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SŁOWO WSTĘPNE
Rok 2018 to jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę. Ta okrągła rocznica pokrywa się z początkami Kościoła
ewangelickiego o charakterze polskim. Stąd jubileusz jest dla naszego Kościoła czasem wspominania tych, którzy zasłużyli się
w tworzeniu go na terenach II Rzeczypospolitej, a także osób,
ewangelików, będących twarzami tej epoki w świecie polityki,
gospodarki, nauki, wojska, czy ruchów społecznych.
Dla wielu osób powstanie Kościoła było wypełnieniem się
słów z Psalmu 38. Ich pragnienia i westchnienia swoje urzeczywistnienie odnalazło w uznaniu Kościoła przez ówczesną władzę
państwową. Dziś nie zawsze uświadamiamy sobie jaką cenę zapłacili podążając za tęsknotami swoich serc. Nieraz przyjmujemy
rzeczywistość bez spoglądania wstecz, sądząc, że tak było od
wieków. Historia uświadamia nam, że za wielkimi rzeczami stoją
nieraz trudne decyzje mające również negatywny wpływ na najbliższych. Warto jednak podejmować wyzwania.
Mając na uwadze ojców Polskiego Kościoła ewangelickiego
starajmy się także budować coś na przyszłość, coś co będzie naszym ciągłym pragnieniem i westchnieniem w modlitwach do naszego Pana. Mam nadzieję, że jednym z nich jest nasza wspólna
troska o żywy lokalny Kościół, który będzie składał autentyczne
świadectwo o miłości Bożej. Źródło wielkich rzeczy zawsze jest
w ochoczych ludzkich sercach.
ks. dr Karol Niedoba
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KS. BP JULIUSZ BURSZE (1862-1942)
Biskup Juliusz Bursche. Jedna z 25 osób szczególnie zasłużonych dla sprawy polskiej które
mają 11 listopada zostać pośmiertnie odznaczone najwyższym polskim orderem – Orderem
Orła Białego. Przypatrzmy się tej postaci która
pełniąc swą posługę duchownego, w tak wielki
Autor fot. Aleksander Karoli, sposób przysłużyła się dla Polski.
ok. 1905 r.
ks. bp Juliusz Bursche
Biskup Bursche urodził się 19 IX 1862 r.
w Zgierzu, w rodzinie pastorskiej. Swoje dzieciństwo spędził
w przemysłowym okręgu łódzkim. Jako dziesięciolatek trafił do
gimnazjum w Warszawie. Tam doświadcza skutków rusyfikacji
będącej jednym z następstw upadku powstania styczniowego.
Trzy lata później traci matkę. Po skończeniu gimnazjum w 1880
r. zapisuje się na Wydział Teologii Ewangelickiej uniwersytetu
w Dorpacie, gdzie kształciło się wielu duchownych Kościoła
ewangelickiego Polski międzywojennej. Pomimo prowadzenia
wszystkich zajęć w języku niemieckim, to właśnie w Dorpacie
wielu Polaków umacniało swoją polskość i patriotyzm, pomocnym w tym był konwent studencki „Polonia do którego wstąpił
biskup Bursche. Będzie potem wielokrotnie wspominał czasy
dorpackie. W 1884 roku kończy studia z wynikami: pracy dyplomowej – bardzo dobrym, a pozostałych prac – dobrym. Powraca
stamtąd jako człowiek identyfikujący się z polskością. Co udowadnia wprowadzając w swoim domu wyłączność języka polskiego, nauczenie swej żony Amalii literackiego języka polskiego
czy doprowadzenie do tego że wszystkie jego dzieci określały się
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jako Polacy. Ale i rodzeństwo, w tym
i przyrodnie poza siostrą Marią biskupa
obrało polską opcję narodową. Część
spolszczyła pisownie nazwiska.
Po ordynacji we wrześniu 1884 roku
i 10-miesięcznymwikariacie w parafii
św. w Warszawie, zostaje wybrany proboszczem w Wiskitkach koło Żyrardowa, Fot. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie
żeni się i przychodzą na świat jego dzieci. W 1887 roku wraca do
parafii św. Trójcy w Warszawie jako pastor-diakon. Odpowiada
za szkoły zborowe, lekcje religii, opiekuje się diakonatem i instytucjami charytatywnymi. Szkolnictwo było ważną i trudną dziedziną w działalności Burschego. Powstają wtedy trzy szkoły czteroklasowe, w które szczególnie mocno ingerują władze rosyjskie.
Zakazane zostaje nauczanie religii w języku polskim. Podobnie
było zresztą z seminarium ewangelickim które powstało przy
szkole głównej zboru. Kierowali nim Niemcy a potem Rosjanie,
a religii nauczali kapelani wojskowi. Praca charytatywna była dużo łatwiejsza. Parafia prowadzi wtedy szpital ewangelicki; jeden
z najlepszych w Warszawie, dom starców i sierot, dwie ochronki
i schronisko dla kobiet ze szwalnią. Roztoczył także opiekę nad
biblioteką synodalną, w której zadbał o obecność prac dotyczących historii Reformacji na ziemiach polskich. Miał znaczący
udział w powstaniu polskiego śpiewnika ewangelickiego wydanego w 1900r. Pięć lat wcześniej zostaje mianowany II pastorem
zboru warszawskiego i radcą konsystorza. W 1898 roku zostaje
pierwszym pastorem parafii, co wywołuje nieprzyjemne komentarze, gdyż oczekiwano innego duchownego na to stanowisko.
5
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Wznawia wtedy wydawanie Zwiastuna
Ewangelicznego, po 16 latach przerwy, które
miało zasięg nie tylko polski ale i światowy,
pojedyncze egzemplarze trafiały do USA,
Szwajcarii, Niemiec, Czech. Dominowała tematyka religijna i społeczno-polityczna. Dzięki staraniom Burschego wydany zostaje Zarys dziejów powstania i upadku Reformacji w Polsce, Waleriana Krasińskiego.
W 1904 roku umiera ks. Gustaw Manitius, pierwszy proboszcz biskupa Burschego, będący generalnym superintendentem
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim. Zostaje wybrany przez cara na to stanowisko właśnie ks. Bursche,
co było zaskoczeniem dla wielu gdyż był młody, miał dopiero 42
lata i spodziewano się nominacji dużo starszego duchownego,
a poza tym uznawano go za zwolennika asymilacji z polskim społeczeństwem społeczności ewangelickiej. Pragnął on otworzyć
kościół ewangelicki na język i kulturę polską. Zwano przez to
polski luteranizm luteranizmem misyjnym ponieważ chciał w ten
sposób nie tylko wzmocnić pozycje Kościoła ewangelickiego na
ziemiach polskich, ale i otworzyć go na katolickie otoczenie. Już
jako superintendent, doprowadza do wydania dekretu carskiego
zezwalającego na nauczenie religii w języku ojczystym. Doprowadza że jubileuszowy 25. Synod odbywa się w dwóch językach:
niemieckim i polskim. Opowiada się on za zmianami w ustawie
kościelnej, lecz pojawia się sprzeciw wielu duchownych wobec
dążeń polonizacyjnych. Powraca do redagowania Zwiastuna
Ewangelicznego. Widać wtedy zaangażowanie w sprawę Mazur.
Stworzył w Ostródzie polskie wydawnictwo ewangelickie. Chciał
6

zapobiec zniemczeniu się tamtejszej ludności za co był krytykowany przez niemiecką prasę. Pragnął także stworzyć seminarium
kantorskie w Tomaszowie, gdyż brakowało duchownych. Na jednego przypadało ponad 8000 wiernych. Ale władze carskie nie
wyraziły na to zgody.
Pierwsza wojna światowa wydawała się biskupowi nierealna.
Dlatego pozostał w swojej willi „Zacisze” w Wiśle w wakacje 191914 roku. Po tym jak wojna wybucha wrócił przez Rumunię do
Warszawy, dzięki temu że był po 50tce i był inwalidą został deportowany do Moskwy. Dopiero kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka mógł udać się do Szwecji, i w 1918 roku powrócić do
Polski. Został członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego i brał
udział w pracach nad ustawami o ustroju Kościoła i stosunku
Państwa do Kościoła.
Po 11 listopada 1918 roku organizuje spotkania władz kościołów luterańskiego i reformowanego które wydały rezolucję postulującą przyłączenie do Polski Mazowsza, Mazur, Śląska pruskiego i cieszyńskiego bez referendum. W styczniu 1919 roku zostaje
reprezentantem polskiego środowiska ewangelickiego na konferencji w Wersalu. A wiosną 1919 rozpoczął pracę plebiscytową na
Mazurach. Lecz nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. Do
Polski przyłączono zaledwie klika
gmin. Na Śląsku również decyzje wielkich mocarstw dotyczące granicy nie
zadowoliły biskupa Burschego. Traktował obie sprawy jako osobistą klęskę. Śląsk Cieszyński który nie został
w całości włączony do państwa pol- Audiencja u prezydenta RP Ignacego Mościckiego 1933 r.
7
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skiego również był jednym z celów działań biskupa. Chciał włączyć pod warszawski konsystorz wszystkie parafie tam się znajdujące, ale decyzje graniczne zmniejszyły zasięg działań.
Po uregulowaniu granic, biskup zajął się kwestiami organizacji Kościoła, niedoboru duchownych i ich kształceniu. W 1922
ziszcza się marzenie biskupa o polskim wydziale teologii ewangelickiej. Powstaje on przy Uniwersytecie Warszawskim i będzie
istniał do 1954 kiedy to wyłączono go z UW i w jego miejsce powstaje Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Kolejną kwestią
jaką trzeba było rozwiązać to sprawa uregulowania sytuacji prawnej Kościoła. Do 1936 roku, nie było polskiego aktu prawnego
regulującego stosunki Państwo – Kościół. Zamach majowy i czasy rządów sanacji pozwoliły na to aby Prezydent mógł wydać dekret z mocą ustawy o stosunku Państwa do Kościoła ewangelickiego. Pozwoliło to na wybranie rok później ks. superintendenta
Burschego Biskupem Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
w RP. Kiedy było już jasne że wojna z Niemcami jest realna ożywiły się po raz kolejny spory narodowościowe w Kościele, czego
przykładem może być incydent z dwoma absolwentami teologii
którzy byli członkami Verein Deutscher Hochschuler (Związek
Studentów Niemieckich) działającego przy UW i deklarowali się
jako narodowi socjaliści. Zwrócili się oni do biskupa Burschego
z wnioskiem o ordynację i zatrudnienie w Kościele. Biskup odmówił im ze względu na ich światopogląd. Zaistniała sytuacja
skutkowała tym, że także inni studenci teologii będący członkami
tegoż Związku zwrócili się do Biskupa z zapytaniem czy wobec
odmowy ordynacji ich dwóch kolegów, dlatego że deklarują się
jako narodowi socjaliści i oni mogą być nieordynowani. Biskup
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zdeklarował się w sposób jednoznaczny: „teolog,
który wyznaje narodowy socjalizm, nie może być
księdzem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Polsce”.
1. września 1939 r. wybucha wojna. Biskup
Bursche nie chce opuszczać Polski. Lecz podporządkowuje się rozkazowi rządu i ewakuuję się
Fot. Tomasz Zugaj
wraz z diakonem Edwardem Szendlem. Tam trafia do wagonu towarowego i dociera po bombardowaniu pociągu do Lublina,
gdzie obejmuje parafię. Stamtąd dowiaduje się o zbombardowaniu kościoła św. Trójcy i kapitulacji Warszawy. 3. października
zostaje aresztowany przez gestapo i przewieziony do Radomia,
a stamtąd do centrali gestapo na Prinzalbrechtstrasse w Berlinie.
Zarzucono mu : zdradę narodu, polonizację środowiska ewangelickiego, przynależność do Związku Obrony Ziem Zachodnich,
walkę o polskość Śląska, Wielkopolski i Mazur. Trafia do obozu
koncentracyjnego Sachcsenhausen-Oranienburg koło Berlina.
Trafia do izolacji jako więzień numer 166 – Z., a potem 14966 Z.
Tam pisząc do rodziny pyta czemu jego brat ks. prof. Edmund nie
pisze do niego listów. Ukrywano przed nim że jego bracia i wnuk
są w tym samym obozie co on. Tylko raz udało im się spotkać razem w obozie, dzięki jednemu z kapo, niemieckiemu komuniście.
Bracia i syn księdza biskupa wyprzedzili go w drodze męczeńskiej. Brat Edmund i syn Stefan zginęli w 1940 r. Zaś sam Biskup
został zamordowany 20 lutego 1942 roku w szpitalu policyjnym
w Berlinie. Przez wiele lat nie podawano większych szczegółów
dotyczących okoliczności śmierci i miejsca pochówku prochów
biskupa. Dopiero w październiku zeszłego roku przekazano Ko9
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ściołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce kopie dokumentów dotyczących śmierci Biskupa i poznano miejsce pochówku
jego prochów. Życie biskupa Juliusza Burschego wyraźnie pokazuje wielkie oddanie sprawie Kościoła i Ojczyzny. Biskup Bursche pomimo pochodzenia niemieckiego, będąc na polskiej ziemi
zrósł się z nią i obrał Polskę za swą ojczyznę i umiłował jej sprawę do końca. Chciał, aby Kościół ewangelicki w kraju katolickim
jakim jest Polska miał silną pozycję i miał charakter polski .
Wszystkie te plany zniweczyła wojna. Pragnął Polski silnej, sprawiedliwej i tolerancyjnej i taką starał się tworzyć. Dlatego decyzja o odznaczeniu go Orderem Orła Białego jest jak najbardziej
decyzją uzasadnioną.
Dominik Stasiak
(student teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie)

KS. GUSTAW MANITIUS
(1880-1940)
Kościół Ewangelicko-Augsburski w zaborze
rosyjskim, w przeciwieństwie do Kościołów
w zaborze niemieckim miał bardziej polski
charakter. Tereny te ze względu na szybki
rozwój gospodarki i przemysłu były bardzo
otwarte na osadników, którzy mogli rówAutor fot. nieznany, zbiór fotografii
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej nież zakładać swoje przedsiębiorstwa.
w Poznaniu
Znaczną część nowych mieszkańców, którzy pochodzili głównie z Saksonii, Czech, Moraw, Wielkopolski,
czy Pomorza, stanowiły osoby wyznania ewangelickiego. Wśród
wielu z nich znalazła się również pochodząca z Węgier, lecz
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przybyła z Prus Wschodnich rodzina Manitiusów, która podobnie
jak inni osadnicy szybko zasymilowała się z innymi osobami,
które przybyły na teren będącego pod rosyjskim panowaniem
Królestwa Polskiego. Bardzo charakterystyczną cechą wielu
osadników było szybkie utożsamianie się z kulturą polską. Niczym nadzwyczajnym było więc spotkanie Polaka o obco brzmiącym nazwisku.
Właśnie w takich warunkach 7 lutego 1880 roku przychodzi
na świat syn ewangelickiego księdza Zygmunta Ottona Manitiusa, który już od najmłodszych lat wychowywany był w duchu
polskości. Nic więc dziwnego, że po ukończeniu gimnazjum
w Łodzi, chcąc iść w ślady ojca, wybrał wydział teologii ewangelickiej na Uniwersytecie w Dorpacie (dzisiejsze Tartu w Estonii),
gdzie studiowali polscy duchowni. Było to miejsce bardzo przyjazne dla Polaków, dzięki czemu udało się polskiej grupie studentów, w której znalazł się Gustaw Manitius, utworzyć Koło Teologów Polskich. Lata studiów mijają więc również na dojrzewaniu
wśród rodaków.
Na duchownego ewangelickiego został
ordynowany 10 lutego 1907 roku w Warszawie. Początkowo był wikariuszem w Łodzi,
następnie w Lipnie i Osówce, żeby ostatecznie jako proboszcz w 1911 roku trafić do parafii w Zduńskiej Woli, gdzie szybko zaangażował się w życie miasta. Podczas I wojny
światowej zaangażował się w wydawanie
odzieży oraz żywności pokrzywdzonym
mieszkańcom w ramach nowopowstałej Rady Miejscowej Opiekuńczej. W 1916
Autor fot. Jerzy Domasłowski, Kamień pamiątroku z inicjatywy komitetu organiza- kowy ks. Gustawa Manitiusa w parku jego imienia w Poznaniu
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cyjnego, którego członkiem był ks. Gustaw Manitius (również
radny miejski), powstało w Zduńskiej Woli pierwsze polskie gimnazjum.
Jesienią 1917 roku powołana zostaje Tymczasowa Rada Regencyjna, która zwiastuje utworzenie niepodległego państwa polskiego. W Kościele w Królestwie Polskim słychać różne głosy,
część ewangelików należąca do mniejszości niemieckiej domaga
się utworzenia Kościoła o niemieckim charakterze. Na początku
października postanowiono zwołać w Łodzi konferencję duchownych, w której bierze udział również ksiądz Manitius. Na konferencji księża doszli do wniosku, że Kościół powinien zachować
charakter polski. Dwa tygodnie później podczas obrad Synodu
Kościoła polscy delegaci domagali się uznania języka polskiego
za oficjalny język Kościoła. Projekt ten został zablokowany,
w związku z czym duża grupa księży z księdzem Manitiusem na
czele opuściła salę obrad.
17 lutego 1918 mógł powrócić z Rosji ks. Juliusz Bursche,
który wraz z kilkoma innymi księżmi przeredagował projekt ustawy o zniesieniu niemieckiego charakteru Kościoła, co umożliwiło
dialog z państwem oraz utworzenie w pełni polskiego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku
ksiądz Manitius wciąż pozostaje na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada pod jego przewodnictwem była propolska, o czym może świadczyć jej odezwa z 1919 roku wzywająca
do przyłączenia Gdańska do Polski. W 1923 roku udało mu się
wybudować dom opieki dla osób starszych.
31 października 1924 roku ks. Gustaw Manitius obejmuje
urząd proboszcza nowopowstałej polskiej parafii ewangelickiej
w Poznaniu, gdzie rozpoczyna bardzo prężne działania
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w dziedzinie pracy z młodzieżą, organizacji
nowych parafii ewangelickich w Bydgoszczy,
Toruniu i Gdyni. Dojeżdżał także do Leszna,
by odprawiać tam nabożeństwa w języku polskim. Przez cały czas pobytu w Poznaniu brał
udział w obradach synodu dotyczących uregulowaniu stosunku Kościoła do państwa oraz
był redaktorem czasopisma „Głos EwangelicNowy kościół Parafii Ewangelicko- ki”. Według niektórych osób należał do
Augsburskiej w Poznaniu
Polskiego Związku Zachodniego, którego
celem było umacnianie polskości na ziemiach zachodnich, a także do Związku Obrony Kresów Zachodnich. W 1937 roku został
seniorem nowopowstałej diecezji wielkopolskiej, a także członkiem synodu.
We wrześniu 1939 wybucha II wojna światowa, a Niemcy
zajmują Wielkopolskę, która ponownie przeszła pod ich panowanie. Polacy mieli stać się siłą roboczą, a polskie kościoły ewangelickie zlikwidowane. Nie trzeba było długo czekać by propolski
działacz został aresztowany. 9 października został aresztowany
i osadzony w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Następnego dnia został utworzony w poznańskim Forcie VII obóz koncentracyjny dla Polaków. 28 października
sporządzono w więzieniu protokół, zgodnie z którym miał być traktowany surowiej jako „osoba pochodzenia niemieckiego podająca się za Polaka”. Jego akcje polonizacyjne w Kościele zostały uznane za
godzące w interesy niemieckie. 14 grudnia został przewieziony do Fortu VII,
gdzie po ponad miesiącu więzienia
Autor fot. Radomił Binek, tzw. schody
śmierci, VII Fort w Poznaniu
13
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w nieludzkich warunkach wraz z innymi księżmi, został zastrzelony w nocy 28/29 stycznia przez pijanego gestapowca.
Pozostawił po sobie jednak dziedzictwo w postaci polskiej
parafii ewangelickiej w Poznaniu, która istnieje po dziś dzień.
Park otaczający nowy kościół nosi imię ks. Gustawa Manitiusa.
Mikołaj Kotnowski
(student teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, członek parafii w Poznaniu)

PARAFIALNY SPŁYW RZEKĄ WDA
W sobotę 11 sierpnia br. miał miejsce spływ Wdą. Do tej
„przygody” w ramach parafii ewangelickiej w Grudziądzu,
przymierzaliśmy się już od zeszłego roku i dopiero w sierpniu
2018 r. go sfinalizowaliśmy. Duża w tym zasługa księdza Karola
Niedoby, bo to on właśnie
z realiz ował całe działa nie
organizacyjne, a trzeba było
wypożyczyć kajaki, dostarczyć je
oraz grupę uczestników w miejsce
rozpoczęcia spływu.
Sam spływ rozpoczął się poniżej jazu tamy elektrowni
wodnej w Gródku, a miejscem docelowym był most na Wdzie
w Świeciu nad Wisłą. W sumie szlak liczył ok. 18 km długości.
Hydroelektrownia w Gródku powstała w okresie międzywojnia,
chociaż wstępne prace trwały już w okresie cesarskich Niemiec.
Moc energetyczna wynosi 4 MW i swojego czasu była
największym tego rodzaju obiektem w Polsce. Budową kierował
inż. Alfons Hoffman, a elektrownia ta zasilała 140 km linią
energetyczną o napięciu 60 kV miasto i port w Gdyni.
14

Osobiście miałem już doświadczenie wiosłowania po
rzekach, ale Wda zaskoczyła mnie, zresztą nie tylko mnie, swoim
urokiem. Rzeka na tym odcinku płynie większości poprzez lasy
mieszane, będące wschodnim skrawkiem Borów Tucholskich.
W jej nurcie leżą zwalone pnie drzew, tak że trochę trzeba się
nagimnastykować przy ich omijaniu. Nurt bezpośrednio za tamą
w Gródku jest wartki jak na rzekę nizinną, z biegiem jednak
kilometrów jego dynamika spada.
Grupa wiosłowała zupełnie spokojnie. Był też czas na
zdjęcia, które są umieszczone na stronie internetowej parafii oraz
na dwa krótkie postoje z kawą i posiłkiem. Po drodze mijaliśmy
trzy mosty. Dwa, wysokowodne, pamiętają jeszcze czasy
Cesarstwa Niemieckiego, w tym jeden kolejowy z 1852 roku na
trasie magistrali Śląsk – Porty w Kozłowie. Ciekawostką jest to,
że podczas jego budowy odkryto kamień wielkości ludzkiej
głowy pochodzenia kosmicznego. Dzisiaj ten fakt upamiętnia
stosowna tablica informacyjna.
Urokliwy jest zbiornik retencyjny przed tamą
w przywołanym już Kozłowie będący ostoją ptactwa wodnego.
Przez samą tamę należało kajaki przenieść, no i oczywiście nie
obyło się bez przygodnej kąpieli. Tradycyjnie koroną tamy
biegnie droga, która nie była znaczącą przeszkodą w przerzucie
kajaków do zbiornika poniżej. W latach 2007-2008 w ramach

15
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remontu zapory zainstalowano tam małą elektrownie wodną
(MEW) o łącznej mocy 600 kW.
Nasza wyprawa właściwie teraz już dobiegała końca, jeszcze
pół godziny wiosłowania leniwie płynącą wśród lasu łęgowego
Wdą i byliśmy przy młynie w Przechowie – Świeciu.
Uśmiechnięci i w dobrych humorach zdaliśmy kajaki i sprzęt
towarzyszący rozmawiając o tym, że tego rodzaju imprezy
należałoby organizować cyklicznie. Padł nawet pomysł, by udać
się na Bornholm. Pożyjemy, zobaczymy.
Leszek Siwik

ŚNIADANIE DLA KOBIET W TORUNIU
Dnia 15 września wraz z paniami: Isabellą Niedobą, Danutą
Kawą, Renatą Rumińską i Anną Majewską miałam okazję uczestniczyć w III. Diecezjalnym Śniadaniu dla Kobiet, które odbyło
się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu. Słowo powitania połączone z rozważaniem Słowa Bożego wygłosił ksiądz biskup Marcin Hinz. Następnie miało miejsce wspólne śpiewanie
pieśni i pyszne śniadanie. Głównym punktem spotkania kobiet
było rozważanie przeprowadzone przez pracownika świeckiego
naszego Kościoła, panią Mariolę Fenger na temat wdzięczności.
Wdzięczność zdaje się być tematem dość trudnym, ponieważ niestety w życiu zdarza nam
się często narzekać i wiele spraw nam się nie
podoba. Ale gdyby zastanowić się nieco głębiej nad pytaniem: „Co nam właściwie daje
narzekanie?”, moglibyśmy odpowiedzieć,
że nic. Warto również zastanowić się nad
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wpływem, jaki wywieramy na osoby wokół nas, co siejemy, czy
budujemy czy niszczymy? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to,
co otrzymujemy każdego dnia, a co nie jest sprawą oczywistą,
choć może nam się tak wydawać, np. kolejny dzień życia, rodzina, dzieci, współmałżonek, praca, dach nad głową, chleb powszedni, ubranie, fakt, że widzimy, słyszymy, chodzimy? Jakby się
głębiej nad tym zastanowić, to możemy dojść do wniosku, że żyjemy całkiem wygodnie. Czy cieszy nas śpiew ptaków, przelatujący motyl, kolorowe liście na drzewach? Bogu nie podoba się
nasze narzekanie. Jeśli chcemy od Boga otrzymać więcej, to mamy Go prosić w modlitwie - „Proście, a będzie wam dane” - a nie
narzekać. Z drugiej strony dlaczego mamy od Boga otrzymać
więcej, gdy nie dziękujemy za to, co mamy? Narzekać mamy nie
wśród ludzi, ale możemy wylewać swoje serce w cichej modlitwie przed Bogiem. A jak mamy sobie radzić, gdy jest nam naprawdę ciężko? Pomocą może być modlitwa, śpiewanie pieśni, dzielenie się tym, co posiadamy z innymi (np. szafa pełna ubrań, lodówka pełna jedzenia), nauka cytatów biblijnych zawierających Boże
obietnice dla nas oraz podkreślanie ich w Biblii,
odmawianie psalmów, zapisywanie wszystkich dobrodziejstw, które otrzymaliśmy od Boga.
Po wykładzie miały miejsce warsztaty malowania
na szkle- ozdabiałyśmy kubki, które następnie mogłyśmy wziąć
ze sobą do domu. Po warsztatach zjadłyśmy wspólny obiad. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem pieśni i błogosławieństwem
Biskupa.
Katarzyna Muchowska
17
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OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MŁODZIEŻY
EWANGELICKIEJ W ŚWIDNICY
W słoneczny i gorący dzień,
21 września 2018 roku
w Świdnicy rozpoczął się
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Kilkaset
osób z całej Polski przyjechało do zabytkowego Kościoła
Pokoju, aby zainspirować się,
bo tak brzmiało hasło tegorocznego zjazdu.
Po rejestracji, o 18.00 odbył się krótki koncert na kurancie.
Wieczór uświetnił koncertem, a w zasadzie modlitwą zespół NieMaGoTu, który porwał wszystkich zgromadzonych. Nie był to
jednak koniec wrażeń, ponieważ o godz. 23.00 w Kościele Pokoju odbył się pokaz laserów. Takimi spektakularnymi wydarzeniami zakończył się pierwszy dzień OZME.
W sobotę, 22 września uczestnicy Zjazdu mieli różnorodne
możliwości spędzenia dnia. Po śniadaniu, o godzinie 9.00 rozpoczęto dzień w Kościele Pokoju. Śpiew poprowadził zespół
"Pastores". Następnie, młodzież miała szansę pomóc świdnickiej
parafii i chętnie zabrała się do sprzątania zabytkowego cmentarza
i terenu parafii.
O godzinie 12.00 i później o godzinie 15.00 odbywały się seminaria i warsztaty, m.in. z malowania na szkle, pieczenie świdnickich pierników, seminarium biblijne o Ewangelii św. Marka,
a także niezwykle ciekawe seminarium w języku angielskim, poprowadzone przez Dr Stephana Aderholda, muzykologa i badacza, zajmującego się świdnickimi starodrukami.
Uczestnicy seminarium mogli zobaczyć i dotknąć ilustrowaną
18

Biblię z XVII wieku, zdjęcia księży świdnickiej parafii z końca
XIX wieku, księgi chrztów i ślubów z XVII i XVIII wieku oraz
wysłuchać opowieści z "Archiwum Ś" świdnickiej parafii. O godzinie 20.00 uczestnicy zjazdu spotkali się w auli I LO w Świdnicy, gdzie z koncertem wystąpił chorwacki zespół "October Light". Porwali prawie wszystkich do zabawy i tańca przed sceną,
a rockowa muzyka połączona z brzmieniem instrumentów dętych
oraz niezwykłą choreografią członków zespołu zostanie na bardzo długo zapamiętana. Nie był to jednak koniec dnia, ponieważ
o godzinie 23.00 młodzież miała okazję wziąć udział w interaktywnym teatrze. Wszyscy, którzy zostali na ten czas aktorami
w przedstawieniu, byli bardzo zadowoleni.
Niedziela była ostatnim dniem OZME, podczas którego organizatorzy zaproponowali tylko jeden, ale za to jak istotny punkt
programu. O godzinie 10.00 w Kościele Pokoju rozpoczęło się
uroczyste nabożeństwo, w którym wzięło udział prawie 350
uczestników zjazdu oraz świdniccy parafianie.
Wszyscy zostali przywitani przez gospodarza, bpa Waldemara Pytla, który wyraził swoje wielkie zadowolenie z tak licznego
przybycia ewangelickiej młodzieży do Świdnicy oraz życzył błogosławionego czasu.
W trakcie nabożeństwa odbyła się konwersja, nietypowa część nabożeństwa kończącego Zjazd. Ks. Paweł Meler, duszpasterz młodzieży diecezji wrocławskiej podkreślił rolę świadectwa, na jakie zdecydowała się Kasia, która zdecydowała o konwersji.
Rozważaniem Słowa Bożego na podstawie fragmentu z Księgi Izajasza podzielił się ks. Marcin Konieczny, Ogólnopolski
Duszpasterz Młodzieży, który mówił o motywacji, odwadze, inspiracji. To kazanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci
uczestników. Podczas nabożeństwa przystąpiono do Wieczerzy
19
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Pańskiej, a na koniec bp Pytel przekazał
wszystkim błogosławieństwo.
Śpiew prowadził zespół "Pastores", z
którym obecni mogli zaśpiewać nowsze
wykonania tradycyjnych pieśni, ale także
między innymi pieśń na irlandzką, ludową melodię. Po nabożeństwie wykonano wspólne zdjęcie przed
ołtarzem w Kościele Pokoju. Jednak zjazd w tym momencie się
nie skończył. Młodzież pozostała w kościele i wspólnie, pomiędzy ławkami zatańczyli taniec belgijski. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną do domu. Tak zakończył się jubileuszowy 50 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.
Cały zjazd i wszystkie jego punkty programu z osobna pozostaną
jeszcze długo w pamięci. Wszyscy z niecierpliwością czekają na
OZME'19, które odbędzie się w Suwałkach.
(źródło: mlodziluteranie.pl, tekst: Igor Mędela)

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Trzeci kwartał (lipiec-wrzesień) zdominowany był przez
okres wakacyjny, który minął dość szybko. Może za sprawą wielu wydarzeń jakie działy się w Parafii.
Oprócz odbywającego się Studium Biblijnego końcem lipca
wyświetlony został film pt. Zmartwychwstały, w ramach spotkania Sobotniego wieczoru filmowego. Reżyser przedstawia historię
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z perspektywy rzymskiego
żołnierza, trybuna, który z czasem staje się jego naśladowcą.
Po wyświetleniu uczestnicy spotkania mogli podzielić się swymi
refleksjami i odczuciami wobec filmu.
Początek sierpnia rozpoczął się od spływu kajakowego rzeką
Wda. Była to pierwsza taka inicjatywa w naszej Parafii. Wydaje
20

się, że będzie powtarzana, o ile dopisze pogoda. Następnym razem prawdopodobnie spływ odbędzie się inną rzeką.
Tegoroczne wakacje pożegnaliśmy piekąc ziemniaki i banany
u p. Kazimierza w Pokrzywnie. Nie zabrakło też wiele innych
smakołyków i dobrej kawy z ekspresu. Tradycyjnie pogoda nie
rozpieszczała uczestników spotkań przy ognisku.
Wrzesień ‘otwarty’ został uroczystym nabożeństwem na rozpoczęcie roku szkolnego, które poprowadził student teologii, Dominik Stasiak. Następnie odbył się III Śniadanie dla Kobiet w Toruniu. Końcem miesiąca natomiast Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
w Świdnicy, w którym uczestniczyła młodzież naszej Parafii.
W Parafii mogliśmy też gościć Macieja Maliszaka - Koordynatora Służb Prelegentów, pracowników organizacji „Open Doors” w służbie prześladowanym. Następnie rozpoczął się cykl trzech
spotkań dotyczących Protestantyzmu, dla osób zainteresowanych
naszym Kościołem. Odbył się także po raz kolejny Sobotni wieczór filmowy podczas, którego wyświetlany był film pt. „W roli
Boga”. Po obejrzeniu filmu była możliwość podzielenia się własnymi przemyślenia na temat sztuki amerykańskiego dramaturga
Marka St. Germain w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego. Główni
bohaterzy to lekarze, którzy muszą podjąć decyzję jakiemu pacjentowi dadzą nowe serce, życie. Wrzesień zakończyliśmy uroczystym nabożeństwem z okazji Dziękczynnego Święta Żniw.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Październik:

20 października – Stare dobre gry planszowe, godz. 15.00
(miejsce: Plebania, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte);
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26 października – Protestantyzm (wykład na temat podstaw
wiary), godz. 17.00 (miejsce: Plebania, ul. Cmentarna 3a,
spotkanie otwarte);

27 października - Synod Diecezji Pomorsko-wielkopolskiej
w Koninie;

28 października - uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia w urząd proboszcza Parafii św. Jana w Grudziądzu,
godz. 14.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10);
Listopad:

1 listopada - Pamiątka wszystkich Pańskich i umarłych,
godz. 15.00 (miejsce: kaplica cmentarna, ul. Cmentarna 3a);

3 listopada - Sobotni wieczór filmowy, godz. 16.00
(miejsce: Plebania, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte);

11 listopada - Uroczyste nabożeństwo z okazji odzyskania
święta niepodległości, połączona z wystawą i krótkim wykładem dr. hab. Jerzego Sojki, godz. 10.00 (miejsce: kościół
św. Jana, ul. Szkolna 10)

24 listopada - Spotkanie Pań, godz. 15.00 (miejsce: Plebania,
ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte);
Grudzień:

30 listopada - 2 grudnia - Rekolekcje adwentowe dla młodzieży w Bydgoszczy;

15 grudnia - Parafialne spotkanie adwentowe, godz. 15.00;


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.
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Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii
(ul. Cmentarna 3a).
Lekcje Religii: dla I klasy liceum, VI klasy podstawowej
i II klasy podstawowej według uprzednio ustalonych godzin
(miejsce: Plebania, ul. Cmentarna 3a).

WARTE POLECENIA
Słodkie Cytryny - Lidia Czyż
To nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa
historia młodej kobiety wychowującej syna z zespołem Aspergera, która dzieje się w różnych krajach, na różnych
kontynentach, dowodząca, że wszędzie trudno jest być „innym”.
Problemy w nawiązywaniu kontaktów, trudności w rozumieniu innych, sztywne trzymanie się zasad, często świetna pamięć,
specyficzne zainteresowania oraz całkowita szczerość i prawdomówność – to niektóre z objawów zespołu Aspergera, łagodnej
postaci autyzmu. Aspergerowcy często uważani są za dziwaków
i miewają poważne trudności, podobnie jak David, bohater tej powieści.
Lidia Czyż – debiutowała w 2013 roku powieścią
„Mocniejsza niż śmierć”, która została przetłumaczona na język
czeski i niemiecki, w latach następnych ukazały się kolejne jej
powieści: „Narodziny perły”, „Pozostała tylko nadzieja” (również
przetłumaczona na język niemiecki) oraz „Tato!”. Lidia Czyż jest
także autorką artykułów i zbioru opowiadań „Gdzie jest Betlejem?”, nauczycielką zaangażowaną w organizację spotkań dla kobiet oraz żoną i matką dwojga dorosłych dzieci.
(tekst zaczerpnięty z: .warto.com.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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