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SŁOWO WSTĘPNE 

Na początku Nowego Roku nieraz zadajemy sobie pytanie 

jaki on będzie dla nas. Czy przyniesie nam dobre rzeczy, miłe 

chwile, a może obawiamy się, że doświadczymy nieprzyjemnych 

sytuacji i czekają nas niełatwe problemy do rozwiązania? 

Spróbujmy jednak odwrócić pytania i zastanówmy się co my 

możemy zrobić dobrego dla drugiego człowieka, a może nawet 

dla stworzenia, dzięki któremu żyjemy. Do tego zachęca nas te-

goroczne hasło roku. 

Rok 2019 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce 

został ogłoszony Rokiem troski o stworzenie. Towarzyszy temu 

hasło biblijne zaczerpnięte z Psalmu 34 „Szukaj pokoju i dąż do 

niego”. Wezwanie Psalmisty nie należy do najprostszych, zwłasz-

cza w kontekście zmian klimatycznych, które mają swoje przeło-

żenie na codzienne nasze życie. Poszukiwanie pokoju między 

stworzeniem a ludzkimi interesami jest trudne. W Bogu jednak 

możemy odnaleźć siłę, aby dążyć do pokoju z innymi i harmonii 

z przyrodą. Inaczej świat, który znamy, będzie pogrążał się 

w chaosie. 

Mam nadzieję, że nowy Grudziądzki Przegląd Ewangelicki 

zachęci nas do poszukiwania pokoju i dążenia do niego z ludźmi 

i ze stworzeniem na różnych płaszczyznach życia. W ten sposób 

będziemy wstanie zrealizować właściwie polecenie Boże o pano-

waniu nad stworzeniem. 

ks. dr Karol Niedoba 
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EKOLOGICZNY KRYZYS 

Kryzys ekologiczny jest nie tylko domenom nauk przyrodni-

czych. Tematem tym zajmują się także teologowie. Jednym z pio-

nierów tego zagadnienia jest Jürgen Moltmann. Myśl reformowa-

nego teologa zrekonstruował ks. Łukasz Gaś w swojej pracy ma-

gisterskiej pt. Szabat w teologii ewangelickiej ze szczególnym 

uwzględnieniem myśli Jurgena Molmanna. Fragmenty tej pracy 

mogą stanowić interesujący materiał do zastanowienia się nad 

miejscem człowieka w świecie przyrody i jego roli. 

Jürgen Moltmann (1926 r. - ) niemiecki teolog protestancki, 

obecnie emerytowany profesor teologii systematycznej na wy-

dziale teologii protestanckiej Uniwersytetu w Tybindze. Wielo-

krotnie uhonorowany doktoratami honoris causa. Jego główne 

dzieło nawiązujące do tematu ekologii to Bóg w stworzeniu. 

Jürgen Moltmann - przedstawiając własne rozumienie nauki 

o stworzeniu - w pierwszej kolejności nie koncentruje się na ana-

lizie i interpretacji źródeł żydowskiej i chrześcijańskiej wiary 

w stworzenie. Od samego początku odwołuje się do aktualnego 

kryzysu świata – sytuacji, z którą każdego dnia konfrontowana 

jest wiara współczesnego człowieka. Przy czym za ten kryzys 

w jakimś stopniu człowiek przyczynił się sam: Nasza dzisiejsza 

sytuacja określana jest przez ekologiczny kryzys całej naukowo-

technicznej cywilizacji oraz przez, dokonywany rękami człowieka, 

wyzysk świata natury. Jest to kryzys śmiertelny i to nie tylko dla 

ludzi (Bóg w stworzeniu, s. 63). To obnażenie bieżącej rzeczywi-

stości ma zwrócić uwagę adresatów tez Moltmanna na to, że jeże-

li w pewnym momencie ludzkość nie zatrzyma się w procesie 
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wyniszczania swojej planety, nie znajdzie wspólnego sposobu po-

rozumiewania się w kontekście troski o środowisko. Ten kryzys, 

w którym aktualnie się znajduje, zakończy się ogromną katastro-

fą. Aby nie dopuścić do ostatecznego kataklizmu, należy zastano-

wić się nad źródłem problemu. Teolog uważa, że: Ekologiczny 

kryzys nowożytnego świata znajduje swój początek w państwach 

uprzemysłowionych, które wyrosły wewnątrz cywilizacji kształto-

wanej w ciągu wieków przez chrześcijaństwo (Bóg w stworzeniu, 

s. 63). Jednak winą za obecny stan nie chce obciążać jedynie roz-

wijającej się nauki i techniki oraz związanego z ich rozwojem po-

stępu cywilizacyjnego. Prawdą jest, że dla własnych korzyści na-

uka i technika czerpią wiele z bogactw naturalnego środowiska, 

ale dla Moltmanna dużo ważniejsze jest odwołanie się do histo-

rycznych skutków chrześcijańskiej wiary. Obecny stan zmusza 

nas do próby podjęcia reinterpretacji wiary w stworzenie, tak by 

możliwy był powrót do jej pierwotnych korzeni. Genezę ujawnio-

nego kryzysu, Teolog odnajduje w ludzkim głodzie władzy i domi-

nacji (Bóg w stworzeniu, s. 64). Niewłaściwe rozumienie biblij-

nych słów czyńcie sobie ziemię poddaną, przyczyniało się stop-

niowo do uwalniania się spod wcześniejszych religijnych zaka-

zów i doprowadziło do wzmocnienia przekonania, że Boże pole-

cenie panowania nad naturą ma się realizować w dążeniu do opa-

nowania wszystkich obszarów ziemi i zarządzania powierzonymi 

terenami. W bezgranicznym panowaniu człowieka - który same-

go siebie rozumiał w kategoriach pana i władcy ofiarowanego mu 

stworzenia - nie widziano konieczności zachowywania jakiego-

kolwiek umiaru. Rozpasana żądza władzy miała uczynić ludzi 

wszechmocnymi jak Bóg, więc odwoływali się oni do Bożej 
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wszechmocy po to, by uzyskać dla siebie religijne usprawiedliwie-

nie (Bóg w stworzeniu, s. 64). Dlatego Moltmann uważa, 

że oskarżenie chrześcijaństwa o przyczynienie się do obecnego 

kryzysu świata nie jest bezpodstawne: Przez stulecia pokolenia 

mężczyzn i kobiet próbowały rozumieć Boże stworzenie jako natu-

rę, tak żeby móc eksploatować je zgodnie z prawami, które odkry-

wała nauka. Dziś elementem zasadniczym jest zrozumienie tej po-

znawalnej, kontrolowanej i użytecznej natury jako stworzonej 

przez Boga i nauczenie się respektu dla niej jako takiej. Tę ogra-

niczoną sferę rzeczywistości, którą nazywamy »naturą«, musimy 

włączyć w całość bycia, określoną jako Boże stworzenie (Bóg 

w stworzeniu, s. 65). 

Moltmann jest głęboko przekonany o tym, że chrześcijańska 

teologia zależna jest w równie dużym stopniu od kryzysu ekolo-

gicznego, jak nauka i technika. Zwraca uwagę na to, że te kraje, 

które dzisiaj można określić jako uprzemysłowione, wyrosły na 

tych samych terenach, które przez lata były pod wewnętrznym 

wpływem chrześcijaństwa. Przypomina, że na tych obszarach 

ogromna część systemu wartości była kształtowana przez Biblię 

i Kościół. Nawet tam, gdzie obecnie nasila się zjawisko sekulary-

zacji, tam gdzie spotyka się ateistyczne filozofie życia, również 

tam, gdzie krytycznie odcinają się one od wpływu chrześcijań-

stwa na ich rozwój, nie można tego oddziaływania wymazać. 

W tym kontekście omawia polecenie zapisane w Księdze Rodza-

ju (1,28): Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili zie-

mię i uczynili ją sobie poddaną, które jest często podstawą dzi-

siejszej krytyki tradycji żydowsko-chrześcijańskiej. Jego zdaniem 

rozpowszechnienie błędnej interpretacji tego fragmentu, tworzy 
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intelektualną przyczynę współczesnego kryzysu ekologicznego, 

tj. nieograniczonej reprodukcji, przeludnienia ziemi, ujarzmienia 

natury, itd. Moltmann jednak przekonuje, że charakter biblijnego: 

czyńcie sobie ziemię poddaną, w żadnym miejscu nie ma nic 

wspólnego z poleceniem panowania nad światem, o którym przez 

stulecia tradycja Kościoła nauczała jako o dominium terrae. 

Człowiek jest zobowiązany do zachowywania sprawiedliwego 

pokoju – to jest główne zadanie, które ma wypełniać, chcąc być 

obrazem Boga na ziemi. Podkreśla, że wyrywanie poszczegól-

nych fragmentów biblijnych z ich kontekstu jest niewłaściwe 

i prowadzi do częstych nieporozumień i wypaczeń. Taka metoda 

pozwala legitymizować własne przekonania, przy czym - jak do-

daje - należy pamiętać, że nie zawsze pomysły ludzkie muszą być 

dobre. Ta indykacja nakazuje Moltmannowi odnieść się także 

do drugiego opisu stworzenia, tzw. tradycji jahwistycznej. 

W Księdze Rodzaju (2,15) znajdujemy słowa, w których nakaza-

ne jest człowiekowi, aby uprawiał i doglądał ofiarowany mu 

ogród Eden. Moltmann porównuje to zadanie do pracy ogrodnika 

– ludzkie przewodnictwo, panowanie nad ziemią ma być właśnie 

w ten sposób realizowane. Istotne jest, że wskazany fragment 

w żaden sposób nie daje przyzwolenia, ani nie usprawiedliwia 

bezgranicznej eksploatacji. Teolog przyznaje, że w przeszłości, 

ale niekiedy również i dzisiaj, dla zdobycia władzy, często wynaj-

dowano dla siebie teologiczne uzasadnienie w biblijnej nauce 

o stworzeniu. Nie może jednak się zgodzić z tym, że takie po-

twierdzenia są słuszne, ponieważ - jak podkreśla - nie mają one 

nic wspólnego z Biblią. 

https://pixabay.com/pl/drzewo-zimowy-szron-oddzia%C5%82-1959267/


 8 

 

Ludzie muszą na nowo zrozumieć, że istnieją w jednej wspól-

nocie stworzenia. Aby było to możliwe i żeby chrześcijańska teo-

logia zajmująca się tematem stworzenia mogła odnaleźć w nim 

swoją mądrość, musi uwolnić się od nowożytnego antropocen-

trycznego widzenia świata (Bóg w stworzeniu, s. 81). Teologia 

musi uwolnić wiarę w stworzenie od przeceniania historii. Molt-

mann uważa, że dopóki badania teologiczne będą naśladować na-

ukowe studia natury i próbować z nimi rywalizować, tak długo - 

jak pisze - będzie istniała najwyżej wiara w stworzenie, ale bez 

adekwatnego pojęcia stworzenia w podejściu do świata 

(Bóg w stworzeniu, s. 82). Poznanie, również naukowe, nie może 

mieć na celu dominacji. Dążenie do poznania ma być motywowa-

ne nie przez chęć dominacji, ale uczestniczenia. W uzasadnieniu 

pisze: Ten rodzaj wiedzy buduje komunię i można by go nazwać 

wiedzą komunikacyjną jako przeciwstawną do wiedzy dominują-

cej. Pozwala ona życiu być życiem i cieszyć się jego istnieniem. 

Chrześcijańska teologia musi pamiętać o tej swojej mądrości, je-

śli chce przyczynić się do przełamywania kryzysu naukowo-

technicznej cywilizacji (Bóg w stworzeniu, s. 83). 

Ks. Łukasz Gaś 

KONFIRMACJA - DYSKUSJA W KOŚCIELE 

Bezpośrednim impulsem do zajęcia się tymi problemami była 

reforma edukacji, która spowodowała, że konfirmacja przypada-

jąca na II klasę likwidowanych gimnazjów w nowym systemie 

odbywałaby się w VIII klasie szkoły podstawowej. To nasunęło 

pytanie o wiek, w którym młodzi ewangelicy przystępują do kon-

firmacji. 
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Dyskusję na forum Synodu Kościoła rozpoczął na wio-

snę 2017 roku wniosek Generalnej Wizytator Nauczania Kościel-

nego dk. Ewy Below. Podjęta na jego kanwie dyskusja doprowa-

dziła do odsunięcia ostatecznej decyzji do jesiennej sesji Synodu 

Kościoła w roku 2018, co dało czas na debatę i konsultacje. 

W okresie przejściowym młodzi ewangelicy mieli przystępować 

do konfirmacji w II klasie gimnazjum lub VIII klasie szkoły pod-

stawowej. 

Jesienna sesja synodu w 2017 roku pokazała, że kwestia de-

cyzji w sprawie konfirmacji nie sprowadza się jedynie do roz-

strzygnięcia kwestii wieku konfirmantów. W czasie sesji synoda-

łowie wysłuchali dwóch wystąpień: dr. Jerzego Sojki Konfirma-

cja a luterańska tożsamość w świetle ksiąg wyznaniowych (patrz: 

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2018) oraz prof. dr. hab. Zenona Gaj-

dzicy Dojrzałość współczesnej młodzieży (patrz: „Kalendarz 

Ewangelicki 2018”). Następnie odbyła się dyskusja panelowa po-

święcona zagadnieniu konfirmacji prowadzona przez ks. radcę 

Waldemara Szajthauera, w której oprócz referentów udział wzięli 

bp Adrian Korczago, dk. Ewa Below, Aleksandra Trybuś-Cieślar, 

ks. Janusz Staszczak oraz ks. Tomasz Wigłasz. Pokazała ona, że 

głębszej refleksji wymaga nie tylko kwestia wieku konfirmantów, 

ale takie zagadnienia, jak forma nauczania konfirmacyjnego, sa-

mo rozumienie aktu konfirmacji, czy odpowiedź na pytanie, czy 

nie istnieje możliwość wcześniejszego dopuszczenia dzieci do 

Komunii Świętej. W debacie pojawiły się więc tematy, które pod-

noszone były już w czasie dyskusji o „Kościele jutra”, jaka odby-

ła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych w Miko-

łajkach w roku 2015 (jej podsumowanie znalazło się 

w „Kalendarzu Ewangelickim 2016”), czy też podczas panelu 

Komunia Święta dla dzieci i konfirmacja – możliwości, wyzwa-
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nia, granice, który odbył się podczas Ewangelicki Dni Kościoła 

(2017). Impulsem do dalszej dyskusji była także książka Konfir-

macja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Lu-

terańskiej (2017), która z inicjatywy Komitetu Krajowego Świa-

towej Federacji Luterańskiej oraz Wydawnictwa Augustana przy-

bliżyła polskiemu czytelnikowi dokumenty studyjne oraz opraco-

wania dotyczące konfirmacji wypracowane od lat 60. XX wieku 

na forum światowego luteranizmu. 

Debata toczyła się także na forum synodów diecezjalnych i 

diecezjalnych konferencji duchownych. Temat pojawiał się także 

podczas spotkań parafialnych. Plon tej dyskusji został zebrany na 

wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2018 roku, kiedy to poszcze-

gólne diecezje, a także komisje synodalne przedstawiły na forum 

swoje opinie będące podstawą do dalszej dyskusji. Jej wynikiem 

było powołanie zespołu roboczego w składzie: dk. Ewa Below, 

Łukasz Cieślak, ks. Michał Makula, dr Jerzy Sojka, Aleksandra 

Trybuś-Cieślar oraz ks. Tomasz Wigłasz. Zespół miał przygoto-

wać propozycje ostatecznych rozwiązań. W wyniku jego prac po-

wstał projekt uchwały regulującej kwestię wieku konfirmacji, a 

także dopuszczenia dzieci do Komunii Świętej przed konfirma-

cją, a ponadto dokument studyjny pt. Potwierdzenie dojrzałości 

chrześcijańskiej. Rola i miejsce konfirmacji we współczesnym Ko-

ściele. Ten ostatni pomyślany został jako komentarz i uzasadnie-

nie do rozstrzygnięć zawartych w projekcie uchwały. Oprócz hi-

storii konfirmacji w Kościele chrześcijańskim zawarto w nim re-

fleksje na temat jej miejsca w trwającym całe życie procesie kate-

chizacji, jej związku z Chrztem Świętym i Wieczerzą Pańską, 

pojmowania ślubowania składanego w czasie konfirmacji, zna-

czenia modlitwy wstawienniczej zboru za konfirmantów, a także 
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związku konfirmacji z członkostwem w Kościele i wynikającymi 

z niego prawami.  

Przyjęta uchwała Synodu Kościoła reguluje kwestie wieku 

konfirmantów, a także przystępowania dzieci do Komunii Świętej 

przed konfirmacją. Zawarte w niej rozstrzygnięcia należy odczy-

tywać w świetle przytoczonego dokumentu Potwierdzenie dojrza-

łości chrześcijańskiej..., który Synod Kościoła przyjął jako rozwi-

nięcie wyrażonego w uchwale stanowiska i zachęcił wszystkich 

członków Kościoła do zapoznania się z jego treścią. Uchwała 

ustala, że młodzież powinna przystąpić do konfirmacji pomiędzy 

13 a 16 rokiem życia. Dopuszcza także możliwość, że synody 

diecezjalne ujednolicą na terenie danej diecezji wiek przystępo-

wania do konfirmacji. Uchwała w sytuacjach wyjątkowych pozo-

stawia także proboszczowi możliwość dopuszczenie do konfirma-

cji osób w innym wieku, niż wynika to z decyzji Synodu Kościo-

ła bądź synodu diecezjalnego. Takie szerokie ujęcie wieku przy-

stąpienia do konfirmacji uwzględnia duże zróżnicowanie prak-

tycznej sytuacji młodzieży konfirmacyjnej w Kościele, liczebno-

ści grup konfirmacyjnych i wielkości naszych parafii. Drugi 

z punktów uchwały zajmuje się warunkami przystąpienia do Wie-

czerzy Pańskiej. Wskazano w nim, że konfirmacja pozostanie 

momentem, w którym młodzi ewangelicy po raz pierwszy samo-

dzielnie przystąpią do Wieczerzy Pańskiej. Przypomniano jednak, 

że na gruncie teologii luterańskiej akt konfirmacji nie jest ko-

niecznym warunkiem przystąpienia do Sakramentu Ołtarza. Do-

tychczasowe kościelne regulacje prawne milczały na temat wa-

runków pierwszego przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej, a jego 

połączenie z konfirmacją było kwestią tradycji. Reformacyjne 

myślenie teologiczne jako konieczne warunki formułowało jedy-

nie wymóg bycia ochrzczonym oraz wywiedziony z 1 Kor 11,29 
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wymóg rozróżniania Ciała i Krwi Pańskiej, a więc odróżniania 

chleba i wina Wieczerzy Pańskiej w, z i pod którym otrzymujemy 

zbawcze dary Ciała i Krwi Chrystusa, od innych posiłków. Mając 

to na uwadze, uchwała dopuszcza dzieci do Wieczerzy Pańskiej 

pod warunkiem, że są ochrzczone i rozróżniają Sakrament Ołta-

rza od innych posiłków. By zapewnić realizację drugiego z wa-

runków, uchwała wymaga odpowiedniego przygotowania dziec-

ka, a także jego rodziców. Zarówno uchwała synodu, jak i przyję-

ty dokument studyjny zakładają, że praktyka dopuszczenia dzieci 

do Wieczerzy Pańskiej będzie miała charakter indywidualny, 

a w procesie tym powinny brać czynny udział nie tylko dzieci, 

ale i ich rodzice. Zanim duszpasterz dopuści dziecko do Komunii 

Świętej, powinien odbyć rozmowę zarówno z nim, jak i z jego ro-

dzicami. Z dzieckiem, by na miarę jego możliwości rozwojowych 

przedstawić mu zbawcze znaczenie udziału w Chrystusie, które 

otrzymujemy w sakramencie. Z rodzicami, by pomóc im po 

pierwsze – w towarzyszeniu ich dziecku w chrześcijańskim roz-

woju, a co za tym idzie także w rozwoju jego pojmowania udzia-

łu w Sakramencie Ołtarza. Po drugie zaś po to, by uświadomić 

rodzicom odpowiedzialność, jaką biorą na siebie przystępując 

wraz ze swoim dzieckiem do Komunii Świętej. Dla rodziców jest 

tutaj bowiem przewidziana rola tych, którzy mają prowadzić 

dziecko do Sakramentu Ołtarza. Uchwała zakłada przy tym, że 

warunkiem tego, by dziecko samo decydowało o swoim udziale 

w sakramencie, jest przejście przez nie nauczania konfirmacyjne-

go i przystąpienie do aktu konfirmacji. To wiąże się z rozumie-

niem konfirmacji, na jakie akcent został położony w dokumencie  

Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej jest to przede 

wszystkim akt podsumowujący podstawowy okres katechizacji, 

który ma dać młodym ludziom narzędzia do odpowiedzialnego 
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uczestnictwa w życiu Kościoła. Nie oznacza ona zakończenia 

procesu katechizacji i chrześcijańskiego rozwoju, który powinien 

trwać przez całe życie, ale zakończenie ich ważnego, wstępnego 

etapu. Łączy się to ze świadectwem konfirmantów wobec zboru, 

jakie składają w ślubowaniu konfirmacyjnym, a także z modlitwą 

wstawienniczą zboru, by wytrwali oni w wierze, której świadec-

two publicznie złożyli. By pomóc w realizacji powyższych roz-

strzygnięć, uchwała nie tylko zaleca rozpropagowanie dokumentu 

Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej..., ale również nakazu-

je przygotowanie materiałów informacyjnych i katechetycznych 

dla dzieci i rodziców co do przystępowania dzieci do Wieczerzy 

Pańskiej, a także programu nauki konfirmacyjnej. Praktyczne 

konsekwencje refleksji nad konfirmacją obejmą także rewizję li-

turgii nabożeństwa konfirmacyjnego. Rada synodalna, realizując 

te wskazania zawarte w uchwale Synodu Kościoła, będzie podej-

mować działania, które umożliwią wszystkim zainteresowanym 

możliwość zapoznania się z dokumentem Potwierdzenie dojrza-

łości chrześcijańskiej... oraz doprowadzą do powstania materia-

łów wyjaśniających istotę konfirmacji i Wieczerzy Pańskiej, za-

równo tych dostosowanych do poziomu rodziców, jak i dzieci. 

Rada synodalna wyraża nadzieję, że podjęte przez synod decyzje 

przyczynią się do rozbudzenia duchowości w naszym Kościele 

i wzmocnią znaczenie konfirmacji dla naszej młodzieży oraz 

wzbogacą życie duchowe w wymiarze indywidualnym, parafial-

nym i ogólnokościelnym.  

Zwiastun Ewangelicki 21/2018 

(Przedruk) 
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JESIENNA SESJA SYNODU DIECEZJI POMORSKO-

WIELKOPOLSKIEJ 

27 października 2018 r. w Koninie obradował Synod Diecezji 

Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Synod rozpoczął się w pięknym 

kościele Świętego Ducha nabożeństwem dziękczynnym z okazji 

100-lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości. 

Zgromadzonych serdecznie przywitał ks. Waldemar Wunsz, 

proboszcz konińskiej parafii. Kazanie wygłosił ks. bp prof. 

Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji. W nabożeństwie 

uczestniczył pan Sławomir Lorek, zastępca prezydenta miasta 

Konina. 

Obrady odbywały się w sali konińskiego ratusza, w której 

prezentowano okazjonalną wystawę, przedstawiającą sytuację 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w międzywojennej Polsce 

oraz  dążenia ewangelików do uczestniczenia w powstałym na 

nowo państwie polskim. Na wystawie eksponowano biogramy 

ewangelików, najbardziej zasłużonych dla sprawy  

niepodległości. 

W części referatowej synodałowie wysłuchali dwóch 

referatów: „Centrum Misji i Ewangelizacji KEA w RP jako 

świadectwo Kościoła na zewnątrz”, który wygłosił diakon Paweł 

Gumpert, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji KEA w RP 

oraz „Liturgia i nabożeństwo jako świadectwo Kościoła wobec 

świata”, referat ks. Janusza  Staszczaka, radcy Konsystorza KEA 

w RP. 
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Paweł Gumpert w swoim referacie przedstawił prawie 100 - 

letnią tradycję ewangelizacji na Śląsku Cieszyńskim, w tym także 

powstałego w 1997 roku Centrum Misji i Ewangelizacji. Mówił 

o najważniejszych celach i zadaniach, przytaczając przypowieść 

o Siewcy. Centrum nie wykonuje pracy za parafian, ale pomaga 

parafianom i pobudza ich do aktywności, motywuje i stwarza 

możliwości do rozwoju swoich zdolności dla dobra innych ludzi,  

do większego udzielania się w życiu parafii. Centrum prowadzi 

cykliczne wydarzenia, takie jak Tydzień Ewangelizacji lub 

ProChrist, organizuje liczne obozy dla dzieci i młodzieży, 

szkolenia i kursy duszpasterskie, przygotowuje materiały 

do prowadzenia szkółek parafialnych, prowadzi rekolekcje dla 

dzieci o młodzieży. „Sam nic nie zdziałasz” to nie hasło – to myśl 

przewodnia Centrum. 

Ks. radca Janusz Staszczak w swoim wystąpieniu odniósł się 

do minionego Roku Reformacji i tego co najważniejsze, 

co zostało w naszej duchowej świadomości z tych światowych, 

wyjątkowych obchodów - „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro”. 

Rok 2018 jest Rokiem Świadectwa. Powstają centra liturgiczne, 

w których  ważny jest żywy język zwiastowania, nie skostniałe 

formuły. 

W dyskusji podnoszono problem „nowoczesności 

dzisiejszego i jutrzejszego  Kościoła”. Oby  te poszukiwania nie 

poszły za daleko. Ważne powinno być połączenie tych dwóch 

nurtów w Kościele. 

Podczas trwania Synodu odbyła się Diecezjalna Konferencja 

Księży. Natomiast pozostali synodałowie (świeccy) wzięli udział 

w rozmowach w grupach. Pani Izabela Sokołowska-Główka, 
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kurator diecezjalny, zaproponowała bardzo interesujące tematy do 

dyskusji: „Jak my świadczymy o Kościele”, „Jak Kościół 

świadczy o sobie”, „Białe czy czarne (stroje) księży”, „Obcy 

w naszej parafii”, „Kobieta, czy mężczyzna przed ołtarzem”, 

„Dlaczego boimy się pierwszych ławek (w kościele)”. To była 

niezwykle pouczająca i ciekawa dyskusja! 

Delegaci do Synodu Kościoła przedłożyli kilka 

najważniejszych informacji z obrad Jesiennej Sesji Synodu 

Kościoła, który obradował w Łodzi,  w tym o umożliwieniu 

dzieciom gotowym do sakramentu ołtarza przystąpienia do tego 

aktu niezależnie od konfirmacji. „Zarówno uchwała Synodu, jak 

i przyjęty dokument studyjny zakładają, że praktyka 

dopuszczenia dzieci do Wieczerzy Pańskiej będzie miała 

charakter indywidualny, a w procesie tym powinny brać czynny 

udział nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Zanim duszpasterz 

dopuści dziecko do Komunii Świętej, powinien odbyć rozmowę 

zarówno z nim, jak i z jego rodzicami”. [Wyciąg z Uchwały 

Synodu] 

Zapowiedziano także że Światowe Forum Luterańskie 

odbędzie się w 2023 roku prawdopodobnie w Polsce, a kolejny 

Rok 2019 będzie Rokiem Odrodzenia. Obrady Jesiennej Sesji 

Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakończono wspólną 

modlitwą. 

Karola Skowrońska 
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WPROWADZENIE KS. DRA KAROLA NIEDOBY W 

URZĄD PROBOSZCZA 

28 października 2018 roku przeżywaliśmy wzruszające, uro-

czyste nabożeństwo wprowadzenia na urząd proboszcza elekta 

ks. dra Karola Niedoby, które odbyło się naszym kościele. 

W uroczystościach uczestniczyło wiele osób, w tym duchow-

ni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, a także goście ekumenicz-

ni. 

Nabożeństwo rozpoczęto preludium organowym i procesjo-

nalnym wejściem do kościoła. Liturgiczne powitanie wygłosił  bp 

prof. dr hab. Marcin Hintz, Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej. W obecności Rady Parafialnej, 

uczestniczącej także w liturgii, czytając Pismo Święte, uroczyste-

go aktu wprowadzenia dokonał ks. bp Marcin Hintz. Asystentami 

byli: ks. Marcin Pilch, proboszcz parafii elbląskiej, dotychczaso-

wy proboszcz-administrator parafii grudziądzkiej, a także ks. Mi-

chał Walukiewicz, proboszcz parafii toruńskiej. 

W bardzo serdecznych słowach Biskup Marcin Hintz przed-

stawił nowego proboszcza, życząc Mu wielu łask Bożych w tej, 

jakże ważnej, diasporalnej parafii. 

Następnie ks. dr Karola Niedoba wygłosił swoje pierwsze ka-

zanie, jako proboszcz (1 Kor. 2,1-5) „Również ja, gdy przysze-

dłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub 

mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za 

właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa 

Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości 
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i w lęku, i w wielkiej trwodze, A mowa moja i zwiastowanie moje 

nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz 

objawiały się w nich Duch i moc.” Ten tekst św. Jana do Koryn-

tian będzie, bez wątpienia, prowadzić naszego proboszcza przez 

wszystkie lata Jego kapłańskiej posługi. 

Po liturgii ołtarza i odśpiewaniu pięknej pieśni (552) „Na ska-

le Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan,…” nastąpiły wystąpienia 

licznych gości, którzy jak najserdeczniej gratulowali księdzu pro-

boszczowi wyboru, ale także życzyli owocnej pracy duszpaster-

skiej w Grudziądzu. Ks. dr Karol Niedoba nie krył wzruszenia 

i dziękował wszystkim uczestnikom za obecność, za życzenia 

i prosił o modlitwę. 

Uroczystość zakończyło Błogosławieństwo Aaronowe i wyj-

ście procesjonalne z kościoła przy dźwiękach preludium organo-

wego oraz pamiątkowa, wspólna fotografia. 

Ks. dr Karola Niedoba rodził się 27 października  1984 r. 

w Cieszynie. Ukończył studia magisterskie na Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej. 11 listopada 2008 roku obronił pracę pod 

tytułem „Trójca Święta u Tertuliana”. Krótko przed obroną pracy 

magisterskiej odbył pierwsze swoje praktyki kandydackie. 

W okresie 15 maja - 31 sierpnia 2008 r. służył  w Centrum Misji i 

Ewangelizacji, a od  1 września 2008 r. w Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Krakowie, podczas której 26 listopada 2009 r. 

zdał  pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”. 

27 grudnia 2009 r. ordynowany był przez ks. bpa Janusza Ja-

guckiego w Goleszowie i został  wikariuszem w parafii krakow-

skiej. Z dniem 1 września 2011 r. skierowany został  do parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie i  był Dusz-
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pasterzem Młodzieży w Diecezji Warszawskiej. W ramach stu-

diów doktoranckich, w latach 2014-2015, odbył stypendium na-

ukowe na Uniwersytecie w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms

-Universität Bonn). Po powrocie, 1 września 2015 r., został skie-

rowany na praktykę wikariacką do parafii św. Jana w Grudziądzu. 

W Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej pełnił także funkcję Dusz-

pasterza Młodzieży. 15 grudnia 2016 r. obronił pracę doktorską 

pod tytułem „Trójca Święta w ujęciu Karla Rahnera i Jürgena 

Moltmanna”, której promotorem był ks. bp prof. Marcin Hintz. 

17 czerwca 2018 r. ks. dr Karol Niedoba wybrany został na pro-

boszcza grudziądzkiej parafii, a 30 sierpnia tego roku wybór ten 

został zatwierdzony uchwałą Konsystorza. 

Ksiądz proboszcz ma żonę Isabellę, z d. Feld, a od 5 lutego 

2018 r. jest szczęśliwym ojcem  Emilii. 

Karola Skowrońska 

DIECEZJALNY ZJAZD MŁODZIEŻY  

W dniach 30.11. - 2.12.2018 roku uczestniczyłam w Diece-

zjalnym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Bydgoszczy. Była 

to okazja do poznania innych, wspólnego spędzenia czasu i ode-

rwania się od codziennej, szkolnej rzeczywistości. Zjazd posiadał 

również wymiar duchowy – rekolekcje miały nam uzmysłowić 

istotę świąt, jego głębsze znaczenie oraz ponadczasowy ich wy-

miar. 

Do Bydgoszczy przyjechaliśmy w piątek, 30 listopada wie-

czorem. Byliśmy jednymi z pierwszych uczestników, ale już po 

niecałej godzinie przyjechała grupa z Kalisza i Kępna.  Zjedliśmy 

wspólnie kolację, pomodliliśmy się i zaśpiewaliśmy pieśni ze 

Śpiewnika Młodzieżowego po czym rozpoczął się wieczór inte-
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gracyjny, wieczór gier, w którym dominowała ulubiona gra Jun-

gle Speed. 

Następnego dnia mieliśmy okazję uczest-

niczyć w warsztatach kaligrafii, które 

miały nam pomóc w wykonaniu napisu 

do kartki świątecznej. Następnie odbyły 

się właściwe rekolekcje, na których poru-

szona została kwestia ponownego przyj-

ścia Jezusa, a także zastanawialiśmy się 

w jaki sposób możemy spotkać Boga. Dowiedzieliśmy się rów-

nież kilku ciekawych rzeczy na temat pisma – do czego odwoła-

niem były zajęcia kaligraficzne. Uświadomiliśmy sobie też, jak 

ważne są święta i poruszyliśmy istotę zwyczaju dawania prezen-

tów oraz kartek świątecznych, które po rekolekcjach robiliśmy. 

Pomysłów było dużo i każdy zrobił wyjątkową na swój sposób 

kartkę, którą potem można było przekazać na kiermasz parafialny 

w Bydgoszczy bądź zachować, by podarować swoim bliskim na 

święta. 

W niedzielę odbyło się nabożeństwo młodzieżowe, w którym 

uczestniczyliśmy razem z parafianami. Po nabożeństwie udali-

śmy się w podróż powrotną. 

Myślę, że rekolekcje miały szczególne znaczenie dla uczest-

ników – przygotowały nas do adwentu, rozpoczęły okres oczeki-

wania na powtórne przyjście Jezusa oraz pokazały nam nowy ob-

raz świąt – obraz świąt pełnych miłości, radości i wiary w to, że 

Jezus nigdy nas nie opuści i będzie zawsze z nami, bo gdy chce-

my go spotkać wystarczy tylko otworzyć Biblię, która otwiera 

nam oczy na Królestwo Boże i uświadamia o wartości narodzin 

Jezusa. Gdyby nie On, nie mielibyśmy szansy na zbawienie.  

Zuzanna Muchowska 
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KRONIKA PARAFIALNA 

Końcem października po raz kolejny odbyło się spotkanie pt. 

Stare dobre gry planszowe dla miłośników gier planszowych. By-

ła to dobra okazja, aby poznać siebie i spędzić nie-

co inaczej czas. Tym razem dominował gra plan-

szowa młynek. Jest to jedna z najstarszych gier 

świata. W ostatnich dniach miesiąca odbyło się tak-

że spotkanie z cyklu Protestantyzm. Podczas tego spotkania oma-

wiane zostały podstawowe prawdy wiary wyznania luterańskie-

go. Przypomniane zostały takie hasła reformacyjne jak: Sola 

scriptura („Tylko Pismo”), Sola fide („Tylko wiarą”), Sola gratia 

(„Tylko łaska”), Solus Christus („Tylko Chrystus”), Soli Deo glo-

ria („Tylko Bogu chwała”). Była to podstawa do dalszej dyskusji 

na temat konkretnych haseł i wpływu na rozumienie Pisma Świę-

tego. 27 października 2018 r. miał miejsce jesienny Synod Diece-

zji Pomorsko-Wielkopolskiej, w którym uczestniczyli p. Karola 

Skowrońska, przedstawicielka parafii na Synod, i ks. Karol Nie-

doba, z pełnionej przez siebie funkcji. Następnego dnia odbyła 

się w Parafii szczególna uroczystość 

wprowadzenia na urząd proboszcza ks. 

Karola Niedoby. Uroczyste nabożeń-

stwo kościele św. Jana poprowadzić Bi-

skup diecezji, ks. bp prof. Marcin Hintz.  

Początek listopada rozpoczął się od 

Sobotniego wieczoru filmowego. Po obejrzeniu filmu pt. Łaska 

i miłosierdzie nawiązała się dyskusja na temat przebaczenia in-

nym. Film poruszał kwestie także poświęcenia się dla bliźniego, 



 22 

 

dał tym samym wiele interesujących impulsów do rozmowy 

i przemyśleń.  

W 100-lecie odzyskania  niepodległości przez Polskę 

(11 listopada 2018 r.) w naszej Parafii odbyły się 

okolicznościowe obchody. Rozpoczęły się uroczy-

stym nabożeństwem, podczas którego Słowo Boże 

wygłosił proboszcz, ks. dr Karol Niedoba. Po nabo-

żeństwie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy 

„Ewangelicy w niepodległej Polsce”, na której 

przedstawione zostały biogramy różnych osób z okresu II Rze-

czypospolitej. Miały swój udział w kształtowaniu ówczesnej rze-

czywistości stając się dla innych przykładem zaangażowania 

w sprawy kraju i lokalnych spo-

łeczności. Następnie odbył się wy-

kład dra hab. Jerzego Sojki z 

Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

gicznej pt. „Chrześcijanin a polity-

ka – ewangelickie zaangażowanie i 

odpowiedzialność za państwo”. W 

listopadzie odbyło się również nabożeństwo ekumeniczne w Try-

lu. Po raz kolejny na byłym cmentarzu ewangelicko-

mennonickim zebrali się przedstawiciele władz, mieszkańcy 

i członkowie naszej parafii, aby wspomnieć tych, którzy przed la-

ty znaleźli tam miejsce wiecznego spoczynku. Miesiąc zakończył 

się Spotkaniem Pań, podczas którego można było pomalować 

porcelanę i samodzielnie wykonać świąteczne kartki dla bliskich. 

Wspólne spotkanie zainspirowało Panie do powtórzenia tego typu 

warsztatów. 
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Ostatni miesiąc roku rozpoczął się rekolekcjami dla młodzie-

ży w Bydgoszczy, w których uczestniczyła nasza młodzież z Pa-

rafii. Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach z kali-

grafii, ale także zrobić kartki świąteczne dla bliskich lub na kier-

masz parafialny. Zebrane pieniądze ze sprzedaży trafiły do Dia-

koni Polskiej w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy dzieciom. 

15 grudnia 2018 r. odbył się Parafialne spotkanie adwentowe, 

podczas którego p. Karola Skowrońska odczytała wiersze o tema-

tyce Bożonarodzeniowej, a dzieci i młodzież mogły samodzielnie 

wykonać kartki świąteczne. Ponadto obecni mogli wspólnie po-

śpiewać i zakosztować wielu smakołyków. Wartym wspomnienia 

jest Wigilijne nabożeństwo, w trakcie którego biblijne teksty 

o narodzeniu Jezusa były przeplatane 

kolędami, a całość uświetniona została 

występami Jeremiego na dzwonkach 

chromatycznych i Franka na Keyboar-

dzie. Dzieci przedstawiły również swoje 

prace plastyczne, które wykonały pod-

czas rozważania wigilijnego. 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Styczeń: 

 12 stycznia – konkurs Sola Scriptura etap diecezjalny, 

godz. 11.00 (miejsce: Parafia w Bydgoszczy); 

 18 stycznia – posiedzenie Rady Parafialnej, godz. 15.00 

(miejsce: kancelaria parafialna, ul. Cmentarna 3a); 

 25 stycznia – Nabożeństwo Ekumeniczne, godz. 16.00 

(miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10); 
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 26 stycznia - Sobotni wieczór filmowy, godz. 16.00 (miejsce: 

sala parafialna, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte); 

Luty: 

 1 lutego – Posiedzenie Rady Parafialnej, godz. 15.00 

(miejsce: kancelaria parafialna, ul. Cmentarna 3a); zgroma-

dzenie parafialne sprawozdawczo-finansowe, godz. 16.00 

(miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 3a); 

 3 lutego – Zgromadzenie parafialne wyborcze, godz. 10.00 

(miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10); 

Marzec: 

 2 marca– Stare dobre gry planszowe, godz. 15.00 (miejsce: 

sala parafialna, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte); 

 6 marca – Środa popielcowa, godz. 16.00 (miejsce: kościół 

św. Jana, ul. Szkolna 10); 

 15-16 marca – Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej; 

 23 marca – Sobotni wieczór filmowy, godz. 16.00 (miejsce: 

sala parafialna, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte); 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ 

Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana 

(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedzielę nabożeństwo Słowa połą-

czone z Sakramentem Ołtarza. 

Studium Biblijne: w czwartek o godz. 17.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a). 

Lekcje Religii: dla I klasy liceum, VI i VII klasy podstawowej 

i II klasy podstawowej według ustalonych godzin (miejsce: 

Plebania, ul. Cmentarna 3a). 


