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SŁOWO WSTĘPNE
Przypadające na ostatni kwartał roku Dziękczynne Święto
Żniw jest dobrą okazją, aby zastanowić się nad tym, czy
potrafimy dziękować innym, a przede wszystkim Bogu, za dary
jakimi nas obdarza codziennie. Dziękczynienie uświadamia
bowiem, że nie wszystko zależy od nas. Może zachęcać nas
również do dzielenia się z innymi tym, co my sami mamy w
obfitości. Według słów z Księgi Tobiasza: Jeśli masz wiele,
dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się
tym co posiadasz. Na pewno w obfitości mamy miłość Bożą
okazaną nam w Jezusie Chrystusie.
Miłość wraz z wiarą i nadzieją budują w człowieku nowy
wymiar rzeczywistości. Uwalniają od koncentrowania się
jedynie na rzeczach doczesnych i pozwalają spojrzeć w
przyszłość pewnie. Zwłaszcza, że gwarantem przyszłości jest
nasz Ojciec w niebie. Stąd myślę, że warto podążać za Słowem
Bożym, które ma moc odmienić otaczający nas świat. Podobnie
jak miało to miejsce w XVI w. Augustiański mnich nie
zaprzestał na odkryciu słowa Ewangelii dla siebie.
Zmotywowany i przepełniony Duchem Świętym postanowił
dokonać znaczących reform w ówczesnym Kościele. Dziś jest
to jeden z powodów, dla których Pismo możemy czytać we
własnym języku. Czy nie warto i za to podziękować Bogu?
Oddając kolejny Grudziądzki Przegląd Ewangelicki mam
nadzieję, że treść będzie motywować nas do działania,
proszenia Boga o swego Ducha, ale przede wszystkim
dziękowania za braci i siostry, społeczność parafialną i Kościół,
którego głową jest Chrystus. Życzę udanej lektury.
ks. Karol Niedoba
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NADZIEJA – NOWY PORANEK
ŚWIATA

„Nadzieja jest jak nowy poranek świata, jak
wielkie rozpoczynanie od nowa, jak gdyby
wcześniej nic się jeszcze nie zdarzyło"
(Franz Rosenzweig)
Myślenie o nadziei w czasie nieustannego zamętu i niepokoju,
w klimacie wciąż pojawiających się złych nowin, może się
wydawać krzykiem błazna. Dla wielu jest ona po prostu „matką
ludzi głupich”, którzy nie mogą zrealizować swych marzeń.
Tymczasem sam fakt, że możemy mówić o Nadziei, pisać, pytać
o nią, jest już świadectwem jej istnienia. Świadomie w czas
bliskości początku nowego Roku Kościelnego, Świąt Bożego
Narodzenia, nadchodzącego 2020 roku warto pomyśleć
o Nadziei, kontynuując filozoficzne rozważania po uprzedniej
refleksji nad CZASEM i ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Nadzieja
bowiem jest zawsze w czasie i – jeśli nie ma pozostać
przysłowiową „matką głupich” - jest odpowiedzialna. Nade
wszystko (by wrócić do inspiracji Norwida) – jest myślącą…
Wydaje się zatem, że o nadzieję trzeba walczyć, ale
równocześnie trzeba nad nią myśleć, byśmy mianem nadziei nie
określali czegoś, co nią nie jest.
W starożytnej Grecji nadzieja oznaczała oczekiwanie
przyszłości – zarówno dobrej, jak i złej. Można było mówić
o dobrej i złej nadziei. Jednoznacznie pozytywne rozumienie
tego pojęcia przyniósł judaizm i chrześcijaństwo. W czasach
nowożytnych zapomniano o nim, a jeśli już się pojawiało,
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występowało w kontekście krytycznym. Na przykład Baruch
Spinoza uważał nadzieję za zbędną emocję, oświeceniowy
filozof Chamfort określił ją zaś mianem szarlatana, który nas
ustawicznie oszukuje. Stricie filozoficznych analiz wokół
nadziei jest bardzo mało. Na uwagę zasługuje myśl Gabriela
Marcela i jego znamienita książka p.t. „Homo viator – wstęp do
metafizyki nadziei”. Nie sposób nie wspomnieć sławnej książki
niemieckiego filozofa Ernsta Blocha – Das Prinzip Hoffnung
(3 tomowe dzieło). W Polsce problematykę nadziei podjął Józef
Tischner w swoich esejach zatytułowanych zbiorczo: „Świat
ludzkiej nadziei”. Z tej perspektywy patrząc nasuwa się
wniosek, że nadzieja „rozsadza” ramy filozofii i teologii. Jest
czymś tak podstawowym dla człowieka, a zarazem tak – można
by rzec – transcendentnym – że staje się przedmiotem intuicji
poetyckich i artystycznych.
Profesor Karol Tarnowski w
swoim szkicu „Kilka słów o
nadziei” zauważa:. „Nadzieja
jest przeżyciem dla człowieka
tak
podstawowym,
że
z najwyższym trudem może
stać
się
przedmiotem
namysłu, tak jak nasze własne istnienie, w którym
uczestniczymy. Ponieważ nadzieja jest przeżyciem – a w każdym
razie przeżycie odgrywa w niej zasadniczą rolę – to można się
zastanawiać, czy analiza nadziei nie przynależy bez reszty do
psychologii i filozofia nie ma tu wiele do powiedzenia. Tak
byłoby z pewnością, gdyby jedynym modelem filozofii była
filozofia nauki albo pozytywistycznie nastawiona filozofia
5
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języka, interesująca się jedynie
zdaniami dotyczącymi empirycznych
faktów, których sensowność polega
na ich sprawdzalności. Lecz to, co
ważne dla życia ludzkiego, to, czym
człowiek żyje, znajduje się poza
zasięgiem tej filozofii; nie jest jednak poza zasięgiem filozofii
w ogóle, o ile filozofia ma mówić także – a raczej głównie –
o tym, co człowieka najgłębiej obchodzi. Nadzieja jest zatem nie
tylko tematem par excellence filozoficznym, ale jest tematem
podwójnie ważnym. Po pierwsze dlatego, że nadzieja jest
istotnie w ludzkim życiu sprawą zasadniczą, jest w pewnym
sensie być lub nie być człowieka: człowiek pozbawiony nadziei
jest bliski duchowej śmierci. Po drugie – powtórzmy – ponieważ
pokazuje ona czarno na białym niewystarczalność modelu
świata i człowieka opartego jedynie na naukach szczegółowych,
stanowi więc zakwestionowanie całościowego paradygmatu
myśli, na którym opiera się współczesna cywilizacja, a który
jest zasadniczo paradygmatem naturalistycznym. Sama nadzieja
może być tematem psychologii, ale człowiek nadziei nie daje się
„znaturalizować”, to znaczy nie może być określany wyłącznie
w terminach nauk, którymi rządzą żelazne, immanentne światu
prawa.”.
Myśląc- w tej przestrzeni naszych rozważań – o nadziei, warto
dostrzec jej dwie płaszczyzny. Pierwsza – fundamentalna, leży
na poziomie przeżywanego życia, gdzie nie można żyć nie
mając nadziei, tak jak nie sposób żyć bez jakiegoś
elementarnego zaufania do świata, ludzi, Boga.. Profesor
Tarnowski zauważy: „Kiedy żyjemy, otwieramy się na
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rzeczywistość i płynący czas z minimum akceptacji, zgody
i zarazem oczekiwania”. Jest ten moment oczekiwania,
ale oczekiwania jakiegoś dobra, wpisany w naszą naturę.
Właściwa problematyka nadziei pojawia się jednak na drugim
poziomie, „powyżej” nadziei fundamentalnej. Ludzkie
oczekiwania zaczynają się konkretyzować. Możemy
powiedzieć, że żyjemy od oczekiwania do oczekiwania i w tym
sensie „od nadziei do nadziei”: nadziei na długie, zdrowe życie,
dobry związek, dobrą pracę. Czyli oczekiwania na jakieś dobro.
Dobro – to pojęcie dość pojemne i szerokie, dlatego mówimy
o oczekiwaniach na określone
WARTOŚCI. Pojęcie 'wartości'
jest tu bardzo istotne (myśl
Józefa Tischnera jest tu
nieoceniona), gdyż człowiek
odczuwa
siebie
jako
'podstawową
wartość”,
o którą się troszczy. I poprzez
pryzmat wartości odnosimy się do drugiego człowieka, do
świata. Tylko człowiekowi jawią się wartości i tylko on je
odkrywa, ale i kreuje. Tu jest początek dla Nadziei – tej pisanej
z dużej litery. Dlatego mamy tak silny związek
z odpowiedzialnością, wiernością, wolnością i w końcu
HEROIZMEM. Gdy te 'wartości' bywają zapomniane, rodzi się
patologia nadziei, a stąd już niedaleko do wszelkiej maści
totalitaryzmów. Można powiedzieć, że XX wiek przez patologię
nadziei stał się wiekiem Kołymy i Auschwitz… Człowiek
odkrywa nadzieję, uświadamia sobie jej istnienie najczęściej
wtedy, gdy pojawia się rozpacz – utrata nadziei. Gdy staje przed
7
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murem cierpienia, rozstania, niewytłumaczalnego
bólu. To odkrycie nie musi być jednak utratą
bezpowrotną. Nadzieję można odzyskać, tak jak
można pokonać rozpacz (Anna Kamieńska pisała
o nadziei jako o „rozpaczy, która oszalała”, o
rozpaczy pokonanej). W nadzieję wpisany jest
trud i wysiłek. I dlatego możemy mówić o pracy
nad nadzieją bliźniego. Taka praca jest – de facto – trudem
budowania i umacniania takich wartości jak...wolność,
odpowiedzialność, wierność. Pracując nad nadzieją dla
Drugiego, sami odkrywamy jej siłę w nas samych. To jest
niesamowity
przykład
tego,
co
Tischner
nazwał
„powiernictwem Nadziei”. Powierzam drugiemu swoją
nadzieję, a zarazem ten Drugi może stać się dla mnie jej
źródłem. Dla chrześcijan – przez fakt Wcielenia Syna Bożego
Nadzieja zyskuje wymiar religijny,transcendentny.
Albert Camus w „Człowieku zbuntowanym” zauważył,
że człowiek jest jedyną istotą nie zgadzającą się na to, kim jest.
Jest to bunt w imię jakiejś nadziei. Bunt twórczy. Niezgoda w
sensie pozytywnym, prowokująca do myślenia, do stawiania
trudnych pytań, do wyruszenia w drogę. Przekroczywszy próg
nadziei, człowiek osiąga męstwo bycia, staje się kreatorem
nowej rzeczywistości. Można
powiedzieć, świat zaczyna się
dla niego na nowo, co wcale nie
przekreśla mądrości wyrosłej
z Ten
nowy
świat
jest
wypełniony
troską
i odpowiedzialnością. W świecie
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pełnym nadziei drugi człowiek jawi się nie jako zagrożenie, ale
jako ten, któremu nadzieję można powierzyć. Nie powierza się
przecież nadziei rzeczy, sytuacji, idei, ale osobie. Gdzie
człowiek – tam odpowiedzialność, a to nie jest łatwe i tanie
marzycielstwo, to nie jest bezczynne oczekiwanie na „lepsze
jutro”, na to, że „jakoś to będzie”, ale tworzenie przyszłości
godnej człowieczego losu. I dlatego nadzieja, choć nie
przynależy do świata filozofii w ścisłym znaczeniu tego słowa
(słowniki filozoficzne lokują nadzieję w kategoriach cnót
moralnych i teologicznych), jest bliska poszukiwaczom
mądrości. Bliska, bo daje siły, by światem tym i drugim
człowiekiem się zdziwić, a może raczej zadziwić, a to jest
początek filozofii.
Nie matka głupich zatem, ale mądrych, którzy potrafią i chcą
odważnie patrzeć w przyszłość. Owo patrzenie to czyn
nieustanny, „wielkie rozpoczynanie od nowa”. Można raz
jeszcze zapytać, wracając do starożytności, o „dobrą” i „złą”
nadzieję. „Dobra” jest wtedy, gdy wzywa do drogi, „zła”, gdy
wpędza człowieka w bezczynność..
Na koniec - słowo poety bliskiego filozofom. Hölderlin
w poemacie „Nadzieja” pisze:
„Ty, co nie gardzisz domem, gdzie płaczą
w żałobie i chętnie usługując, szlachetna
pośredniczysz między ludźmi i potęgami nieba.
Jeśli nie możesz przyjść jako Duch ziemi,
poraź innym zjawieniem moje serce”.
Paweł Łukasz Nowakowski
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ŚLADAMI
REFORMACJI
W dniach 26-29 września
młodzież
z
naszej
diecezji, która obecnie
przygotowuje się do
konfirmacji, miała okazję
odwiedzić miejsca związane z życiem i dziełem ks. dr. Marcina
Lutra. Przez kilka dni mogliśmy na żywo przekonać się, wśród
jakich krajobrazów krystalizowała się myśl reformacyjna.
Dzięki znakomitym przewodnikom poznaliśmy nie tylko
informacje związane z początkami ewangelicyzmu, ale także
dowiedzieliśmy się czegoś o losach osób, które towarzyszyły
zarówno Lutrowi, jak i Filipowi Melanchthonowi. W wyjeździe
uczestniczyły grupy z parafii w Poznaniu, Słupsku, Koszalinie,
Grudziądzu, Elblągu i Sopocie.
Późnym wieczorem, 26. września, uczestnicy wyjazdu, pod
opieką diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Karola
Niedoby, proboszcza słupskiej parafii ks. Wojciecha Froehlicha
i poznańskiego katechety Filipa Lipińskiego wyruszyli
z Poznania w długą drogę do Eisenach. Po ośmiogodzinnej
podróży dotarliśmy do Eisenach. Miasto przywitało nas
deszczem, ale mimo to pełni ciekawości wyruszyliśmy z naszą
przewodnik na spacer po mieście. Mieliśmy okazję zobaczyć
miejsca, w których dorastało dwóch wielkich kompozytorów,
jednym z nich był sam Luter, a drugim Jan Sebastian Bach.
Zobaczyliśmy, w jakim domu zamieszkiwał młody Luter, jakimi
ulicami chadzał i do której szkoły chodził. Miasto tętni Bachem
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– widzieliśmy ratusz, na którego wieży codziennie grywał
ojciec kompozytora Jan Ambrosius Bach oraz odwiedziliśmy
kościół św. Grzegorza, w którym Jan Sebastian został
ochrzczony i stawiał pierwsze kroki, jako muzyk.
Po zwiedzeniu miasta udaliśmy
się na wzgórze, z którego
spogląda twierdza Wartburg.
Oprócz
historii
związanej
z pobytem ukrywającego się na
zamku, jako junkier Jorg,
Reformatora, poznaliśmy także
historię życia św. Elżbiety z Turyngii, węgierskiej księżniczki,
która po przybyciu do Niemiec poświęciła się całkowicie pracy
dobroczynnej. Dowiedzieliśmy się, że Marcin Luter, chociaż
odrzucił kult świętych, stawiał św. Elżbietę z Turyngii za wzór
do naśladowania. Odwiedziliśmy wielką salę zamkową,
w której odbywały się opiewane przez wielu kompozytorów,
w tym przez Richarda Wagnera, turnieje śpiewacze
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średniowiecznych pieśniarzy, a także mieliśmy okazję usłyszeć,
że Wartburg jest jedną z kolebek niemieckiej tożsamości
państwowej, ze względu na zjazd studentów z 1817 roku,
podczas którego sformułowane zostały postulaty wolności
i jedności wszystkich obywateli. Następnie zwiedziliśmy
komnatę, w której Luter miał tłumaczyć Nowy Testament na
język niemiecki.
Po pobycie na Wartburgu udaliśmy się do Eisleben – miejsca,
w którym urodził się i zmarł Marcin Luter. Mieliśmy okazję
przekonać się, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców
regionu w późnym średniowieczu. Dzięki bogatej ekspozycji
mogliśmy choć trochę przekonać się o trudzie pracy górniczej,
z jakim zmagał się ojciec Reformatora. Poznaliśmy także
historię rodziny Lutrów. Następnie udaliśmy się do kościoła
św. Piotra, w którym Luter został ochrzczony. Obecnie kościół
ten jest zwany zwyczajowo „chrzcielnicą Niemiec” i służy
wszystkim chrześcijanom, bez względu na wyznanie, jako
miejsce w którym mogą oni udzielać sakramentu chrztu.
Ostatnim miejscem w Eisleben, które zwiedziliśmy, był dom,
w którym Luter spędził ostatnie dni swojego życia. Mieliśmy
okazję
poznać
przyczyny
zdrowotne, które doprowadziły
do śmierci Reformatora, a także
dowiedzieć się o późniejszych
losach jego żony – Katarzyny.
W
sobotę
zwiedzaliśmy
Wittenbergę. Nasz spacer po
mieście
rozpoczęliśmy
od
Kościoła Zamkowego, kolebki
12

Reformacji, na drzwiach którego, według legendy, Marcin Luter
miał przybić 95 tez. Zobaczyliśmy miejsce, w którym Luter
został pochowany, a także mieliśmy
okazję
prześledzić
rozwój
architektoniczny kościoła, wraz z
najbardziej znaczącą przebudową
dokonaną w XIX wieku.
Następnie udaliśmy się do kościoła
Najświętszej Marii Panny, zwanego
kościołem miejskim – miejsca, w
którym
poprowadzone
zostało
pierwsze ewangelickie nabożeństwo
w historii
chrześcijaństwa.
W
kościele mieliśmy okazję nie tylko dowiedzieć się wielu rzeczy
dotyczących historii chrześcijaństwa, ale także poznać nieco
historii sztuki, ze względu na pełen symboli ołtarz namalowany
przez Cranachów. Po drodze do kościoła miejskiego
zahaczyliśmy także o warsztat Lucasa Cranacha.
Po krótkiej przerwie udaliśmy się do domu Filipa
Melanchthona, współpracownika Lutra, autora Wyznania
Augsburskiego – podstawowego wyznania wiary Kościoła
luterańskiego. Po drodze odwiedziliśmy także plac dawnego
Uniwersytetu Wittenberskiego, na którym w XVI wieku
kształcili się także polscy studenci, w tym artyści i teologowie
ewangeliccy.
Dowiedzieliśmy
się
także
o
tym,
że w Wittenberdze studiował pierwszy w historii Europy
czarnoskóry student – Anton Wilhelm Amo.
Następnie odwiedziliśmy dom Lutrów. Tam mieliśmy okazję
prześledzić główny etap twórczości Marcina Lutra związany
13
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z rozwojem myśli reformacyjnej. Poznaliśmy także część
szczegółów z prywatnego życia Lutra, jego relacji z żoną
Katarzyną oraz historię związaną z gościnnością Lutrów
i wizytami wielu znaczących myślicieli epoki w ich progach.
W niedzielę udaliśmy się na nabożeństwo do Kościoła
Zamkowego. Po nabożeństwie wyruszyliśmy w podróż
powrotną do Poznania, skąd grupy powróciły do swoich
domów.
Filip Lipiński (katecheta Parafii w Poznaniu;
doktorant na Uniwersytecie w Lipsku)

MŁODZI LUTERANIE NA KOŃCU ŚWIATA
W dniach 20-22 września 2019 r. odbył się 51. Ogólnopolski
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach. Młodzi luteranie
na końcu świata… tak przynajmniej mogłoby wydawać się tym,
którzy pierwszy raz usłyszeli, że Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej odbędzie się w Suwałkach. Bardzo szybko
okazało się, że miejsce zjazdu to nie jest koniec świata, ale
samo jego centrum wypełnione dobrymi treściami, Bożym
Słowem, refleksją, piękną muzyką, teatrem i przede wszystkim
znakomitą atmosferą budującą przyjaźnie i przywiązanie do
Kościoła.
Zacznijmy jednak od początku.
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W piątkowe popołudnie
w Suwalskim
Ośrodku
Kultury rozpoczęła pracę
rejestracja uczestników.
W tym właśnie miejscu
odbyła się większość
zaplanowanych punktów
programu. W sumie na sali ośrodka kultury zasiadło, stało,
tańczyło, słuchało i modliło się około trzystu młodych luteran
z całej Polski.
Zjazd otworzyli wspólnie Biskup Diecezji Mazurskiej –
ks. Paweł Hause, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży –
ks. Marcin Konieczny, proboszcz parafii w Suwałkach –
ks. Dawid Banach oraz Prezydent Suwałk – p. Czesław
Renkiewicz. Donośnie wybrzmiała formuła: „51. Ogólnopolski
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej uważamy za otwarty”
i rozpoczął się bogaty program artystyczny spotkania.
Pierwszym jego punktem był monodram w wykonaniu Cieszki
Żółtko, który nastrajał uczestników na myślenie o przyszłości
i zbawieniu. Wieczór dopełniła muzyka zespołu Exodus 15,
który porywał nie tylko harmonią i brzmieniem, ale przede
wszystkim duchowością i głębią przekazu. W wydarzeniu
uczestniczyli również suwalszczanie, dzięki czemu
sala SOK, która mogła pomieścić nawet 600 osób,
wypełniła się po brzegi. To nie był jednak koniec
atrakcji. W Szkole Podstawowej nr 2 czekał jeszcze
jeden koncert. Przed uczestnikami wystąpił lokalny
i zdobywający coraz szerszą popularność gitarzysta
– Kacper Skrodzki.
15
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Sobota na OZME była równie intensywna. Główny temat
zjazdu, czyli „perspektywa końca” i jej konsekwencje
w teraźniejszości wypłynął podczas rozmowy z ks. prof.
Markiem Uglorzem. Okazało się, że koniec może być
równoznaczny z obietnicą
pięknego początku. Ten
inspirujący
poranek
podkreślony
został
piękną muzyką zespołu
„Pastores” i stanowił
wstęp do późniejszych
warsztatów i sympozjów.
Wybór był bardzo duży.
Od myślenia nad przyszłością planety i tworzenia ekologicznej,
płóciennej torby po ekspresję radości w czasie nauki tańca. Od
kreowania własnego anioła stróża po odkrywanie pasji
gotowania. Od kształtowania altruizmu (poprzez włączenie się
w dzieło sprzątania świata) po rozpalanie w sobie pierwiastka
odkrywcy. Do tego wszystkiego rozmowy pogłębiające
tematykę zjazdu oraz naświetlenie problemu prześladowania
chrześcijan w świecie. Każdy uczestnik mógł samodzielnie
wybrać interesującego seminarium lub warsztat. Wieczorem
wszyscy spotkali się na trzech elektryzujących koncertach.
Specjalnie dla OZME 2019 wystąpili „Radioaktywni”,
„N.O.C.” oraz „Swiernalis”. Energia wytworzona przez
koncerty wypełniała uczestników aż do nocy.
Zjazd zakończył się niedzielnym nabożeństwem, które
połączyło wszystkich. „Czy dla Jakuba wydarzenia w Betel
były początkiem, czy końcem?” – pytał podczas kazania
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ks. Marcin Konieczny. Pytanie dążyło do konkluzji: „żadne
wydarzenie w życiu, choćby i najcięższe, nie musi być końcem.
Możemy się w nim wypróbować i rozpoczynać nowy etap
z większą siłą”.
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach
zorganizowany został w dniach 20-22 września 2019 roku przez
Ogólnopolskie
Duszpasterstwo
Młodzieży,
Parafię
Ewangelicko- Augsburską w Suwałkach, Duszpasterstwo
Młodzieży Diecezji Mazurskiej oraz Duszpasterstwo Młodzieży
Diecezji Wrocławskiej. Relacje z wydarzeń prowadzone były na
bieżąco na stronie https://www.facebook.com/OZME2019 - tam
można zobaczyć materiał zdjęciowy oraz filmowy.
Organizatorzy serdecznie dziękują Prezydentowi Miasta
Suwałki, Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury oraz wszystkim
zaangażowanym w organizację imprezy.
Paweł Meler
(wikariusz Parafii w Świdnicy;
Duszpasterz Młodzieży Diecezji Wrocławskiej;
tekst za
luteranie.pl)
Zdjęcia:
Oliwia
Drozdowicz /
Mateusz
Adamus
/ Stanisław J.
Boczar i inni
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MODLITWA I OFIARA
Jezus Chrystus swoją postawą
pokazywał uczniom, że codzienna
modlitwa jest ważna. Pozwala
budować więź z Ojcem w Niebie i
poznawać Jego wolę. Jezus nauczył
także swoich uczniów modlić się
modlitwą Ojcze nasz, i chociaż ta modlitwa zawiera wszystko,
co potrzebujemy to jednak czasem można skonkretyzować
swoje modlitwy. Oto kilka propozycji, o co możemy się modlić.
Modlitwa jest bowiem wsparciem, którego potrzebują nie tylko
duchowni i rady parafialne, ale cała wspólnota parafialna, czyli
wszyscy jej członkowie – od najmłodszych do najstarszych.
Prośby jakie możemy zawrzeć w najbliższym czasie
w naszych modlitwach to prośba o rozpoznawanie
i wykorzystywanie dla wspólnego dobra darów i talentów,
które Bóg dał każdej osobie w naszej parafii. To także
prośba o chorych, samotnych, opuszczonych i o tych, którzy
przeżywają trudne momenty swojego życia. Pamiętajmy
także o prosić naszego Boga był rozpalił głód Bożego Słowa
i pomógł nam rozpoznać misję, jaką Bóg nam powierzał.
Pozostawajmy też w prośbie o Boże błogosławieństwo dla
biskupów,
radców,
synodałów,
którzy
biorą
odpowiedzialność na siebie za kształt życia duchowego
i materialnego
Kościoła
Ewangelickiego,
zwłaszcza
w nadchodzących wyborach na Biskupa Kościoła. Warto
również prosić naszego Ojca w niebie o pomyślność dla
naszego miasta, o mądrość dla rządzących, bo od ich decyzji
zależna jest nasza pomyślność.
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Ofiara to jeden z najważniejszych elementów planu zbawienia
człowieka. Bóg ofiarował się dla nas na krzyżu, dzięki temu
staliśmy się Jego dziećmi. Będąc dziećmi Boga mamy
przywilej podążać za swoim Ojcem i naśladować go na różne
sposoby, także w ofiarowywaniu się dla innych. A to może
przyjąć różną formę. Może być to nieustanna modlitwa
z innych, poświęcony czas albo siły, czy też ofiara pieniężna.
Stąd m. in. zachęcam do regularnego opłacania składki
kościelnej, która umożliwia funkcjonować parafii i podejmować
różne działania na polu diakonijnym, misyjnym, czy
nauczającym. Ofiara złożona na kościół, chociaż materialna, to
jednak w tym świecie potrzebna dla funkcjonowania
zorganizowanej wspólnoty. Pierwsi chrześcijanie także zbierali
datki na ubogich w Jerozolimie. Bóg bowiem jednych obdarza
darami duchowymi innych materialnymi, ważne jest by móc
sobie nawzajem rozsądnie służyć i budować w wierze.
Ponadto w Regulaminie Parafialnym
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w RP czytamy: „Każdy członek Parafii,
który został konfirmowany i ukończył
18 lat, zobowiązany jest do płacenia
składek parafialnych. Składki te powinny
wynosić co najmniej 1 % jego dochodu. W uzasadnionych
przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku
pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne
np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny
przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale
dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania
tego zwolnienia”.
19
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W Roku liturgicznym mamy do czynienia również z ofiarami
ogólnokościelnymi. Z tej puli pieniężnej finansowane są
konkretne zadania Kościoła. Do tych ofiar zalicza się:
• noworoczna na Fundusz Socjalny: styczeń;
• na Fundusz Stypendialny: luty;
• na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa:
maj/czerwiec;
• na Domy Opieki: wrzesień lub październik;
• na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: październik;
• na Diasporę ofiara z I niedzieli po Pamiątce Reformacji.
Pragnę podziękować za wpłacane darowizny, składki parafialne,
pomoc fizyczną i wsparcie duchowe. Są to między innymi
wyznaczniki naszego zaangażowania w życie parafii
i odpowiedzialności za braci i siostry naszej parafii i Kościoła.
W ten sposób budujemy parafię, która może być dla każdego
drugim domem. Tam zawsze można odnaleźć pokój serca, o ile
człowiek otworzy się na działanie Ducha Świętego. Parafia jest
więc ważnym darem od Boga, który pozwala ostać się w
burzliwym świecie i trudnościach życia. Tego daru życzę
każdemu z nas.
Karol Niedoba

HUMOR Z BEFKĄ
Mała Irenka nudzi się okropnie na nabożeństwie. Niespokojnie
przesuwa się na ławce raz w jedną, raz w drugą stronę. W końcu
nie wytrzymuje i pyta głośno swojego ojca: Tato, jeśli teraz
20

dalibyśmy już księdzu te 10 groszy, to czy możemy pójść
wcześniej do domu?
Gdy Noe zakończył budowę arki przed wejściem zaczęły
zbierać się zwierzęta, które miały wejść na pokład. Nagle
powstał zator. Zając zwraca się do małpy z prośbą:
Czy mogłabyś sprawdzić, co się tam z przodu dzieje? Małpa
wspina się po szyi żyrafy, tak że w końcu staje na jej głowie.
Przykłada dłoń do czoła, aby lepiej widzieć. Po czym zjeżdża
po żyrafiej szyi w dół, zeskakuje z grzbietu żyrafy na ziemię
i wzdycha: To może jeszcze długo potrwać… Stonoga właśnie
zakłada kapcie.
Opr. Wojciech Froehlich (proboszcz parafii w Słupsku)

KRONIKA PARAFIALNA
Okres wakacyjny (lipiec – sierpień) upłynął
w naszej parafii spokojnie. Oprócz niedzielnych
nabożeństw miały miejsce spotkania w ramach
wtorkowej kawy, a także studium biblijnego.
Odbył się także Sobotni wieczór filmowy, w trakcie
którego uczestnicy obejrzeli film pt. Osada.
Thriller, chociaż przez niektórych znawców
filmów ostro krytykowany za zbyt dużą ilość dialogów i 30 min
napięcia, był dla oglądających film kopalnią wielu
interesujących myśli na temat kłamstwa, miłości czy próby
stworzenia idealnego świata. Film wydaje się być warty
polecenia.
Pod koniec sierpnia odbył się parafialny piknik u p. Kazimierza
w Pokrzywnie. Przy bogato zastawionym stole delektowaliśmy
21
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się ostatnimi chwilami wakacji
i dyskutowaliśmy
na
różne
kwestie. Była to także dobra
okazja na bliższe poznanie się
i wymianę zdań.
Wrzesień rozpoczął się w naszej
parafii uroczystym nabożeństwem
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przesłanie
niedzielnego nabożeństwa zachęcało wiernych do modlitwy
o młodych członków Parafii jak również o nauczycieli,
rodziców czy także dziadków, którzy swoim doświadczeniem
i życiową mądrością mogą wskazać młodym osobom dobre
ścieżki. Uroczystość przypomniała nam także, że każdy z nas
znajduje się w Bożej szkole, w której nagrodą jest życie
wieczne. Na szczęście nikt kto chce, aby jego nauczycielem był
Jezus Chrystus, nie musi się obawiać, że nie zda egzaminu
życia.
Ostatnie dwa weekendy września nasza młodzież wyjechała
najpierw na wschód Polski do Suwałk, aby następnie wyjechać
na zachód do Niemiec. W Suwałkach odbył się Ogólnopolski
Zjazd Młodzieży. W trakcie trzech dni młodzież mogła
uczestniczyć w seminariach, wykładach, warsztatach
i koncertach. W następny weekend młodzież diecezji pomorskowielkopolskiej udała się na wycieczkę Śladami Reformacji.
Odwiedziła najważniejsze miejsca związane z życiem
ks. Marcina Lutra. Była to także dobra okazja na integrację
i zawarcie nowych znajomości. Oba wydarzenia zostały opisane
szerzej opisane, a treść można odnaleźć w tymże numerze
kwartalnika.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Październik:
• 5 października – Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet,
godz. 10.00 (miejsce: Kościół Zbawiciela w Sopocie);
• 6 października – Dziękczynne Święto Żniw, godz. 10.00
(miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10, nabożeństwo);
• 11 października – Posiedzenie Rady parafialnej,
godz. 15.00 (miejsce: kancelaria, ul. Cmentarna 3a);
• 19 października - Sobotni Wieczór Filmowy, godz. 16.00
(miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 3a);
• 25 października – poświęcenie zimowej kaplicy,
godz. 13.00 (miejsce: Parafia we Włocławku);
• 31 października – Pamiątka Reformacji, godz. 16.00
(miejsce: kościół św. Jana, ul. Szkolna 10);
Listopad:
• 1 listopada – Pamiątka Umarłych, godz. 15.00
(miejsce: kaplica cmentarna, ul. Cmentarna 3a);
• 9 listopada – Synod diecezjalny, godz. 10.00
(miejsce: parafia w Słupsku)
• 16 listopada – Kreatywne spotkanie dla Pań, godz. 15.00
(miejsce: plebania, ul. Cmentaran 3a)
• 17 listopada – Międzynarodowy Dzień Modlitwy
za Prześladowany Kościół, godz. 10.00 (miejsce: kościół
św. Jana, ul. Szkolna 10);
• 22-24 listopada – Diecezjalny Zjazd Studentów
(miejsce: parafia w Grudziądzu);
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• 29 listopada – 1 grudnia – Diecezjalny Zjazd Młodzieży
(miejsce: parafia w Bydgoszczy);
Grudzień:
• 14 grudnia – parafialne spotkanie adwentowe, godz. 15.00
(miejsce: plebania, ul. Cmentarna 3a);

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ
Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana
(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedzielę nabożeństwo Słowa
połączone z Sakramentem Ołtarza.
Studium Biblijne: w 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.
Spotkania dla zainteresowanych Kościołem E-A: w ostatnią
środę miesiąca, o godz. 17.00 (miejsce: plebania, ul.
Cmentarna 3a).
Lekcje Religii: dla II klasy liceum, VII klasy podstawowej
według
ustalonych
godzin
(miejsce:
plebania,
ul. Cmentarna 3a).

24

