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SŁOWO WSTĘPNE
W rok 2020 wchodzimy z hasłem biblijnym
zaczerpniętym z Ewangelii Marka 9,24 Wierzę, pomóż
niedowiarstwu memu. Hasło zawiera w sobie głęboką prawdę
o człowieku, o jego słabości i braku sił, a z drugiej strony
o zawsze żywym pragnieniu czegoś lepszego dla siebie
i innych. W ludzkie istnienie wchodzi Bóg ze swoim Słowem,
które daje siłę, aby człowiek żył w wolności bez skrępowania
i z chęcią do kreatywnego działania.
Czym jest odpowiedzialność za swoje życie dziś? Czy jest
to niepotrzebny trud, a może przejaw wielkości, dojrzałości
człowieka? Świadome życie przejawia się m. in. w wolności
chrześcijańskiej, która bez zakłopotania udziela pomocnej dłoni
drugiej osobie, a zarazem pełna oddania służy Bogu. Tak
wypełnia się wola Boga w człowieku i poprzez człowieka.
Oddając w Państwa ręce kolejny Grudziądzki Przegląd
Ewangelicki żywię nadzieję, że nie będzie jedynie budził w nas
pragnienia podsumowania poprzedniego roku, przypominając
nam o wzlotach i upadkach, ale będzie także inspirującą lekturą,
w trakcie której zachęcimy siebie, a może nawet i innych, do
działania, planowania i tworzenia czegoś wartościowego.
Pamiętając zarazem, że bez Bożego błogosławieństwa nie wiele
zdadzą się nasze plany. Prośmy więc na początku tego roku, by
Bóg prowadził nas w zadaniach, wyzwaniach, jakie los stawi
przed nami. Psalmista powiada: Jeśli Pan domu nie zbuduje,
próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże
miasta, daremnie czuwa stróż.
Życzę wiele łask Bożych na Nowy Rok 2020.
ks. Karol Niedoba
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CENĄ WIELKOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Człowiek, uświadamiając sobie istnienie w czasie, nie może
pozostać
obojętnym
wobec
tego,
co
nazywamy
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. To słowo jest
dzisiaj przywoływane w wielorakich
kontekstach.
Mówimy o odpowiedzialności biznesu
(choćby słynne CRS – czyli Społeczna
Odpowiedzialność
Przedsiębiorstwa),
odpowiedzialności prawnej, finansowej,
etycznej,
społecznej,
indywidualnej,
zbiorowej. Pojęcie wieloznaczne, dotyczy
wielu aspektów, a sens tego słowa
zmieniał się i zyskiwał nowe znaczenia.
Słowo „odpowiedzialność” w języku polskim kojarzy się
z jakąś 'odpowiedzią' (w innych językach europejskich również
np. 'verantwortung' /niem./, 'responsabilita' /wł./, 'responsability'
/.ang./). Pochodzi z łacińskiego 'respondere' czyli 'odpowiadać'.
Pojęcie odpowiedzialności związane jest z prawem rzymskim,
gdzie
terminy:
respondere,
responsium,
otrzymały
w średniowieczu swe odpowiedniki niemal we wszystkich
wspominanych językach europejskich. Do zrozumienia istoty
odpowiedzialności przyczyniła się jednak literatura filozoficzna.
Skoro bowiem idzie o „odpowiedź” wobec otaczającej
rzeczywistości, drugiego człowieka, społeczeństwa a nawet
Stwórcy, nie wspominając o odpowiedzialności za wolność i za
samego siebie – to mamy przestrzeń jednoznacznie filozoficzną.
W aspekcie historii ludzi, społeczeństw i cywilizacji widać, że
większość dramatycznych wydarzeń, które pochłonęły miliony
4

istnień ma ścisły związek z brakiem odpowiedzialności, bądź jej
totalnie zdeformowanym obrazem. Do filozofii pojęcie
odpowiedzialności wkroczyło na dobre w XVIII wieku, jednak
dopiero
w
myśleniu
Kierkegaarda
i
Nietzschego
odpowiedzialność zaczęła opisywać relację człowieka
z rzeczywistością. Kierkegaard – luterański Sokrates
Kopenhagi, pisał: „Człowiek, który wybrał siebie etycznie,
przyjął w sposób istotny odpowiedzialność za wszystko, co go
dotyczy. Człowiek żyjący etycznie staje się odpowiedzialnym
za porządek rzeczy, w którym żyje. Człowiek taki przejmuje za
wszystko odpowiedzialność” (Albo-Albo). Po I Wojnie
Światowej 'odpowiedzialność' zaczęła wypierać coraz bardziej
pojęcie obowiązku. W kontekście filozofii – rozważania
o odpowiedzialności zrodziły się na kanwie refleksji
szczególnie po tragedii Auschwitz, Szoah i Kołymy... Mając
w pamięci takie nazwy-symbole ludzkiej hekatomby, tym
bardziej
trzeba
mieć
pogłębioną
świadomość
odpowiedzialności. Ten tragizm nie tak odległej historii
przywołuje inną wartość, bez towarzystwa której nie możemy
myśleć o odpowiedzialności – WOLNOŚĆ. Człowiek wolny
może odpowiedzialnie myśleć, mówić i działać. Choć i można
powiedzieć, że jest
także odpowiedzialny
za dar wolności, bo
bez tego wolność staje
się
swawolą
(do
pojęcia
wolności
wrócimy w osobnej
refleksji).
Polski
5
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filozof – Jacek Filek zauważył: „Współczesne filozofowanie
nad człowiekiem i jego światem znajduje swoją kulminację
w filozofii odpowiedzialności, gdzie odpowiedzialność
uzyskuje rangę podstawowego pojęcia filozoficznego”.
Możemy uznać, że filozofia odpowiedzialności jest swoistym
signum temporis – znakiem czasu wobec tego, co dzieje się
w świecie. Warto wsłuchać się w głos kilku współczesnych
filozofów, by uzasadnić swe myślenie o odpowiedzialności.
Eberhard Grisebach w 1923 r pisał: „Odpowiedzialność wydaje
się warunkiem i podstawową formą naszej rzeczywistości. Moja
relacja z Innym, który wyznacza mi granicę, jest
w rzeczywistości określana jako odpowiedzialność”. Martin
Buber w 1939 roku (sic!) napisał: „Kto nie decyduje całą swą
istotą o tym, co sam czyni i czego nie chce, i całą swą istotą
za to już nie odpowiada, ten staje się w duszy jałowy.
Jednakże mieć duszę jałową, to już prawie duszy nie mieć”.
Georg Pich zaś w 1967 r. stwierdził: „Odpowiedzialność może
podjąć tylko ten, kto jest jej świadomy, uświadomić sobie
odpowiedzialność można zaś tylko wtedy, gdy zrozumie się co
to jest odpowiedzialność”. Nie sposób też nie wspomnieć
o przemyśleniach Hansa Jonasa zawartych w książce pod
znamiennym tytułem: „Zasada odpowiedzialności: Etyka dla
cywilizacji technologicznej”, gdzie zauważa, że „nowa natura
naszego działania wymaga nowej etyki odpowiedzialności”
i Gdyby podsumować różne wypowiedzi filozofów, uznając
rozumienie odpowiedzialności jako ludzkiego „odpowiadania”,
jawi się nam rozróżnienie na: 1/odpowiedzialność społeczną
(współistnienie z drugimi, dialogiczny relacja z ludźmi),
2/ odpowiedzialność religijną (dialog, relacja z Bogiem),
6

3/ samo-odpowiedzialność (dialog z samym sobą, z własnym
sumieniem).
O filozoficznych (i nie tylko) koncepcjach odpowiedzialności
można pisać sporo. Warto jednak spróbować przemyśleć
odpowiedzialność w naszym konkretnym życiu. Jak być
odpowiedzialnym i jak żyć odpowiedzialnie? Wydaje się, że
pierwszym krokiem w stronę odpowiedzialności jest odrzucenie
obojętności. Gdy człowiek pozostaje obojętnym wobec siebie,
innych, świata – wydaje się być martwym, „jałowym” - by
wspomnieć Martina Bubera. Nie ma w takim stanie miejsca na
odpowiedzialność, bo nie ma relacji, owego pomostu po którym
można by odpowiedzialnie przejść. W tym kontekście (wciąż
nawiązując do filozofii dialogu) relacja może zaistnieć nie tylko
w przestrzeni międzyosobowej (JA-TY), ale i między
człowiekiem a światem otaczającym
(JA-TO). Uświadomienie sobie, że
jestem w relacji z innymi, także z
Innym (znaczy -Bogiem), a także ze
światem w którym przyszło mi żyć ,
jest momentem narodzin i odkrycia
odpowiedzialności. Mogę w imię
odpowiedzialności strzec innych i świat przed złem, mogę
i z innymi budować coś w świecie i dla świata. Tam gdzie jest
odpowiedzialność – tam jest rozwój, postęp, poprawa jakości
życia. Różne mogą być motywy jej podejmowania. Dla
człowieka wiary – odpowiedzialność będzie twórczą
odpowiedzią kierowaną do Boga – Stwórcy. Nam, ludziom
żyjącym tu i teraz, w Polsce Anno Domini 2018 na szczęście nie
przypada w udziale ciężar odpowiedzialności, jaki przeżywali
7
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ludzie czasów Auschwitz, Szoah czy Kołymy. Jest jednak inny
ciężar i wyzwanie. Odpowiedzialność za kształt dialogu,
demokracji, ludzkiej godności. Czujemy to w zaciszach naszych
serc, stąd prócz 'nie-obojętności' dla rozwoju odpowiedzialności
istotna jest refleksja i to, co nazywamy uważnością. Ludzie
nieodpowiedzialni nie potrafią „wytrzymać” czasu na refleksję,
ciszę, przemyślenie swych relacji do innych, do Boga,
a wreszcie do… samych siebie. Tu dochodzimy do trzeciego
wymiaru – dialogu z samym sobą. Jeśli nie ma w człowieku
wewnętrznego dialogu z samym sobą, jeśli nie ma pytania „Kim
jestem-ja człowiek?”, nie ma przestrzeni dla odpowiedzialności.
Człowiek bez wewnętrznych relacji (bez uświadomienia ich
sobie), nie odkryje tego, co zwiemy sumieniem. On nie będzie
w stanie nigdy odpowiedzialnie rzec: „Tak oto stoję, inaczej nie
mogę”. Jako ludzie wiary mamy nie tylko obowiązek, ale prawo
do odpowiedzialności za siebie, za innych i wobec Boga.
Wydaje się, że w mądrym i twórczym „od-powiadaniu” na
drugiego człowieka, na Boga i na
świat, przydaje się świadomość
perspektywy DARU. Bo przecież
i życie i czas, i świat, i innych
otrzymujemy jako dar. Często
trudny i wymagający. Na dar
trzeba
jednak
umieć
odpowiedzieć.
To
wszystko
jednak dzieje się w wolności
i wymaga świadomego wyboru.
Po gehennie obozów i gułagów,
wobec pytań „Gdzie był Bóg?”,
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może warto przyjąć perspektywę odkrytą przez filozofa
Emmanuela Levinasa który pisał: „Spojrzenie /drugiego/ wzywa
mnie do odpowiedzialności i uświęca moją wolność, pozwalając
jej stać się odpowiedzialnością i darem z siebie”.
Może warto odpowiedzialne życie zacząć od nieuprzedzonego
niczym spojrzeniem w Twarz Innego… Taka jest cena wielkości.
Paweł Łukasz Nowakowski

O WOLNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Okoliczności powstania „O wolności
chrześcijanina” [Von der Freiheit eines
Christenmenschen/De
Liberate
christiana] są interesujące i tłumaczą,
dlaczego powstały dwie jego wersje:
łacińska i niemiecka. Łacińska wersja
z dedykacją dla papieża Leona X (14751521) powstała dlatego, że pismo miało
być dołączone do listu pojednawczego
przesłanego do Rzymu. Do jego napisania przekonali Marcina
Lutra po otrzymaniu wiadomości o bulli Exsurge domine,
ale jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem, bracia zakonni
M. Lutra: Johann von Staupitz (ok. 1465 lub 1468-1524),
Wenzlaus Linck (1483-1547). Pismo konsultowano też
z Karlem von Militzem, wysłannikiem papieża na dwór
Fryderyka Mądrego (1463-1525). Nie wiadomo, czy M. Luter
spodziewał się pozytywnej reakcji na swój list, faktem jest,
że jej nie uzyskał. Natomiast całe przedsięwzięcie stało się
bezpośrednim impulsem, by opublikować planowane już
9

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 14

wcześniej, pismo. Jego wersja niemiecka miała zaprezentować
niemieckim czytelnikom argumenty na rzecz stanowiska
zajmowanego w toczących się sporach przez Reformatora. Stąd
na kartach „O wolności chrześcijanina” znalazł się wykład
podstawowego dla reformacyjnego przesłania M. Lutra tematu,
czyli jak wygląda zbawienie człowieka oraz jak człowiek
zbawiony powinien żyć jako chrześcijanin. Oba te zagadnienia
zbiegają się w „O wolności chrześcijanina” w kluczowym
pojęciu wolności.
„O wolności chrześcijanina” M. Luter rozpoczyna, stawiając od
razu centralną i pozornie wewnętrznie sprzeczną tezę, złożoną
z dwóch następujących zdań: „1. Chrześcijanin jest wolnym
panem względem wszystkiego (wszystkich spraw), i nikomu nie
podległym. 2. Chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą
wszystkich (spraw) i każdemu podległym”. Pozostała część
pisma poświęcona jest wyjaśnieniu, że powyższe dwie tezy nie
tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie się uzupełniają i nie
można ich od siebie oddzielić. M. Luter zaczyna od
wyjaśnienia, że w Biblii, a szczególnie u apostoła Pawła,
człowiek jest postrzegany jako zewnętrzny i wewnętrzny
(por.: 2 List do Koryntian 4,16: „Dlatego nie upadamy na
duchu: bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak
ten nasz wewnętrzny
odnawia się z każdym
dniem”). Odwołując się do
tego
Pawłowego
rozgraniczenia Reformator
stwierdza, że te dwa
aspekty każdego z nas są
10

ze sobą w stanie walki – znowu za Pawłem – pożądają przeciw
sobie (por. List do Galacjan 5,17: „Gdyż ciało pożąda
przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału”). Postrzeganie
człowieka jako wewnętrznego i zewnętrznego jednocześnie
pozwala objaśnić współistnienie obu postawionych na wstępie
tez. M. Luter przytacza dwa teksty Pawłowe, w których obie
jego wstępne tezy się spotykają: „Będąc wolny wobec
wszystkich, oddałem się w służbę wszystkim” (1 Listu do
Koryntia 9,19) i „Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości
wzajemnej” (List do Rzymian 13,8). Pierwsza teza z
postawionych na wstępie opisuje pierwszą część przytoczonych
wierszy: „Będąc wolny wobec wszystkich…” oraz „Nikomu nic
winni nie bądźcie…” i odnosi się do człowieka wewnętrznego,
a więc duchowego. Pytanie o wolność człowieka wewnętrznego
jest równoznaczne z pytaniem o zbawienie człowieka, czyli jak
człowiek zyskuje sprawiedliwość. Punktem wyjścia do
odpowiedzi na powyższe pytania jest Ewangelia: „…nie ma
żadnej innej rzeczy dla duszy (człowieka) – ani w niebie, ani na
ziemi – która obdarzałaby ją życiem, czyniła prawą, wolną
i chrześcijańską, jak tylko święta Ewangelia, Słowo Boże
zwiastowane przez Chrystusa”. Człowiek nie jest w żaden
sposób w stanie zapracować na swoje zbawienie. Jedyną szansą
na jego uzyskanie jest wiara, która przyjmuje Ewangelię, której
treścią jest Jezus Chrystus i Jego dzieło. M. Luter odrzuca więc
traktowanie wszelkiego rodzaju dobrych uczynków jako
zasługi, czyli podstawy do żądań wobec Boga. Drogą do
zbawienia nie jest „handel” z Bogiem, w którym człowiek
domaga się uznania swojej sprawiedliwości w zamian za swoje
postępowanie. Jest wręcz odwrotnie. Nie chodzi o wykazywanie
11
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przed Bogiem swojej doskonałości, ale o uznanie i wyznanie
przed nim swojej grzeszności, uznanie, że nie zasługuje się na
Boże zbawienie i wyznanie, że potrzebuje się ofiary Chrystusa.
Taka uznająca i wyznająca wiara nie jest czymś oddzielonym,
zewnętrznym względem człowieka, ale powinna przepełniać
człowieka wewnętrznego. Dlatego nie mogą jej poprzedzać
zewnętrzne uczynki. Wiara wyprzedza czyny i to na jej
podstawie człowiek dostępuje zbawienia, nie zaś w oparciu
o swoje zasługi. Pokładanie ufności we własnych siłach jest
niewiarą, czyli grzechem. Już sama niewiara jest podstawą
potępienia człowieka, nie musi ona nawet wcale pociągać za
sobą czynów, które uznawane są za grzeszne.
Takiemu rozumieniu wiary i jej działania odpowiada budowa
Pisma Świętego, w którym zawarte są przykazania Zakonu
i obietnice Ewangelii. Zadaniem Zakonu jest ukazanie,
jak człowiek powinien postępować zgodnie z wolą Bożą.
Jednak przykazania nie są w stanie człowieka skłonić do
takiego postępowania. Dlatego prowadzą do zwątpienia we
własne siły, gdyż człowiek skonfrontowany z treścią Zakonu
widzi swoją niezdolność do jego przestrzegania. Sytuacja
człowieka wobec Zakonu byłaby zatem beznadziejna.
Konfrontacja z Zakonem oznacza wyrok i potępienie człowieka.
Na szczęście jednak Zakon nie wyczerpuje treści Pisma
Świętego. Bóg z jego kart przemawia do człowieka
przygotowanego przez Zakon, który zwątpił we własne siły i
zobaczył swoją grzeszność, przez Ewangelię. Ona budzi wiarę i
obdarza człowieka tym wszystkim, co jest potrzebne do
przestrzegania Zakonu. M. Luter pisze: „»Chcesz wypełnić
wszystkie przykazania?. «Chcesz pozbyć się swojej złej
12

pożądliwości i grzechu – czego przecież żądają od Ciebie
przykazania?«. Oto jest wspaniała prawda: wierz w Chrystusa,
w którym przyrzekam ci łaskę, sprawiedliwość, pokój
i wolność. Wierzysz, więc masz, nie wierzysz, nie masz”.
Zbawienie osiągane jest wyłącznie dzięki wierze, dlatego
człowiek wierzący może uznać się za w pełni wolnego od
nakazów przykazań. Ich wypełnianie nie jest już podstawą
zbawienia. Jego podstawą jest wyłącznie wiara. Wskazawszy na
fundamentalne znaczenie wiary dla zbawienia człowieka,
Reformator omawia trzy jej działania i skutki. Po pierwsze,
dzięki niej możliwe jest wypełnienie także pierwszej prośby
Modlitwy Pańskiej: „Święć się imię Twoje”. Jest to możliwe
dlatego, że wierząc Bogu, człowiek przyznaje mu rację, uznaje
jego prawdomówność, a to, według M. Lutra, jest najwyższym
dowodem czci. Brak wiary natomiast jest buntem przeciw Bogu
i uznaniem Go za kłamcę. Wiara wypełnienia także pierwsze
przykazanie Dekalogu, które również stoi na straży Bożej czci.
Po drugie, wiara łączy człowieka z Chrystusem jak oblubienicę
z oblubieńcem. W związku z tym oblubieniec i oblubienica
mają wszystko wspólne. Tak jak w małżeństwie oblubieniec
oddaje wszystko co ma swojego oblubienicy, a ona czyni to
samo dla niego. Tak samo w związku człowieka z Chrystusem,
którego
obrączką
jest
wiara. Między człowiekiem
a Chrystusem dochodzi do
radosnej wymiany. Jest ona
zbawienna dla człowieka.
Dzieje się tak, gdyż
człowiek w zamian za
13
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swoje grzechy, śmierć i piekło otrzymuje od Chrystusa to, co
Synowi Bożemu przynależne, a więc łaskę, życie i zbawienie.
Człowiek dzięki wierze zyskuje więc pewność posiadania
wszystkich Chrystusowych darów. Nie musi się już więcej
obawiać, że grzech ściągnie na niego potępienie, śmierć
i piekło, gdyż Chrystus, wziąwszy je na siebie, nie został przez
nie pokonany, ale odniósł w swym zmartwychwstaniu triumf
nad nimi.
Po trzecie, wiara sprawia, że wzorem Chrystusa stajemy się
królami i kapłanami. Bycie królem na wzór Syna Bożego nie
polega na widzialnej wyższości nad ludźmi dookoła, czy na
posiadaniu jakichś widocznych w świecie przywilejów.
Królowanie to oznacza, że jeśli wierzy się w Chrystusa, żadna
z rzeczy na świecie nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie
zbawienia człowieka. W codziennej praktyce realizuje się to
często paradoksalnie w tym, że chrześcijanie podlegają
cierpieniu czy prześladowaniu. Jednak ani jedno, ani drugie nie
jest zagrożeniem dla ich zbawienia. Przejawia się w tym jednak
to, o czym pisze Paweł, że pełnia Bożej mocy objawia się
w słabości (zob. 2 List do Koryntian 12,9). Na podstawie wiary
królowie są także kapłanami. To oznacza, że wierzącym
przysługuje prawo do stawania
przed Bogiem i zanoszenie
modlitw za siebie i innych
oraz prawo do wzajemnego
nauczania się o Bogu. To
ostatnie z działań i skutków
wiary
stanowi
zatem
uzupełnienie tego, co na temat
14

nauki o powszechnym kapłaństwie zostało już powiedziane w
dwóch
poprzednich
pismach
programowych:
„Do
chrześcijańskiej szlachty…” i „O niewoli babilońskiej…”.
Fragment książki: Jerzy Sojka, Czytanie Reformatora. Marcin
Luter i jego pisma, Wisła 2014, s. 48-54.
Jerzy Sojka
(profesor w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie)

BÓL – CZY JEST NAM
NIEZBĘDNY DO ŻYCIA?
Ból,
cierpienie
towarzyszył
człowiekowi od zawsze i nic nie
wskazuje na to, że w przyszłości uwolnimy się od niego. Ból
wiąże się z odczuwaniem dyskomfortu na skutek
urazu/przerwania ciągłości tkanek, zmiażdżenia, rozciągnięcia,
zapalenia, oparzenia, obrzęku, przecięcia, wysięku płynu
międzykomórkowego. Może to być także stan zapalny
spowodowany drobnoustrojami. Tak samo, w trakcie zabiegów
medycznych, zabiegów chirurgicznych dochodzi do drażnienia
zakończeń nerwowych lub ich uszkodzenia i przekazywanie
impulsów odpowiednimi nerwami czuciowymi do ośrodków
mózgowych odbierających i analizujących wrażenia bólowe.
Odpowiednie obszary mózgu, gdzie ból jest odbierany
i określany (dotyk, uszkodzenie ciągłości tkanek, zimno czy
ciepło i wszystkie inne) mają swoją reprezentację, swój obszar
w konkretnej części mózgu. Dlatego wiemy, nie patrząc, że boli
nas np. w sposób piekący mały palec lewej nogi.
Ciekawe rozważania o bólu mają: teolog, filozof, etyk czy
lekarz. Zasygnalizuję tylko niektóre, ponieważ temat ten jest
15
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ogromny. Praktycznie wszystkie postawy wobec bólu
i cierpienia sprowadzają się do egzystencji człowieka, wpływu
na jego życie, postawy, która ma usprawiedliwić lub wyjaśnić
dlaczego taki jest Człowieczy los.
Teolog sięga do uzasadnień religijnych bólu i cierpienia
w chrześcijaństwie. Jezus cierpiał niezasłużenie za nas na
krzyżu. Ból i cierpienie niosły ze sobą odkupienie grzesznych
ludzi.
Nadal jest opinia, teza, wskazanie, że cierpienie powoduje
odkupienie naszych grzechów, więc warto cierpieć. Niektórzy
pacjenci nie chcą przyjmować leków przeciwbólowych, licząc
na to, że ból ich uszlachetni. Często gorzej leczy się takiego
pacjenta. Nieleczony np. ból pooperacyjny opóźnia gojenie się
ran, jak podają niektóre źródła, nawet o 30% (badania są
robione od lat na bardzo dużej grupie pacjentów). Szczerze
wyraził się na ten temat ks. prof. Józef Tischner. Bardzo cierpiał
umierając na raka krtani. Napisał na kartce, kiedy już nie mógł
mówić: „..NIE USZLACHETNIA..”
Pokutuje również opinia niektórych teologów, że ból, cierpienie
jest karą za nasze grzechy i sami jesteśmy sobie winni.
Dramatem jest, kiedy takie słowa są skierowane do dzieci.
Mogą obciążyć całe życie.
Filozof. Już Platon zajmował się bólem i cierpieniem. Uważał
że ból nigdy nie jest udawany. Nawet dziś trudno nie zgodzić
się z tym twierdzeniem choć często może to być dramatyczne
wołanie o pomoc i zainteresowanie. Nie każdy ból można
zlokalizować, nazwać, „zmierzyć”. Nie mówimy tu o bólu
„brzuszek i główka to szkolna wymówka”. Na przykład po
amputacji kończyny ona nadal może nieznośnie boleć chorego.
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Nie możemy w tym wypadku mówić, że to niemożliwe. Jest to
ból autentyczny określany jako „fantomowy”.
Etyk. Nie kończą się dyskusje etyków i bioetyków na temat
bólu związanego z chorobą, umieraniem, szczególnie na
choroby nowotworowe, godnym umieraniem i związanym
z tym cierpieniem. (np. podawaniem różnych środków
przeciwbólowych). Jeszcze w XX w. wiele drobnych zabiegów
u noworodków i niemowląt wykonywano bez znieczulenia
uważając, że dzieci nie czują tak jak dorośli. Neuroobrazowanie
mózgu i wiele innych badań na szczęście to zmieniło.
Lekarz. Jego obowiązkiem jest ulżenie choremu w bólu
wszystkimi możliwymi i dopuszczalnymi do leczenia środkami
i zabiegami. Przed tym jednak pochodzenie bólu powinno być
zdiagnozowane, ocenione z postawionym rozpoznaniem.
Nie powinno się podawać środków przeciwbólowych w stanach
nagłych, kiedy umiejscowienie bólu, jego charakter, rozległość,
są nieodzowne do postawienia właściwego rozpoznania (np.
ostry ból brzucha, urazy głowy, kończyn, narządów
wewnętrznych). Typ i rodzaj bólu mogą dać nieocenioną
wskazówkę.
Ból jest zawsze NASZ, przez nas odczuwany. Cierpienie nasze
jest bólem dla nas obiektywnym (nie można tego podważyć) ze
skutkami w postaci apatii, żalu, (dlaczego mnie to tak
doświadczyło?), brakiem radzenia sobie z bólem, niemożności
racjonalnego wytłumaczenia go. Długotrwały może pozbawić
nas chęci do życia, zaniedbania siebie, obowiązków wobec
innych, może pojawić się złość czy depresja. Cierpienie jest
sumą bólu i dyskomfortu zaburzającego nasze życie. Każdy
człowiek cierpi inaczej, bo ma np. inny próg bólu, jest w innej
17
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sytuacji życiowej, ma oparcie w bliskich lub jest samotny
w chorobie i bólu.
Zależy również od wieku, konstrukcji psychicznej,
doświadczenia życiowego (ból skojarzeń), płci, stanu ogólnego
chorego (np. dzieci po zabiegach operacyjnych, jak tylko mija
ich obiektywny ból, szybko podejmują aktywność i chcą brać
udział we wspólnych zajęciach z innymi dziećmi w szpitalu).
Dorośli bardziej przeżywają swój ból. Są świadomi operacji lub
zabiegu, które przeszli a sygnalizowaniem bólu - im większa
„operacja tym większe cierpienie” często nieobiektywne.
Mobilizuje to ich bliskich, rodzinę do zwiększonego
zainteresowania czy współczucia. Chociaż nie wolno wątpić
i lekceważyć żadnego bólu, nawet jeśli wydaje się nam
subiektywny, ale lekarze powinni go zdefiniować.
Często słyszymy że „musi boleć”, szczególnie mając kontakt ze
służbą zdrowia lub starszym pokoleniem. Niestety, Polska ma
słabo wdrożone procedury walki z bólem (badanie natężenia
bólu, czy dobieranie adekwatnych środków przeciwbólowych).
Procedury są w Polsce przyjęte, ale często zaniechane.
Wyjątkowo rzadko występuje wada wrodzona polegająca na
braku czuciowych zakończeń nerwowych lub nieprawidłowej
budowie nerwów czy ubytku w mózgu. Takie dzieci czy dorośli,
u których rozpoznano chorobę są narażeni codziennie na duże
niebezpieczeństwo. Mogą umrzeć z całkiem błahych powodów.
Nie ma u nich funkcji ostrzegawczych i obronnych jakie spełnia
ból. Nie czują skaleczenia, złamania kości, bólu zęba, który
może zropieć, nie boli ich brzuch np. przy ostrym wyrostku
robaczkowym. Nie są chronieni przed błahymi chorobami, które
zaniedbane mogą doprowadzić do śmierci.
18

Podsumowując można powiedzieć, że bez bólu nie ma życia.
Ból pełni funkcje obronne i ostrzegawcze organizmu.
Joanna Grys-Nowakowska (lekarz medycyny, chirurg
dziecięcy, właścicielka firmy Sanus, wydawca portalu i
Magazynu „Naturalnie”)

VI SESJA VI SYNODU DIECEZJI POMORSKO WIELKOPOLSKIEJ
9 listopada 2019 roku w Słupsku odbyła się Sesja Synodu
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w której uczestniczyli:
ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska.
Obrady Synodu w kościele św. Krzyża rozpoczął ks. bp Marcin
Hintz. Przywitał Radę Diecezjalną w osobach: ks. radcy Janusza
Staszczaka, kurator Diecezji Izabelę Główkę-Sokołowską,
radcy prof. Jarosława Kłaczkowa, synodałów, zaproszonych
gości, wśród których byli: Witold Namyślak, burmistrz Lęborka
i ks. Mariusz Synak, proboszcz Parafii Prawosławnej
w Słupsku. Ponieważ kościół w Słupsku obchodził tego dnia
160-lecie poświęcenia, na nabożeństwie zgromadziło się wiele
osób.
Nabożeństwo dziękczynne ze
Spowiedzią i Komunią Świętą
poprowadzone zostało przez
Biskupa Diecezji w asyście
proboszcza kościoła Krzyża
św. w Słupsku ks. Wojciecha
Froehlicha oraz ks. Janusza
Staszczaka z Koszalina i ks.
Waldemara
Gabrysia
z
Leszna. Wygłoszone przez zwierzchnika Diecezji kazanie
19
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oparte było o tekst z Ewangelii Łukasza 6, 27-38. Wyjątkowy
charakter nabożeństwa podkreślono poświęceniem 15 tabliczek
w Oknach Pamięci. Umieszczono w nich pamiątkowe tabliczki
z nazwiskami wszystkich duchownych, którzy służyli w tym
kościele od początku. Miłym akcentem był mini recital
w wykonaniu parafian.
Następnie, w Sali Konstytucji 3 Maja
Ratusza Miejskiego odbyła się
niezwykle podniosła uroczystość.
Liga Morska i Rzeczna przekazała
słupskiej
Radzie
Parafialnej
najwyższe swoje odznaczenie – Krzyż
Pro Mari Nostro. Zostało ono
przyznane „w dowód uznania za upowszechnianie kultury
i tradycji morskiej oraz edukacji marynistycznej w duchu
trwania Polski przy morzu i realizację ważnych projektów
prowadzonych we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną”.
Odznaczenie
proboszczowi
parafii
ks.
Wojciechowi
Froehlichowi przekazał Waldemar Parus, członek Zarządu
Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej w asyście kpt. ż.w.
Włodzimierza Kołtuniaka i Dyrektora Urzędu Morskiego.
Uroczystość uświetnił chór, który pod kierunkiem dr. Tadeusza
Formeli, wykonał „Hymn do Bałtyku” oraz hymn „Warownym
Grodem”. Była to bardzo wzruszająca uroczystość.
Obdarowano się wzajemnie pięknymi podarunkami.
Część referatowa sesji Synodu odbyła się w Sali Obrad
zabytkowego Ratusza Miejskiego. Ks. bp Marcin Hintz
przekazał synodałom wyczerpującą informację o wyborach

20

Biskupa Kościoła, którym został ponownie ks. bp Jerzy Samiec.
Wygłoszono dwa referaty:
- ks. radca Janusz Staszczak, proboszcz parafii w Koszalinie,
radca Konsystorza KEA w RP - na temat „Ewangelickie
rozumienie urzędu biskupiego”.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele aspektów
sprawowania tego, jakże ważnego urzędu w naszym Kościele.
To nade wszystko opieka duszpasterska, ale to także ważne
sprawy administracyjne i bytowe Diecezji oraz poszczególnych
parafii. Umiejętne kierowanie Radą Diecezjalną. To także
reprezentacja
Kościoła
na
zewnątrz
i utrzymywanie
poprawnych stosunków z kościołami innych wyznań. Szeroko
pojęta ekumenia.
- prof. Jarosław Kłaczkow, historyk, prof. UMK w Toruniu,
radca
świecki
Diecezji
Pomorsko-Wielkopolskiej
„O wyborach po wyborach”. Sposoby wyborów i powołań na
urząd zwierzchników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w XIX i XX wieku.
Historia państwa polskiego w XIX i XX w. miała wielki wpływ
na sposoby wyborów i powołań w naszym Kościele. Często
polityka wkraczała w samodzielność wyborów. Kościół E-A
w Polsce wychodził z tych zmagań zwycięsko i miał wielu
wybitnych biskupów i duchownych. To ich zasługą jest wierne
trwanie.
Podczas sesji odbyła się także Diecezjalna Konferencja Księży.
Natomiast w grupach (dla świeckich), kurator DPW Izabela
Główka-Sokołowska przygotowała dyskusje w grupach na
temat:„Jak rozumiemy kapłaństwo wszystkich wierzących?”
Przygotowane interesujące grafiki, które nie odnosiły się wprost
21
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do tematu wiodącego, ale uzmysławiały wielość interpretacji
prowadzących do jednego celu – kapłaństwa powszechnego.
To była bardzo pouczająca lekcja.
- Ostatnie problemy omawiane na sesji to: relacje z prac Synodu
Kościoła, przekazane przez członków Synodu; kwestia
uczestnictwa Diecezji w Dniach Kościoła w 2022 roku;
dyskusja nad propozycją podjęcia przez Diecezję działalności
gospodarczej – aspekty prawne, organizacyjne i osobowe;
sprawy bieżące i wolne wnioski.
V Sesję VI Synodu DPW zakończono wspólną modlitwą.
Karola Skowrońska

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
W roku 2019 odbyło się 61 nabożeństw, w tym 23 nabożeństwa
wraz z sakramentem ołtarza. Było to o 7 nabożeństw mniej,
w tym także mniej o jedno nabożeństwo z sakramentem ołtarza,
niż w poprzednim roku. Podczas nabożeństw obchodziliśmy
różne uroczystości, takie jak: Światowy Dzień Sprawiedliwego
Handlu, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, parafialne
Święto Żniw, Święto Reformacji i Światowy dzień modlitwy za
Kościół prześladowany oraz święta w ramach roku kościelnego
np. Wielkanoc, Święto Zesłania Ducha Świętego czy Boże
Narodzenie. Odbyły się także nabożeństwa tygodniowe w środę
popielcową i Święto Wniebowstąpienia Pańskiego oraz mające
charakter rekolekcyjny w czasie pasyjnym i adwentowym.
Średnia wiernych uczestniczących podczas nabożeństw
wyniosła 18 osób. Do Sakramentu Ołtarza w roku 2019
przystąpiło 368 osób. Parafia pod koniec roku 2019 liczyła 40
członków, czyli stan osób nie zmienił się wobec poprzedniego
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roku. 21 osób opłaciło składkę
parafialną. Każdy złożony dar jest
ważny i świadczy taż o naszej
odpowiedzialności za społeczność,
z którą się utożsamiamy.
Życie parafialne w roku 2019
ubogaciły również różnego rodzaju spotkania i wydarzenia
parafialne. Początkiem roku 2019 parafia przygotowała
ekumeniczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan, podczas którego kazanie wygłosił pastor
Damian Szczepańczyk. Na nabożeństwie zgromadziło się wiele
osób różnych wyznań. Po nabożeństwie zwyczajowo odbył się
poczęstunek w kruchcie. Do ekumenicznych wydarzeń, jakie
miały miejsce w naszej Parafii, należy zaliczyć także transmisję
na żywo ProChrist, która wyświetlana była w sali parafialnej.
Ważnym wydarzeniem dla Parafii były wybory do Rady
Parafialnej i Komisji Rewizyjnej (3 lutego 2019 r.).
Ich oficjalne
wprowadzenie
nastąpiło
w
późniejszym
terminie przez biskupa diecezji,
ks. prof. Marcina Hintza.
W ramach życia parafialnego
odbyło się kreatywne spotkanie
dla pań, podczas którego można
było
wykonać
świąteczne
ozdoby. W sali parafialnej miało miejsce również popołudnie z
grami, w trakcie którego uczestnicy spotkania zagrali w
wybrane gry i mogli po prostu spędzić razem czas. W parafii
wyświetlane były filmy, co dwa miesiące, w ramach Sobotnich
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wieczorów filmowych. Wybrane filmy były podstawą do
rozmów na różne kwestie życiowe.
W rytm życia parafialnego wpisały się już pikniki
w Pokrzywnie. Jest to zawsze dobra okazja do wspólnego
spędzenia czasu na łonie natury. W ubiegłym roku odbyły się
w II. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego oraz na rozpoczęcie
i zakończenie wakacji. Integracyjny charakter miał również
wyjazd pań na Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet, które tym
razem odbyło się w Parafii sopockiej. Dla całej parafialnej
wspólnoty ważne jest także coroczne spotkanie adwentowe.
Stanowi ono przedsmak nadchodzących świąt, ale również
pozwala na wspólne przeżywanie adwentu.
W 2019 roku po raz kolejny Parafia uczestniczyła w „Nocy
muzeów”. W kościele św. Jana odbyła się prelekcja, ks. dra
Karola Niedoby pt. “Kościół a polityka”, a do zwiedzania była
okolicznościowa
wystawa
na
temat
Ewangelików
w niepodległej Polsce. W zakrystii zwiedzający mogli zobaczyć
również różne tłumaczenia Biblii, z kolei w kruchcie zakupić
literaturę tematyczną. Kościół jak poprzednio odwiedziło sporo
grudziądzan. W parafii z koncertem gościliśmy dobrze znanego
Tomasza Żółtko, który zaprezentował swoją najnowszą
twórczość i przemyślenia dając
słuchaczom wiele impulsów.
W ubiegłym roku bez przerw
wydawany
był
kwartalnie
Grudziądzki
Przegląd
Ewangelicki. Autorami tekstów
nierzadko
byli
parafianie.
Kwartalnik dociera również do
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osób spoza parafii, jak też dwa egzemplarze przesyłane są
regularnie 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
rekolekcjach pasyjnych w Poznaniu, a zimą w rekolekcjach
adwentowych
w
Bydgoszczy.
Młodzież naszej parafii podczas
Diecezjalnych zawodów w Bowling
zajęła III miejsce. Uczestniczyła w
wyjeździe zagranicznym do Niemiec
pt. Śladami Reformacji.
Działalność charytatywna, w naszej
parafii, w minionym roku 2019 obejmowała udział w różnych
akcjach diakonijnych organizowanych przez Kościół
Ewangelicko-Augsburski w RP oraz pomoc parafialną. Parafia
przeprowadziła następujące akcje Diakoni Polskiej: „Skarbonka
diakonijna”, „Prezent pod choinkę”, „Wigilijne dzieło pomocy
dzieciom” oraz zrealizowano projekt „Pomoc świąteczna”,
która polegała na zrefundowaniu osobom potrzebującym
w części kosztów zakupu lekarstw i opłacenie czynszu, jak
również
projekt
„Okno”
pomagając
jedenastoletniej
dziewczynce spoza parafii. W trakcie minionego roku Parafia
udzielała również pomoc finansową swoim członkom.
Członkowie parafii brali aktywny udział w nabożeństwach,
czytając teksty biblijne podczas wstępnej liturgii, a także
w organizowaniu parafialnych spotkań, przynosząc kwiaty na
25
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ołtarz czy ciasta na spotkania. Włączyli się także w działania
poza parafialnej biorąc aktywny udział w nabożeństwie
przygotowanym przez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
z okazji Światowego Dnia
Modlitwy.
Inną
formą
zaangażowania był dyżur
w kościele św. Jana w okresie
wakacyjnym. Dzięki temu
kościół mógł być otwarty dla
osób z zewnątrz.
Karol Niedoba

DIECEZJALNE ŚNIADANIE DLA KOBIET
W sobotę dnia 5 października odbyło się już po raz czwarty
Diecezjalne
Śniadanie
Kobiet
Diecezji
PomorskoWielkopolskiej KEA w RP, tym razem w Sopocie pt. Jesteś
Królową, aby zmieniać świat.
Po oficjalnym przywitaniu uczestniczek
i wprowadzeniu w tematykę tegorocznego
spotkania przez pastorową Iwonę Hintz
i krótkim
rozważaniu
Słowa
Bożego,
poprowadzonym
przez
gospodarza
i zwierzchnika DPW, ks. bp. Marcina Hintza,
rozpoczął się oficjalny program Diecezjalnego
Śniadania Kobiet.
Pierwszym punktem programu była prelekcja poświęcona
twórczej i zmieniającej żeńskiej energii, często niestety,
zagłuszanej przez męską dominację. Prelekcję na ten temat
poprowadził ks. dr hab. prof. ChAT Marek Jerzy Uglorz.
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Ks. prof. Uglorz, na przykładzie biblijnych postaci kobiet, które
w różnych sytuacjach, uwalniając żeńską energię, ratowały
swoją rodzinę i odmieniały losy swojego ludu, wskazywał,
gdzie tę energię można odnaleźć, jak wydobyć ją na światło
dzienne oraz jak można ją spożytkować w życiu codziennym,
aby zmieniać świat na lepsze. Uczestniczki wraz z Prelegentem
odbyły duchową wędrówkę śladami niezwykłych kobiet: Estery,
Debory, Anny, Tamar, Sary, Hagar, Marii Magdaleny, Marii
i Marty. Królowe, wiedźmy, kochanki –tak różne od siebie,
a jednak wszystkie łączyła wspólna cecha: wykorzystywana
świadomie kobieca energia, by zmieniać i tworzyć. Prelegent
postawił tezę, że tylko żeńska energia może być twórcza, a bez
niej ludzkość się degeneruje. Najlepszym przykładem na to jest
Jezus, który co prawda był mężczyzną, ale został poczęty bez
udziału mężczyzny i tylko dlatego, że był istotą czystej energii
kobiecej, mógł darować światu nowy początek. Ponadto,
ks. prof. Uglorz w swoim wystąpieniu sporo czasu poświęcił
relacjom damsko-męskim, podpowiadając jednocześnie, jak
można zmienić je na lepsze, trwalsze i bardziej świadome.
Po inspirującym wykładzie i pamiątkowym wspólnym zdjęciu,
panie udały się na obiad do restauracji WDW Korab w Sopocie,
położonej tuż przy morskiej promenadzie, a bezpośrednio po
posiłku i krótkim szkoleniu, wraz z instruktorami Nordic
walking, uczestniczki udały się
na spacer z kijkami po plaży.
Po spacerze na panie czekał już
ostatni punkt programu koncert kameralny na harfę i
obój w kościele Zbawiciela.
27

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 14

Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły Maria Świgost
oraz Urszula Hazuka.
Diecezjalne spotkanie pań zakończyła modlitwą pastorowa
toruńskiej parafii, mgr teologii Elżbieta Walukiewicz. Na koniec
błogosławieństwa zebranym udzielił ks. bp Marcin Hintz.
(Na podstawie relacji z: www.diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl)
Marcin Rayss (wikariusz Parafii sopockiej)

KRONIKA PARAFIALNA
Dnia 5 października odbyło się IV
Diecezjalne Śniadanie Kobiet
Diecezji
PomorskoWielkopolskiej,
tym
razem
w Sopocie pt. Jesteś Królową, aby
zmieniać świat. 6 października
obchodziliśmy
podczas
nabożeństwa Dziękczynne Święto Żniw. Dzięki darom
złożonym na ołtarzu mogliśmy sobie uświadomić jak wiele
zawdzięczamy naszemu Ojcu w Niebie. Uroczyste nabożeństwo
z okazji Pamiątki Reformacji odbyło się pod hasłem biblijnym:
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor 3,11).
W trakcie nabożeństwa mogliśmy wysłuchać Słowa Bożego,
obejrzeć krótki film przypominający historyczne wydarzenia
oraz wysłuchać utworu muzycznego. Uczestnicy nabożeństwa
mogli również obejrzeć wystawę pt. Słowo w przestrzeni,
symbolu i muzyce. 31 października gościli w naszym Kościele
również uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 5. Klasy szóste
wysłuchały ciekawego wykładu proboszcza na temat początków
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reformacji, różnic i podobieństw między
kościołem protestanckim i katolickim oraz
symboliki luterańskiej. 1 listopada miała
miejsce modlitwa w kaplicy cmentarnej.
W tym dniu Kościół EwangelickoAugsburski
obchodzi
dwa
święta:
Pamiątkę
Świętych
Pańskich
oraz
Pamiątkę Umarłych. 16 listopada Panie
naszej parafii spotkały się na Kreatywnym
spotkaniu dla Pań, podczas którego mogły
ozdobić poszewki techniką filcowania na sucho lub wykonać
filcowane zawieszki. 17 listopada z okazji międzynarodowego
dnia modlitwy o Kościół prześladowany odbyło się
nabożeństwo, podczas którego szczególnie modliliśmy się za
naszych braci i siostry z Nigerii
i Chin. Podczas nabożeństwa
mogliśmy
zobaczyć
filmy
zachęcające nas do modlitwy, a
także o sytuacji Kościoła
w Nigerii i Chinach. Odczytana
została
również
historia
chrześcijanki z Nigerii, która
pomimo zagrożenia nie ugięła się przed śmiercią ponosząc
męczeńską śmierć oraz list braci i sióstr z Chin, którzy
zapewniają, że nadal istnieją tam prześladowania.
Po nabożeństwie została otwarta wystawa. Po raz drugi odbyła
się prelekcja na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku. Uczniowie
ósmej klasy mogli dowiedzieć się od ks. Karola Niedoby
29
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podstawowych informacji na temat Kościoła, zobaczyć strój
liturgiczny, czy zapoznać się ze śpiewnikiem. 24 listopada
podczas nabożeństwa oficjalnie został przedstawiony przez
proboszcza parafii uczeń klasy 7, Robert Rumiński, który
w przyszłym roku po zdanym
egzaminie będzie konfirmowany.
Robert brał aktywny udział w liturgii
czytając teksty biblijne. 24 listopada
już po raz piąty na cmentarzu
ewangelickim w Trylu odbyło się
nabożeństwo
ekumeniczne.
W
dniach od 29 listopada do 1 grudnia
młodzież spotkała się w Bydgoszczy
na Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży. Tematem przewodnim
były anioły tj. Michał i Gabriel. Tradycją staje się, że młodzież
wraz z bydgoską parafią rozpoczyna nowy rok kościelny i okres
adwentu. Zjazd jak poprzednio miał charakter rekolekcyjny
i był wypełniony nie tylko tematami dotyczącymi aniołów, ale
również różnymi warsztatami. Zjazd zakończył się uroczystym
nabożeństwem w liturgii młodzieżowej, a młodzież zaśpiewała
dla zboru. 14 grudnia
w sali parafialnej odbyło
spotkanie adwentowe.
Oprócz
bogato
nastawionego
stołu
towarzyszyła
nam
refleksja
proboszcza
oraz poezja odczytana
przez
p.
Karolę
30

Skowrońską. Dobre ciasta, owoce, inne słodycze oraz barszcz
z pysznymi pasztecikami dawały przedsmak stołu wigilijnego.
Nie zabrakło także prezentów. Ponadto była możliwość
udekorowania ceramicznych gwiazd i dzbanków.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Styczeń:
• 11 stycznia – Konkurs Sola Scriptura, godz. 11.00
(miejsce: Plebania Parafii w Bydgoszczy);
• 24 stycznia – Ekumeniczne nabożeństwo w ramach
TMoJCh, godz. 17.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul.
Szkolna 10);
• 25 stycznia – Sobotni wieczór filmowy, godz. 16.00
(miejsce: plebania, ul. Cmentarna 3a);
Luty:
• 14 lutego – Posiedzenie Rady Parafialnej, godz. 15.00
(miejsce: kancelaria, ul. Cmentarna 3a);
• 14 lutego – Zgromadzenie Parafialne, godz. 17.00
(miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 3a);
• 22 lutego – Popołudnie z grami, godz. 15.00 (miejsce: sala
parafialna, ul. Cmentarna 3a);
• 26 lutego – Środa Popielcowa, godz. 16.00 (miejsce:
kościół św. Jana, ul. Szkolna 10);
Marzec:
• 13-14 marca – Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
(miejsce: Parafia w Bydgoszczy);
• 21 marca – Kreatywne spotkanie dla Pań, godz. 15.00
(miejsce: sala parafialna, ul. Cmentarna 3a);
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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).
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