
   

 

ISSN 2544-638X  

 

NR 11                  ROK IV 

 

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI 

KWIECIEŃ — CZERWIEC 

 

Jezus Chrystus mówi: Oto jestem z wami po 

wszystkie dni aż do skończenia świata. 

Mt 28,20 

 

 

 

GRUDZIĄDZ 2019 



 2 

 

SPIS TREŚCI 

Słowo wstępne ……………………………………..…….  3 

Dzieci i młodzież prześladowanych chrześcijan …….….  4 

Post, czyli jak odnaleźć sens życia ….....……….…........…  8 

Wiosenna sesja Synodu diecezjalnego ………….….……  14 

Sprawozdanie za rok 2018 ………………..………….…..  17 

Biblioteka parafialna …………...…………………..…….  19 

Kronika parafialna …...………………...……………..…..  20 

Zapowiedzi wydarzeń……………………………..….…...  23 

Terminy regularnych spotkań………………………...…...  24 

 

PROBOSZCZ PARAFII - KS. DR KAROL NIEDOBA 

tel. 504473954 

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 

NIP: 8761913238 
 

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 

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 11 



 3 

 

SŁOWO WSTĘPNE 

W okresie Półrocza Pana Wielki Post może nadać życiu in-

ną dynamikę. Przez okres siedmiu tygodni mamy możliwość 

uwolnić się od ciągłego skupiania się na codziennych troskach, 

przyzwyczajeniach, czy obawach. Post w różnych jego formach 

pozwala spojrzeć na przyszłość przez pryzmat ukrzyżowanego 

i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.  

Towarzyszyć mogą nam w tym słowa z Ewangelii Mate-

usza 28,30: Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami 

po wszystkie dni aż do skończenia świata, które zdają się być wy-

jątkową obietnicą. Dają pewność Chrystusowej obecności, a zara-

zem zachęcając do przekraczania własnych granic. 

Samotność nie ułatwia człowiekowi przełamywać swoich 

barier i zmagać z troskami. Jezus Chrystus powołał między inny-

mi z tego powodu Kościół - wspólnotę ludzi wierzących. Jest to 

Jego ciało, które ma dbać o siebie. Inaczej jedność będzie nie 

do osiągnięcia, a społeczność chrześcijan tylko wydmuszką. 

Miłość bliźniego może przejawiać się w różnych formach, 

nawet w tworzeniu Biblioteki parafialnej, która oferować będzie 

wartościowe i pomocne nieraz w budowaniu swojej wiary książ-

ki. 

Oddając kolejny Grudziądzki Przegląd Ewangelicki życzę 

państwu udanej lektury, która jak mam nadzieję zachęci nas do 

wspólnego angażowania się w dzieło budowania ciała Chrystusa. 

ks. dr Karol Niedoba 
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DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEŚLADO-

WANYCH CHRZEŚCIJAN 

Inspiracją do podjęcia tego tematu 

stał się dla mnie numer 12 Open Doors w 

roku 2018. Autorzy biuletynu przedsta-

wiają historie dzieci i młodzieży, które 

składają świadectwo swej wiary pomimo, 

że ryzykują własnym życiem. Ich postawa tym bardziej zasługuje 

na uznanie, że w wielu wypadkach nie mieli okazji na wcześniej-

sze rozważenie decyzji czy chcą podjąć takie życie w przeciwień-

stwie do dorosłych. Doświadczają wykluczenia, dyskryminacji 

i ataków – począwszy od przemocy słownej po przemoc fizyczną 

z powodu Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie do dorosłych nie 

rozumieją czasem do końca, dlaczego tak się dzieje, dlatego po-

trzebują większego wsparcia, uwagi od Kościołów lokalnych. 

„Dzieci takie jak Rashida z Nigerii czy Mina z Egiptu praw-

dopodobnie nigdy więcej nie będą tak beztroskie jak przed 

dniem, w którym bliscy im ludzie zostali zamordowani na ich 

oczach przez ekstremistycznych muzułman. Lorena z Kolumbii 

od lat zmagała się z oddzieleniem od swojej rodziny. Natomiast 

w Azji Środkowej nawet małe dzieci żyją w strachu, że zostaną 

przyłapane przez służby państwowe z materiałami chrześcijański-

mi” (Open Doors 12/2018). 

Czytając ten fragment biuletynu na myśl przyszły mi słowa 

Jezusa: A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wie-

rzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, 

a jego wrzucić do morza (Mk 9,42). Dla fanatycznych postaw nie 
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ma granic nienawiści i zadawania bólu nawet w stosunku do dzie-

ci. Dlatego tak ważne jest wspierać w modlitwie tę część Kościo-

ła, która na co dzień zmaga się z prześladowaniami, chociaż sama 

nic złego nie uczyniła. W modlitwie warto też prosić o to, aby nie 

nosiła nienawiści do swoich wrogów. Serce przepełnione chęcią 

odwetu nie jest wstanie żyć normalnie i w pełni miłować Boga 

i drugiego człowieka. Trudno jednak wytłumaczyć to dziecku al-

bo dorastającej młodzieży, która utraciła z powodu prześladowań 

jednego lub obu ze swoich rodziców, rodzeństwo albo zostało na 

stałe okaleczone. W takich sytuacjach rozmawianie z dziećmi 

i młodzieżą należy do wymagających zadań. Warto jednak pamię-

tać, że lekarzem dusz nie jest człowiek, ale Jezus Chrystus mają-

cy moc uzdrowić każde ludzkie serce. 

Patrząc na historie opisane w biuletynie Open Doors zastana-

wiałem się, czy dzieci i młodzież w naszym Kościele są w stanie 

złożyć podobne świadectwo wiary. Może konformizm podpowie-

dział już im, że lepiej być jak inni, płynąć z prądem i nie wychy-

lać się za bardzo, aby nikt się nie dowiedział, że jest się chrześci-

janinem, luteraninem. Po co psuć sobie relacje w szkole albo na 

studiach narażać się na pośmiewisko i być odrzuconym przez ró-
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wieśników. Można więc meandrować 

i być krypto chrześcijaninem, ale czy 

jest to autentyczne życie? 

Kto jest winien temu, czy dzieci i mło-

dzież? 

Młodsze pokolenie jest częściowo takie jak my, ponieważ po-

przez naśladownictwo i wpływ najbliższego otoczenia dziecko 

przyswaja sobie różne przyzwyczajenia, zwyczaje i obyczaje, 

przeżywa pierwsze uczucia i wyobrażenia społeczno-moralne. Je-

śli sami nie dajemy świadectwa wiary na zewnątrz, to jak może je 

złożyć następne pokolenie?! 

Nieraz da się usłyszeć, że Europa straciła wiarę, bo kościoły 

stają się puste. Czy stały się staromodne? A może jest to wina 

grzechów Kościoła, takich jak pycha, wygodnictwo, gromadzenie 

majątku. Z drugiej strony Kościół ze swej natury jest niedoskona-

ły, tworzą go bowiem grzesznicy. Stąd zawsze znajdzie się po-

wód, dla którego ktoś nie przyjdzie do kościoła. Problem pustych 

ławek tkwi także w tym, że chrześcijanie w Europie przestali do-

strzegać szczęście w Kościele, we wspólnocie z innymi braćmi 

i siostrami w wierze. Kościół przestał być nadrzędnym skarbem, 

o który człowiek walczy przede wszystkim ze swoją naturą. Mo-

że z tego powodu Kościół jawi się im jako miejsce przepięknej 

liturgii, muzyki, jako będący instytucją, jako forma pracy spo-

łecznej albo jako przestrzeń kultury chrześcijańskiej różnych wy-

dań, ale na pewno nie jako źródło szczęścia życia tu na ziemi. 

Warto zadać sobie pytanie, nie pierwsze już w tym tekście, 

czy Kościół, obojętnie czy pisane przez małe czy duże ‘K’, 

jest dla nas miejscem spotkań z Bogiem i doświadczania Jego 
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obecności? Prawdziwe bowiem szczęście, błogosławieństwo Bo-

że, daje siłę i odwagę przebaczyć wrogom, a nieraz ponieść mę-

czeńską śmierć. 

Czasem przyglądam się wieczorem śpiącej córce i zastana-

wiam się kim będzie, co osiągnie, ale czy też uda mi się przeka-

zać to co sam odkryłem w Biblii, tak aby mogła poznać swego 

Stwórcę i cieszyć się każdym dniem tak jak to robi teraz. Wiem, 

że wiary nie jestem w stanie nauczyć, mogę jej tylko dać narzę-

dzia do tego, by poprzez Pismo Święte poznawała swego Zbaw-

cę. Wzrost, jak mówi Pismo, daje Duch Święty. Pozostaje więc 

modlitwa, w której upatruje największy oręż w boju o moją cór-

kę. 

Zastanawiam się również czy poprzez własne zachowanie bę-

dę w stanie zachęcić do tego by z dumą mogła nosić w sercu wia-

rę w Jezusa Chrystusa i by nie bała się mówić, że jest luteranką. 

Mam jednak świadomość, że ucząc ją tego skazuje ją na możliwe 

cierpienie. Z drugiej strony to jedyny właściwy kierunek. Szczę-

śliwe życie nie musi oznaczać zawsze prostego i wygodnego ży-

cia. 

Droga Jezusa nie należy do łatwych, ale myślę, że jest to naj-

lepszy sposób, aby konformizm nie zwyciężył w tym świecie. 

Dzieci i młodzież prześladowanego Kościoła mogą więc być dla 

nas inspiracją do działania i odpowiedzialnego wychowywania 

kolejnego pokolenia. W przyszłości 

może bowiem okazać się, że to na-

sze dzieci i młodzież będą musiały 

złożyć świadectwo swej wiary. Czy 

podołają temu zadaniu? Mamy na 
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to wpływ, o ile sami będziemy wstanie autentycznie kroczyć za 

Jezusem będąc częścią lokalnego Kościoła. 

Karol Niedoba 

POST, CZYLI JAK ODNALEŹĆ SENS ŻYCIA 

Miałeś kiedyś kryzys? Raczej nie muszę tłumaczyć znacze-

nia, ale dla niewtajemniczonych – moment w życiu, kiedy czu-

jesz, że wszystko się rozpada, czujesz, że tracisz grunt pod noga-

mi bądź po prostu masz wrażenie, jakby ktoś nieustannie kazał 

wtaczać ci na górę syzyfowy kamień. 

Jednym zdaniem wszystko, co do tej 

pory udało ci się zbudować rozwala się 

na malutkie kawałeczki, których nawet 

znany wszystkim „Super Glue” nie 

sklei.  

Ujęty przeze mnie kryzys jest przez 

nas różnie nazywany. Zwykle zależy to 

od wagi wydarzenia, które nam go zapewniło. Jeżeli to awans ry-

walizującą z tobą koleżanki na wyższe stanowisko, a nie ciebie, 

to nazwiemy to niepowodzeniem. Natomiast jeśli pewnego dnia 

szef powita cię w pracy sztucznym uśmiechem, pod którym, jak 

się przekonasz za parę chwil, kryje się zwolnienie z pracy, to mo-

że skończyć się załamaniem nerwowym. 

Istotą nie jest samo wydarzenie, ale jego następstwa. Poczy-

nając od spędzenia wieczoru nad drinkiem w jakimś mało zna-

nym barze, po wypłakiwanie się u terapeuty – rozwiązań masz 

wiele. Pytanie nie jest: „które wybierzesz?”, tylko: „które ci po-

może?”.  
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No właśnie. Ja twierdzę, że żadne z nich. Alkohol nie pomo-

że, choćby niewiadomo jak byłbyś pijany. Dobrze to wiesz. A te-

rapeuta? Cóż, on nic nie zrobi bez ciebie. To ty decydujesz o tym, 

co zrobisz, a terapeuta może cię ewentualnie „nakierować”. 

Zapytasz więc, co zrobić? Cóż, nie jestem ani alkoholem, ani 

terapeutą, ale znam jeden sposób. Post. Zapewne się zdziwisz. 

Następnie pojawić się może parę pytań, na które postaram się od-

powiedzieć. Ale wszystko po kolei. 

Na początku odpowiedzmy sobie – czym jest post? Jestem 

pewna, że w waszych myślach pojawi się tak dobrze znana odpo-

wiedź: „wstrzymywanie się od jedzenia, mięsa”. Może ewentual-

nie ktoś dopowie „to się robi też w piątek”. Cóż, nic bardziej 

mylnego. Oczywiście, niektórzy w ten sposób poszczą, ale pod-

kreślam: to tylko jeden ze sposobów. Zaskoczyłam? 

Pościć można na wszelakie sposoby – począwszy od wstrzy-

mywania się od alkoholu, po zaczęcie ścielenia po sobie łóżka ra-

no (niektóre osoby nie mają tego w zwyczaju). W wielkim skró-

cie ujmując, post to zmiana nawyków, mających negatywne skut-

ki na nas, ciało i duszę. 

Rozpoczyna się wszystko od nawy-

ków. To właśnie przez złe nawyki, na 

przykład pracoholizm, człowiek gubi się 

w sobie i przeżywa kryzysy. Szef awan-

sując kogoś innego zasiewa strach, co 

przekłada się nieraz na stan zdrowia. 

Nierzadko się też nawyk palenie papierosów. Skrajnością bywa 

zwolnienie z pracy z powodu nadużywania alkoholu. 
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Wniosek? Post może pomóc w odnalezieniu na nowo sensu 

życia. Może wydaje się to banalnie proste, ale warto spróbować. 

Dać sobie szansę i zacząć coś od nowa. 

Zuzanna Muchowska 

WIOSENNA SESJA SYNODU DIECEZJI POMORSKO-

WIELKOPOLSKIEJ 

W dniach 15-16 marca 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się 

V Sesja VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w której 

uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska. 

Obrady Synodu w kościele Zbawiciela rozpoczął 

ks. bp Marcin Hintz przywitaniem zebranych synodałów 

modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego w kontekście hasła 

„Rok 2019 - Rokiem Troski o Stworzenie”. Podstawą rozważania 

był tekst z I Księgi Mojżeszowej rozdział I, wersety 26-31. Kiedy 

Bóg dokonał stworzenia Świata „…spojrzał Bóg na wszystko, 

co uczynił, a było to bardzo dobre”. Dobre samo z siebie. 

Niestety, człowiek zapragnął zmian, zapragnął, aby wszystko 

było mu uległe. Świat XXI wieku różni się od świata znanego 

nam z Biblii, zapisów starożytnych Rzymian i Greków, 

średniowiecza, a także czasów Marcina Lutra i reformatorów. 

Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym kontekście. Człowiek przez 
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wieki podporządkował sobie wszystko. A to na pewno jeszcze nie 

koniec. Przybywa ludności we wszystkich krajach, potrzeba 

coraz więcej przestrzeni, żywności i zaspokajania pragnień  

miliardów mieszkańców Ziemi. Pierwsze działania 

proekologiczne rozpoczęto dopiero w 1987 roku. Niemniej 

wyniki tych działań są minimalne. Rabunkowa gospodarka 

dobrami naturalnymi, niszczycielski stosunek do świata roślin 

i zwierząt może skończyć się katastrofą ekologiczną. „Ziemi 

należy się szacunek, jak  każdemu człowiekowi”.  

Następnie, odbyła się I sesja - referatowa z trzema wiodącymi 

referatami. Głównym prelegentem był ks. prof. dr hab. Marek 

J. Uglorz, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie, który wygłosił dwa referaty: (1) „Ogród - miasto - 

ogród. Czasoprzestrzeń a ekologia” i (2) „Wyjście - pożądliwość 

- pełnia. Duchowość ekologiczna”. Główne tezy referatów to: 

czasoprzestrzeń, w której my, ludzie przychodzimy na świat 

i z niego odchodzimy. Jesteśmy na ziemi jakiś określony czas i za 

ten czas odpowiadamy. Zostawiamy to co stworzyliśmy, ale także 

jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to co zniszczyliśmy 

bezpowrotnie. Bóg stworzył świat jako przestrzeń, w której 

człowiek może żyć i spełniać swoje posłannictwo. Może swój 

świat przekształcać, ale nie może go niszczyć. Nie jest panem 

świata. To wieczna uzurpacja człowieka. Przestrzeń 

dla człowieka to: ogród, miasto, pustynia i tutaj „dokonuje się 

Boże działo zbawienia”. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, ciągle 

utrzymuje całe stworzenie i z tego wynika proekologiczne 

działanie. „Działanie człowieka nie może być sprzeczne 

z działaniami Boga i powinno mieć charakter zachowawcy”. 
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Chrześcijanie, którzy angażują się w dzieło 

ochrony środowiska naturalnego mają 

inspirację w przykładzie Jezusa Chrystusa, 

który zawsze czuł się częścią stworzenia i kocha je. 

„Eko - trudna sztuka wyboru - praktyczny wymiar troski 

o Stworzenie”- to temat  trzeciego wykładu, który wygłosiła Pani 

Izabela Główka-Sokołowska, kurator Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej. Prelegentka przedłożyła szeroki wachlarz 

znaczeń określenia „ekologia” i prawo regulujące działania 

w tym zakresie. Wykład był urozmaicony prezentacją znaków 

bio, eko  oraz organik, które umieszczane są na produktach, 

nabywanych przez konsumentów w codziennym życiu. 

Zachowania proekologiczne ludzkości na całym świecie są coraz 

bardziej powszechne i wszelka edukacja w tym zakresie jest 

nieodzowna. 

Ks. Janusz Staszczak modlitwą zakończył pierwszy dzień 

obrad V Sesji Synodu. II Sesję sprawozdawczą prowadził 

ks. bp Marcin Hintz. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, 

protokół z poprzedniej sesji i przedłożono sprawozdania: 

- Diecezjalnego Duszpasterza Motocyklistów - ks. Waldemar 

Gabryś. Działania tego Duszpasterstwa są bardzo ograniczone ze 

względu na duże koszty każdego przedsięwzięcia. Odbyły się 

zloty motocyklistów i ma miejsce szeroka współpraca z klubami 

spoza granic Polski (Litwa). 

- Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego - ks. dr Karol 

Niedoba. Praca duszpasterska prowadzona była w parafiach, 

Diecezji i na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Młodzież angażowała 

się w wiele różnorodnych działań. M. in. były to: pasyjne  
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rekolekcje w Poznaniu i adwentowe w Bydgoszczy, był wyjazd  

na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży w Jaworze, uczestniczono 

w ogólnopolskim konkursie Sola Scriptura i wiele innych. 

Ks. Karol Niedoba podał także ramowy program działań na 

2019 rok. 

- Odczytano sprawozdanie ks, Wojciecha Froehlicha, 

Dyrektora Diakonii DPW. Większość parafii w Diecezji 

Pomorsko-Wielkopolskiej prowadzi działalność diakonijną. 

W 2018 roku Parafie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wzięły 

udział w następujących akcjach diakonijnych o zasięgu 

ogólnokościelnym.  Były to: Skarbonka Diakonijna, Prezent pod 

Choinkę, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Akcja 1% na rzecz 

organizacji pożytku publicznego (OPP), Domy Opieki, Niedziela 

Invocavit. W sprawozdaniu wyszczególniono dokładnie 

wszystkie działania prowadzone w parafiach DPW z kwotami 

pozyskanych środków finansowych i innej niewymiernej 

pomocy. 

- Duszpasterstwa Wojskowego - ks. kadm. por. Marcin Pilch, 

Elbląg (Marynarka Wojenna), ks. kpt. Tadeusz Wola, Piła 

i ks. por. Waldemar Gabryś, Leszno. Duszpasterstwo to skupia się 

na pracy wychowawczej w czasie szkoleń Narodowych Sił 

Rezerwowych oraz Obrony Terytorialnej Kraju. Kapelani 

wojskowi uczestniczą w przysięgach, a także w uroczystościach 

kościelno-wojskowych. 

Po dyskusji, swoje sprawozdanie złożył ks. bp Marcin Hintz, 

który przekazał szczegółowe dane statystyczne, a także ocenę 

działalności poszczególnych parafii. Rok 2018 był rokiem 

świadectwa Kościoła. Odbyło się wiele znaczących działań 
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w stulecie odzyskania niepodległości Polski i znaczącym udziale 

ewangelików. Były liczne wystawy, prelekcja, wydano znaczące 

publikacje. Za ciekawe inicjatywy wyróżnił niektóre parafie, 

w tym parafię w Grudziądzu. Troskę budzi fakt przedkładania 

spraw organizacyjnych w parafii nad pracą ewangelizacyjno - 

misyjną. Zwierzchnik DPW złożył wszystkim serdeczne 

podziękowanie za wielkie zaangażowanie i realizację często 

unikatowych wydarzeń. 

Synodałowie wysłuchali także wystąpienia Izabeli Główki - 

Sokołowskiej, Kuratora DWP i ks. Janusza Staszczaka Radcy 

Duchownego Diecezji. Tę część obrad Synodu zakończyła 

dyskusja i przyjęcie sprawozdań. 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2018 złożyła 

księgowa Diecezji Aleksandra Ronay. Po dyskusji sprawozdanie 

zostało przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto 

jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie 

Diecezjalnej za 2018 rok. Synodałowie przyjęli także 

przedłożony preliminarz budżetowy na rok 2019. 

Przegłosowano także przedłożony Synodowi wniosek 

personalny, który zastał skierowany do Konsystorza Kościoła. 

V Sesję VI Synodu DPW zakończono wspólną modlitwą. 

Karola Skowrońska 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 

W roku 2018 odbyło się 68 nabożeństw, w tym 24 nabożeń-

stwa wraz z sakramentem ołtarza. Liczba nabożeństw nie różniła 

się zbytnio od liczby nabożeństw z poprzedniego roku. Podczas 

nabożeństw obchodziliśmy różne uroczystości jak rozpoczęcie 
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i zakończenie roku szkolnego, parafialne Święto Żniw i Święto 

Reformacji. Odbyły się także nabożeństwa tygodniowe w okresie 

pasyjnym i adwentowym mające charakter rekolekcyjny. Średnia 

osób uczestniczących podczas nabożeństw wyniosła 17 osób. 

Do Sakramentu Ołtarza w roku 2018 przystąpiło 360 osób. Moż-

na mówić o małym spadku. 

Życie parafialne w roku 2018 ubogaciły różnego 

rodzaju spotkania parafialne. Początkiem poprzed-

niego roku parafia była organizatorem centralnego 

ekumenicznego nabożeństwa w Tygodniu Modlitw 

o Jedność Chrześcijan, podczas którego kazanie 

wygłosił ks. Mikołaj Hajduczenia z Kościoła Pra-

wosławnego z Torunia. Natomiast pod koniec ro-

ku tradycyjnie odbyło się nabożeństwo ekume-

niczne w Trylu. 

W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania z grami planszo-

wymi, co dwa miesiące Sobotni Wieczór Filmowy, Noc muzeów 

w kościele św. Jana, parafialny piknik w Pokrzywnie na rozpo-

częcie i zakończenie wakacji, parafialny spływ kajakowy, wyjazd 

pań na Diecezjalne Śniadanie 

dla Kobiet, kreatywne spotkanie 

pań oraz parafialne spotkanie ad-

wentowe. W okresie od maja do 

października w przedsionku ko-

ścioła po nabożeństwach odbywały 

się spotkania parafian przy kawie, 

herbacie i słodkościach. W plebani odbyły się cykliczne spotka-

nia pt. Protestantyzm od września do listopada. Oprócz tego mia-
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ły miejsce regularne spotkania studium biblijne. Jedno z nich 

miało charakter wyjazdowy podczas wakacji. Z okazji 100-lecia 

odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się obchody 

w naszej Parafii, uroczyste nabożeństwo, otwarcie wystawy oraz 

wykład dra hab. Jerzego Sojki. Parafia w grudniu gościła Diece-

zjalną Konferencję Duchownych. 

Po spowiednio-komunijnym nabożeń-

stwie w Kaplicy cmentarnej uczestnicy 

udali się do sali parafialnej na plebanii. 

Tam toczyły się obrady. W tym samym 

dniu odbyło siętakże posiedzenie Rady 

Diecezjalnej. 

W 2018 r. wydane zostały kolejne numery kwartalnika, Gru-

dziądzki Przegląd Ewangelicki. Autorami tekstów byli przeważ-

nie parafianie. Kwartalnik aktualnie wydawany jest 

w 30 egzemplarzach i trafia do osób także spoza Parafii. Warto 

zaznaczyć, że jest także przesyłany do Biblioteki Narodowej. 

W minionym roku w Parafii odbywały się regularnie lekcje 

religii, uczniów z liceum i szkoły podstawowej. Uczniowie mieli 

okazję uczestniczyć zarówno w wydarzeniach parafialnych jak 

i w diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach młodzieży. 

Na poziomie diecezjalnym wiosną mogli uczestniczyć w rekolek-

cjach pasyjnych w Poznaniu, a w okre-

sie jesiennym w rekolekcjach adwento-

wych w Bydgoszczy.  

Do ważnych i równie miłych wyda-

rzeń z życia parafii należy zaliczyć 

wstąpienie do Kościoła p. Kazimierza 
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Bergiusa i p. Leszka Chylińskiego oraz chrzest Emilii Niedoby. 

W roku 2018 była także smutna okoliczność bowiem odszedł do 

wieczności śp. Adolf Kwade. Ponadto trzy osoby wystąpiły z Pa-

rafii. Pod koniec roku 2018 Parafia liczyła 40 członków, czyli 

zmniejszyła się do ubiegłego roku o jedną osobę. 

Działalność charytatywna roku 2018 obejmowała udział 

w różnych akcjach organizowanych przez Diakonię Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafię. Następujące ak-

cje zostały przeprowadzone: Skarbonka diakonijna, Prezent pod 

choinkę, Wigilijne dzieło pomocy dzieciom oraz ze skutkiem zre-

alizowano projekt Pomoc świąteczna, która polegała na zrefundo-

waniu osobom potrzebującym w części kosztów zakupu lekarstw 

i opłacenie czynszu, jak również projekt Okno pomagając jedena-

stoletniej dziewczynce spo-

za Parafii. W trakcie minio-

nego roku Parafia udzielała 

również pomoc finansową 

swoim członkom. 

Warto wskazać, że rada 

parafialna zebrała się kilka 

razy w roku podejmując 

istotne decyzje w sprawach 

administracyjnych, osobowych i życia parafii. Do jednych z waż-

niejszych należało przeprowadzenie procedury wyborczej na 

urząd proboszcza w Grudziądzu, a także rozpoczęcie procedury 

wyborczej do gremiów parafialnych, Rady Parafialnej i Komisji 

Rewizyjnej.  

Z kolei członkowie parafii brali aktywny udział w nabożeń-
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stwach, czytając teksty biblijne podczas wstępnej liturgii, a także 

w organizowaniu parafialnych spotkań. 

Karol Niedoba 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA 

I SPOTKANIA WTORKOWE  

W tradycji luterańskiej dużą wagę przywiązuje się do słowa 

pisanego. Tego przykładem jest jedna z zasad reformacyjnych, 

która brzmi Sola Scriptura, tylko Pismo. W krajach objętych Re-

formacją szybko pojawiała się idea objęcia edukacją wszystkie 

dzieci, by mogły pisać i czytać, aby w przyszłości móc samym 

czytać Pismo Święte czy inne pobożne teksty. Przy kościołach za-

częły więc powstawać szkoły a wraz z nimi biblioteki. Przykła-

dem tego może być Parafia w Cieszynie, która oprócz prowadze-

nia szkół posiada pokaźną Bibliotekę i Archiwum 

im. B. R. Tschammera. 

Posiadanie przez naszą Parafię biblioteki jest w pierwszej ko-

lejności nawiązaniem do luterańskiej tradycji, stawiania na słowo 

pisane, ale jej celem jest również stworzenie miejsca, w którym 

gromadzona będzie literatura chrześcijańska, a szczególnie lute-

rańska. Księgozbiór przez to będzie wyjątkowy w sobie i cenny, 

ponieważ nie wszystkie pozycje są obecne w Bibliotece publicz-

nej, jak na przykład Kalendarz Ewangelicki, Zwiastun, czy Księ-

gi Wyznaniowe. 

Tworzona Biblioteka aktualnie posiada prawie dwieście wo-

luminów. Dzięki pracy wolontaryjnej p. Kazimierza udało się spi-

sać i założyć karty książek. Od połowy marca jest możliwość wy-

pożyczania książek wypełniając własną kartę biblioteczną. W pla-
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nach jest dalsze rozbudowywanie Biblioteki Parafialnej i stwo-

rzenie elektronicznego spisu książek dostępnego na stronie 

www.grudziadz.luteranie.pl. 

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Parafią jest zorganizo-

wanie archiwum. Obecnie parafia posiada archiwalne zdjęcia, in-

formatory parafialne i dokumenty jak protokoły rad parafialnych, 

listy parafian itp. Parafia ma w tym roku 88 lat włączając lata 

wojny, gdy formalnie przestała egzystować. Chociaż to nie pół 

wieku to jednak w półkach parafialnych zgromadziło się wiele 

dokumentów różnych wydarzeń. 

Wielką stratą dla Parafii jest to, że nie posiada żadnych doku-

mentów sprzed II Wojny Światowej. Dokumentów nie ma też 

w siedzibie Diecezji w Sopocie, jak również w archiwach Ko-

ścioła w Warszawie. Trudno też o świadectwa mówiące o latach 

powojennych, gdy następowała reorganizacja zboru i odbudowa 

kościoła na ul. Szkolnej. Z pewnością wiele interesujących infor-

macji i wiedzy na ten temat przepadło z osobami, które odeszły 

do wieczności.  

Przeszłość może nas jednak zachęcić do działania, by upa-

miętnić tych co tworzyli tę parafię, ale również zachęcić do two-

rzenia historii, swoich czasów, poprzez odpowiedzialne działanie 

na rzecz tej wspólnoty, drugiego domu jakim jest parafia albo po 

prostu uczestnicząc w tworzeniu Biblioteki. Sądzę, że w domu 

wielu osób znajdują się nawet niewielkie biblioteczki, dlatego do-

brze jeśli będzie istnieć też w parafii. Biblioteczka może być źró-

dłem informacji o luteranizmie albo pomóc w budowaniu swojej 

wiary. 

Biblioteka otwarta jest zawsze w każdy wtorek od 10.00 do 
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12.00. Połączone jest to z Wtorkową Kawą otwar-

tym spotkaniem dla osób, które chciałyby spędzić 

dopołudniowy czas przy kawie, rozmowie i dobrej 

muzyce. Można też umówić się na wspólną grę np. 

szachy. W tym czasie jest też stały dyżur duchow-

nego parafii co daje okazję na porozmawiania na 

różne tematy związane z Kościołem czy wiarą. 

Mam nadzieję, że dzięki temu nie tylko będzie można wypoży-

czyć książkę, ale też spędzić od czasu do czasu miłe dopołudnie. 

Karol Niedoba 

KRONIKA PARAFIALNA 

Rok 2019 rozpoczęliśmy nabożeństwem prosząc Boga o bło-

gosławieństwo dla siebie, naszych bliskich i parafii. Hasło roku, 

które nam towarzyszyło w pierwszy dzień stycznia zapisane jest 

w Psalmie 34,15 Szukaj pokoju i dąż do niego. Słowa mają zachę-

cić nas do dbania o drugą osobę, ale też nasze otoczenie. 

Rok 2019 Kościół bowiem określił rokiem troski o stworzenie. 

W styczniu mogliśmy przeżywać wspólne nabożeństwa eku-

meniczne. W Grudziądzu odbyły się dwa nabożeństwa z okazji 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w kościele ewangelic-

ko-augsburskim św. Jana oraz w Bazylice rzym-

sko-katolickiej św. Mikołaja. Po nabożeństwach 

odbyły się agapy. Kazania wygłosili kolejno 

w kościele św. Jana pastor Damian Szczepań-

czyk, a w Bazylice św. Mikołaja ks. dr Karol 

Niedoba. Podczas nabożeństwa w kościele 

św. Jana szczególnie prosiliśmy o pokój 
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ze względu na tragiczne wydarzenia w Gdańsku. Materiały przy-

gotowane zostały przez chrześcijan różnych wyznań z Indonezji 

pod hasłem z Księgi Powtórzonego Prawa 16,20: Dążmy do spra-

wiedliwości. Końcem stycznia odbył się Sobotni Wieczór Filmo-

wy, podczas którego uczestnicy mogli obejrzeć film pt. Samson. 

Ekranizacja historii biblijnej dała uczestnikom seansu filmowego 

dużo interesujących impulsów. 

Początkiem następnego miesiąca odbyły się dwa zgromadze-

nia parafialne. Najpierw sprawozdawczo-finansowe, w trakcie 

którego omówione zostały finanse parafii, jak też plany na rok 

2019. Następnie odbyło się zgromadzenie wyborcze do Rady Pa-

rafialnej. Nowo wybranymi zostali: Katarzyna Liedtke, Anna Ma-

jewska, Katarzyna Muchowska, Jan Muchowski, Karola 

Skowrońska, Elżbieta Smolarek, zastępcą Benita Berżyńska. Do 

Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Danuta Kawa, Joanna Rącz-

kowiak, Jadwiga Rohn, zastępcą Maria Marek. Wprowadzenie 

nowej Rady Parafialnej nastąpi w wyznaczonym terminie przez 

Biskupa, ks. bpa prof. Marcina Hintza. Końcem miesiąca odbyło 

się spotkanie z uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej w 

Wielkim Komórsku. Uczniowie mogli zapoznać się z historią Re-

formacji, parafii, a także zadać pytania, które dotyczyły etyki 

ewangelickiej i dogmatyki. Spotkanie z duchownym naszej Para-

fii dało szanse młodym ludziom zetknąć się z Kościołem innej 

tradycji niż rzymsko-katolickiej. W lutym ukazał się album ko-

ściołów w powiecie kujawsko-pomorskim, w którym znajdują się 

także zdjęcia kościołów ewangelickich z Grudziądza i okolic. W 

albumie odnaleźć można także obecny kościół ewangelicki, 

św. Jana. 
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Marzec rozpoczęliśmy popołudniem 

ze Starymi dobrymi grami planszowy-

mi. Spotkanie tego typu jest dobrą oka-

zją by zagrać w szachy, „Tysiąca”, czy 

inne gry planszowe. Na co dzień nie 

zawsze nam starcza czasu na plan-

szówki albo nie ma z kim zagrać. Warto spędzić w ten sposób 

jedno z sobotnich popołudni. W tym miesiącu odbył się również 

Synod Diecezjalny w Bydgoszczy. Miał on charakter sprawoz-

dawczo-finansowy, ale także poruszane były wątki ekologiczne. 

W marcu odbył się Sobotni Wieczór Filmowy, w trakcie którego 

wyświetlany był film pt. Bogowie i Królowie: Exodus. Film zro-

bił duże wrażenie na uczestnikach spotkania dając wiele impul-

sów do przemyśleń. Końcem miesiąca odbyło się Kreatywne Spo-

tkanie Pań, podczas którego panie wykonywały ozdoby świątecz-

ne i prezenty dla swoich bliskich techniką decoupage. Ponadto 

przez trzy wieczory odbyła się w plebanii 

transmisja ProChrist z Bielska-Białej. W 

trakcie programu prezentowane były 

świadectwa osób, które zmieniły swoje 

życie, krótkie formy teatralne, wspólny 

śpiew i ewangelizacje poprowadzone 

przez duchownych z różnych Kościołów. 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Kwiecień: 

 5 kwietnia – rekolekcje parafialne pt. Niebezpieczne związki, 

godz. 17.00 (miejsce: miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 
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3a, spotkanie otwarte); 

 6 kwietnia – spotkanie dla konfirmantów i rodziców 

godz. 10.00 (miejsce: Parafia w Bydgoszczy); 

 11 kwietnia – rekolekcje parafialne pt. Niebezpieczne związki, 

godz. 17.00 (miejsce: miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 

3a, spotkanie otwarte); 

 12-14 kwietnia – Międzyparafialne rekolekcje pasyjne

(miejsce: Parafia w Poznaniu); 

 13-14 kwietnia - 20-lecie erygowania Parafii w Pile; 

 18 kwietnia – rekolekcje parafialne pt. Niebezpieczne związki, 

godz. 17.00 (miejsce: miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 

3a, spotkanie otwarte); 

 19-20 kwietnia – Tridum Paschalne, Wielki Piątek (kościół, 

godz. 16.00), Wielka Sobota (kaplica cmentarna, 

godz. 10.00), Wielkanoc (kościół, godz. 10.00); 

Maj: 

 11 maja – Noc muzeów w Nowym, wystawa na temat lutera-

nizmu (miejsce: dawny kościół ewangelicki); 

 12 maja – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, nabo-

żeństwo o godz. 10.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 

10); prelekcja i degustowanie kawy godz. 15.00 (miejsce: sa-

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

 18 maja – Noc muzeów w Grudziądzu, wystawa Ewangelicy 

w niepodległej Polsce, wystąpienie prof. Jarosława Kłaczko-

wa oraz ks. dr Karola Niedoby (miejsce: kościół św. Jana, ul. 

Szkolna 10); 

 19 maja – 88-lecie powstania parafii ewangelicko-

augsburskiej w Grudziądzu. Uroczyste nabożeństwo, godz. 
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10.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10); 

 24-26 maja – Diecezjalny Zjazd Młodzieży (miejsce: Parafia 

w Kaliszu); 

 30 maja – Wniebowstąpienie Pańskie, uroczyste nabożeństwo 

godz. 16.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10); 

Czerwiec: 

 1 czerwca – Sobotni Wieczór Filmowy, godz. 16.00 (miejsce: 

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

 10 czerwca – II Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego; 

 23 czerwca – Zakończenie Roku Szkolnego, godz. 10.00 

(miejsce: kościół św. Jana, 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 połą-

czone z Sakramentem Ołtarza. 

Studium Biblijne: w piątek o godz. 17.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a) z wyjątkiem jednorazowych wydarzeń 

przypadających na ten dzień. 

Wtorkowa kawa: w godz. od 10.00 do 12.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a). W tym czasie można wypożyczyć książki 

z Biblioteki parafialnej. W innym terminie po uzgodnieniu z 

p. Kazimierzem Bergiusem lub Proboszczem. 

Lekcje Religii: dla I klasy liceum, II i VI klasy podstawowej we-

dług ustalonych godzin (miejsce: Plebania, 

ul. Cmentarna 3a). 


