
niezwykle ciekawa, bogato
ilustrowana. Prof. Birecki mówił z pasją i szybko zdobył
zainteresowanie licznie zgromadzonych osób.
Ostatni wykład dotyczył sztuki w Starym i Nowym Testamencie, przygotował go ks. dr Karol Niedoba i pomimo późnej
pory znalazł on słuchaczy. Ks. Niedoba w analityczny sposób
podszedł do omówień różnych form sztuki w Biblii, ukazując
perspektywę, z której rzadko ją odczytujemy.
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W czasie Nocy Muzeów kościół odwiedziło ok. 300 gości.
Z zainteresowaniem zwiedzali wszystkie dostępne miejsca i zadawali pytania, dotyczące liturgii, wystroju kościoła, zasad wiary
ewangelickiej. Aby przybliżyć wszystkim ewangelickie
spojrzenie na sztukę przygotowaliśmy szereg plakatów,
wyeksponowanych w kościele. Ich tematyka nawiązywała do
myśli przewodniej Nocy Muzeów - zaprezentowana została róża
Lutra i jej wyjątkowa symbolika, na chórze umieściliśmy plakat o
muzyce, psalmach oraz o znaczeniu pieśni „Warownym grodem
jest jest nasz Bóg”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
prezentacje ewangelickich kościołów w Jaworze, Poznaniu
i Karpaczu. Na szczególną uwagę zasługiwał ten ostatni,
prezentujący zdjęcia świątyni Wang autorstwa Waldemara
Stürmera z parafii poznańskiej. Dzięki jego pomocy mogliśmy
przygotować również cieszącą się wyjątkowym
zainteresowaniem prezentację nowoczesnego kościoła
w Poznaniu.
W trakcie Nocy Muzeów przygotowaliśmy kiermasz wydawnictw, który z zaangażowaniem obsługiwali państwo Katarzyna
i Jan Muchowscy. To był wyjątkowy wieczór. Duża życzliwość
oraz zainteresowanie wszystkich odwiedzających była inspirująca
- rodzą się już pomysły, w jaki sposób zorganizować przyszłoroczną Noc Muzeów, by zachęcić jeszcze więcej osób do odwiedzenia kościoła św. Jana.
Monika Skowrońska - Iwan
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Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Drugi kwartał (kwiecień-czerwiec) rozpoczęliśmy świętowaniem Wielkanocy. Uroczyste nabożeństwo poprowadzone w liturgii młodzieżowej i z sakramentem Ołtarza pozwoliło na radosne
przeżycie najważniejszego dla chrześcijan święta.
W kwietniu odbyła się kolejna edycja Popołudnia z grami
planszowymi. Gry planszowe dają okazje, aby spędzić ze sobą
czas w odmienny sposób. Przy tej okazji można poznać nowe gry
planszowe.
Koniec miesiąca uświetniła uroczystość sakramentu chrztu podczas
niedzielnego nabożeństwa. Ochrzczona została mała Emilka. Tym samym
nasza parafia wzrosła o jednego
członka.
Miesiąc maj rozpoczął się patriotycznymi akcentami. W trakcie spotkania tematycznego omawiana była treść Konstytucji
3 maja i współczesna Konstytucja RP. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat religijnych wątków podjętych przez ustawodawcę w Konstytucjach.
W Wigilię Zesłania Ducha
Świętego w kościele św. Jana
odbyła się Europejska Noc
Muzeów. Kościół odwiedziło
blisko 300 osób.
W Święto Zesłania Ducha
Świętego parafia obchodziła nie tylko uroczystość związaną z ro-
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kiem liturgicznym, ale również przeżywała uroczystość wstąpienia dwóch
osób do Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP. Po nabożeństwie
była agapa przy kawie i herbacie.
Końcem maja odbyła się projekcja
filmu w ramach regularnych już spotkań
Sobotnich wieczorów filmowych. Po projekcji odbyła się krótka
dyskusja na temat filmu pt. Noe.
W połowie czerwca odbyły się
wybory na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św.
Jana w Grudziądzu. Wybory poprowadził z upoważnienia ks. prof. Marcina Hintza, Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, proboszcz pobliskiej Parafii w Toruniu - ks. Michał Walukiewicz.
Kandydat ks. dr Karol Niedoba, otrzymał
15 z 16 oddanych głosów. Po uzyskaniu zatwierdzenia wyborów przez Konsystorz,
w wyznaczonym terminie przez Biskupa Diecezji będzie miało miejsce uroczyste wprowadzenie na stanowisko proboszcza Parafii
św. Jana w Grudziądzu.
W czerwcu odbył się
także piknik parafialny. Po
raz druki w Pokrzywnie
u p. Kazimierza.
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Na zakończenie roku
szkolnego odbyło się
uroczyste nabożeństwo.
Po nabożeństwie rozdane zostały świadectwa
uczniom wraz z prezentami od Parafii.

INSTRUKCJA NT. KOMUNII DLA EWANGELICKICH
MAŁŻONKÓW WCHODZI W ŻYCIE

Wprawdzie Kongregacja Nauki Wiary niezbyt entuzjastycznie oceniła dokument Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK)
ws. Komunii Świętej dla ewangelickich współmałżonków i sprzeciwiła się jego publikacji jako stanowiska episkopatu, to dwóch
biskupów diecezjalnych zdecydowało się na wdrożenie instrukcji
w swoich diecezjach.
Jako pierwszy decyzję taką podjął abp Hans-Josef Becker
z arcybiskup metropolita Paderborn. Hierarcha stwierdził, że
przyjęty w lutym 2018 r. dokument niemieckiego episkopatu
i niedawno opublikowany na stronach internetowych DBK jest
duszpasterskim towarzyszeniem małżeństwom o różnej przynależności wyznaniowej. Przypomnijmy,
że intencją dokumentu jest zachęcenie
rzymskokatolickich duszpasterzy do
udzielania Komunii Świętej ewangelickim współmałżonkom po indywidualnym i gruntownym rozpoznaniu ich du-
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chowej sytuacji oraz po spełnieniu pewnych warunków, w tym
przede wszystkim katolickiej wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii.
W specjalnym oświadczeniu abp Becker zaznaczył, że instrukcja jest duchową pomocą dla sumienia duszpasterzy. Zastrzegł, że zgodnie z intencją dokumentu chodzi o pojedyncze
przypadki, a nie generalnie obowiązującą regułę dla wszystkich
małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. – Małżeństwa
i rodziny, w których istnieją różne wyznania są dla nas tak samo
ważne jak ekumenia. Instrukcja nie jest obejściem kwestii wspólnoty kościelnej i wspólnoty eucharystycznej, ani zasadniczą odpowiedzią na te pytania.
Abp Becker poinformował, że decyzja dotycząca jego diecezji zapadła podczas spotkania Rady Kapłańskiej 27 czerwca br.,
a duchowieństwo archidiecezjalne zostało poinstruowane, aby intensywnie zapoznać się z tekstem i w duchu duszpasterskiej odpowiedzialności właściwie działać.
Podobną decyzję podjęła również diecezja Osnabrück. – Będziemy w naszej diecezji działać zgodnie z kierunkiem opisanym
w instrukcji – poinformował ordynariusz bp Franz-Josef Bode.
Diecezja Münster zapowiedziała, że ustosunkuje się do dokumentu jesienią br.
Decyzja archidiecezji Paderborn jest prawdopodobnie efektem interpretacji dokumentu wydanego przez kard. Ladarię, który
kieruje Kongregacją Nauki Wiary – o czym informowaliśmy
4 czerwca br.
Przypomnijmy, że część biskupów poprosiła Watykan o ustosunkowanie do instrukcji duszpasterskiej powątpiewając, czy
18

w gestii konferencji biskupów leży publikowanie tekstów dotyczących całego Kościoła.
Wydawało się po tym, że sprawa została definitywnie zamknięta, przynajmniej do momentu wypracowania dalszego
kompromisu. Nieco ponad tydzień po publikacji stanowiska watykańskiej dykasterii, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący
DBK, przedłożył papieżowi Franciszkowi notę (link), w której
stwierdził m.in.:

list abp. Ladarii daje pewne wskazówki i ramy interpretacyjne, ale nie zawiera żadnych wskazań dla działań konferencji biskupów

papież nie chce, aby tekst ukazywał się jako tekst DBK,
bo dotyczy całego Kościoła, ale może funkcjonować jako
tekst studyjny i pomoc duszpasterska dla biskupów w ich
diecezjach

w poszczególnych dykasteriach będą trwały dalsze prace
nad dokumentem

ponieważ tekst jest przeznaczony dla biskupów diecezjalnych może być dla ich użytku opublikowany.
Na piśmie znajduje się parafka papieża Franciszka, że notę
kardynała Marxa przyjął do wiadomości.
(tekst zaczerpnięty z: ekumenizm.pl)

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DUCHOWNYCH
W dniach 25-27 czerwca 2018 r. odbyła się w Mikołajkach
Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła EwangelickoAugsburskiego. Temat konferencji nawiązywał do Roku Świadectwa Kościoła i brzmiał: „Świadectwo wypływające z ducho-
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wości”.
Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek wspólną kolacją,
a następnie duchowni zebrali się na modlitwie w kościele Świętej
Trójcy w Mikołajkach. Po modlitwie odbyło się Walne Zebranie
Stowarzyszenia Księży i Katechetów.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Przygotowali je duchowni diecezji
katowickiej, liturgię młodzieżową prowadził zespól Pastores,
a kazanie wygłosił bp Paweł Hause z diecezji mazurskiej. W kazaniu przypomniał ważne postaci polskich ewangelików z Mazur
i podkreślił znaczenie wsparcia i wzajemnej odpowiedzialności
w Kościele, która jest szczególnie ważna, gdy parafie mają trudności.
Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady. Pierwsze wystąpienie
na temat Centralnego Archiwum Ewangelickiego w Berlinie i jego zbiorów miał asystent Biskupa Kościoła ks. Karol Długosz.
Następnie rozpoczęła się część tematyczną „Świadectwo wypływające z duchowości” którą moderował bp prof. Marcin Hintz
z diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Podczas sesji tematycznej
wygłoszone zostały cztery referaty dotyczące teologii femini-
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stycznej (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska), duchowości przebudzeniowej (ks. Marek Londzin), duchowości wysokokościelnej
(ks. Janusz Staszczak) oraz duchowości ekologicznej (ks. prof.
Marek J. Uglorz). Po obiedzie odbyły się dwie tury dyskusji
w grupach.
Po spotkaniach w grupach duchowni wysłuchali sprawozdania Prezesa Synodu ks. dr. Adama Maliny z prac Synodu Kościoła związanych z konfirmacją. Przedstawiona została też planowana reforma tekstów perykop, które stanowią teksty liturgiczne
na dane niedziele oraz święta.
W ostatnim dniu Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych
dr Michał Hucał zapoznał duchownych z przepisami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych – RODO. Biskup Kościoła
ks. Jerzy Samiec przekazał zebranym aktualia, uwzględniające
m.in. urodziny i jubileusze duchownych oraz dyskusje trwające w
Kościele.
ks. dr Dariusz Chwastek
(tekst zaczerpnięty z: www.luteranie.pl)

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
BIBLII EKUMENICZNEJ
W dniach 16 i 17 marca 2018 r. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z wydaniem Biblii Ekumenicznej. Podczas
nabożeństwa odczytywano teksty Starego i Nowego Testamentu z Biblii
Ekumenicznej, odmówiono wspólnie
Modlitwę Pańską w brzmieniu przekładu ekumenicznego, a na zakończenie biskupi udzielili błogosławieństwa
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Aaronowego również według tego tłumaczenia.
17 marca w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbyła się
uroczysta prezentacja Biblii Ekumenicznej. Wydarzenie określono
jako historyczne dla polskiej biblistyki. Na zakończenie uroczystości
PT Zwierzchnicy Kościołów podpisali egzemplarze Biblii Ekumenicznej, symbolicznie przekazując ją w ten sposób do błogosławionego czytania wiernym różnych Kościołów w Polsce.
(fragmenty tekstu i fotografie zaczerpnięte z: tb.org.pl)

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Lipiec:


1-8 lipca – Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
(transmisja na żywo godz. 17.00: cme.org.pl)



28 lipca – Sobotni Wieczór Filmowy, godz. 16.00 (miejsce:
Plebania, ul. Cmentarna 3a);

Sierpień:


25 sierpnia - pożegnanie lata, godz. 15.00, w Pokrzywnie;

Wrzesień:


2 września - nabożeństwo z okazji rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 10.00, ul. Szkolna 10;



15 września - III. Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet w Toruniu;



21-23 września - Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Świdnicy;
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30 września - nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta
Żniw, godz. 10.00, ul. Szkolna 10.

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ
Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana
(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedzielę nabożeństwo słowa połączone z sakramentem ołtarza.
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
(plebania).

WARTE POLECENIA
Afirmacja życia. Kwestia doczesności w teologii w teologii Marcina Lutra - Irena Lichtner
Kwestia doczesności w teologii w teologii
Marcina Lutra. Jak odkrywać na nowo radość
życia, cieszyć się z najmniejszych rzeczy, nie
brać niczego za oczywiste? Jak zachowywać
umiar i "wybrać królewską drogę środka, abyśmy nie byli epikurejczykami bez żadnych
cugli ani hipokrytami czy pełnymi smutku
mnichami"? Na kilkudziesięciu stronach tej niewielkiej książki
czytelnik poznaje otwarte spojrzenie Marcina Lutra na codzienność, ludzką seksualność, relacje międzyludzkie i wiarę, jednocześnie otwierając przed nim przestrzeń przyjemności i piękna
życia.
(tekst zaczerpnięty z: www.kmt.pl)
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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;
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