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SŁOWO WSTĘPNE
Wakacyjne wydanie naszego kwartalnika świadczy o tym,

że  czas  ubiega,  dla  niektórych  szybko.  Możliwe,  że  jest  to
kwestią  pandemii,  która  zmusiła  nas  do  szybkiej  zmiany
codziennego  życia.  Czas  w  takich  okolicznościach  inaczej
upływa niż  normalnie.  Mam jednak  nadzieję,  że  jesteśmy w
połowie  drogi  wychodzenia  z  tej  trudnej  sytuacji.  Stąd  tak
adekwatne wydają się słowa z I Krl 19,7:  Anioł (…) dotknął
Eliasza i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed
sobą.

Droga, jaka jest przed nami, będzie daleka. Konsekwencje
pandemii,  która  miejmy nadzieję  przejdzie  do  historii,  długo
będziemy odczuwać. Na szczęście w tej drodze nie pozostajemy
sami.  Bóg  posila  nas  chlebem  z  nieba,  inaczej  Słowem,
słyszanym i udzielanym w sakramentach.

Sakrament  komunii  szczególnie  obrazuje  nam,  w  jaki
sposób Bóg udziela się nam i obdarza swoją łaską. W czasie
pandemii  ze  względu  na  zaistniałe  ograniczenia  zagadnienie
udzielania  komunii  stał  się  podstawą  rozmów  w  gremiach
kościelnych.  Ostatecznie  powstały  dokument  do  próbnego
użytku, o którym będzie mowa w dalszej części Kwartalnika,
otwiera  przed  nami  nowy  aspekt  sakramentu  komunii  w
sytuacjach nadzwyczajnych. 

Boży chleb potrzebny jest nam, aby cieszyć się z życia,
które  jak  wiemy  jest  cudem.  O  to  życie  powinniśmy
odpowiedzialnie  dbać  i  kierować  się  przede  wszystkim
rozsądkiem budowanym w oparciu o Słowo Boże.

ks. Karol Niedoba
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KOMUNIA ŚWIĘTA W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ

– ZAGROŻENIA ŻYCIA

Wystąpienie  pandemii  nieoczekiwanie  zmusiło  Kościół  do
zastanowienia się nad teologicznym i praktycznym wymiarem
sprawowania Komunii  Świętej  w sytuacjach nadzwyczajnych.
Tekst  powstał  także  z  potrzeby  udzielenia  odpowiedzi  na
pytanie  o  możliwość  sprawowania  Wieczerzy  Pańskiej
w sytuacji,  gdy  nie  może  tego  dokonać  osoba  ordynowana.
Poniżej  zaprezentowane  zostaną  fragmenty  tego  dokumentu
wraz  z  krótkim komentarzem.  Został  on  przyjęty  5  kwietnia
2020  r.  do  użytku  próbnego  jako  pomoc  duszpasterska  (...).
Zaakceptowano  do  użytku  wewnątrzkościelnego  przez  zespół
roboczy  złożony  z  przedstawicieli  synodalnej  komisji
ds. teologiczno-pastoralnych,  liturgii  i  muzyki  kościelnej,
konferencji  biskupów,  konsystorza  i  rady  synodalnej  oraz
konsultantów.
Dokument  rozpoczyna  się  od  następujących  słów:  Wieczerza
Pańska to doświadczenie spotkania z Panem Jezusem w Słowie
obietnicy, związanej z przyjmowanym z wdzięcznością od Boga
chlebem  i  winem.  Przyjęcie  wiarą  słów  Jezusa  jest
przedsmakiem  Bożego  Królestwa  i  stąd  bywało  nazywane
"Pokarmem Nieśmiertelności", bo dodawało wierzącym sił do

trwania  przy  Ewangelii.  Takie
wzmocnienie  i  zbudowanie
w wierze  dzięki  Sakramentowi
Ołtarza  jest  szczególnie
pomocne w sytuacji zagrożenia
życia,  lęków  egzystencjalnych,
sytuacji  nadzwyczajnych
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i innych  momentów  życia,  gdy
potrzeba  jest  upewnienia  się
w Bożej woli wobec nas.
Dalej pojawia się część pierwsza –
wyjaśniająca  ewangelickie
rozumienie  powszechnego
kapłaństwa  i  Wieczerzy  Pańskiej,  druga  –  zawierająca
praktyczne wskazania do przeprowadzenia Wieczerzy Pańskiej
oraz  trzecia  –  mówiąca  o  porządku  sprawowania  Wieczerzy
Pańskiej. 
Pierwsza  część  mająca  wymiar  teologiczny  zatytułowana
została  Ewangelickie  rozumienie  powszechnego  kapłaństwa
i Wieczerzy  Pańskiej.  Na  początku  czytamy:  Fundamentem
luterańskiej  duchowości  jest  przeświadczenie  o  tym,
że zbawienie  jest  Bożym dziełem i  przychodzi  do  człowieka
z zewnątrz, w Ewangelii  o śmierci Jezusa Chrystusa za nasze
grzechy  i  zmartwychwstaniu  w  Bożej  mocy  (1  Kor  15,1-8).
Wiara  jest  darem  Ducha  Świętego,  widocznym  w  zaufaniu
w Bożą  obietnicę,  że  w  Chrystusie  Bóg  usprawiedliwia
grzesznika (Rz 1,17-18; 3,21-28).
Sakrament  Chrztu  jest  zarówno  włączeniem  człowieka
w społeczność  Kościoła,  w  zgromadzenie  uświęconych  przez
Jezusa  Chrystusa  (Wyznania  augsburskie,  art.  VII-IX),
jak i drogą  na  całe  życie  –  przez  codzienną  pokutę
i umartwianie starego, grzesznego człowieka oraz powstawanie
w  Chrystusie  do  nowego  życia  (Rz  6,11;  Mały  katechizm,
Chrzest  Święty,  4  pytanie).  Kto  został  ochrzczony  i  wierzy
w Kapłański  urząd  wierzących  uwidacznia  się  w  składaniu
świadectwa wiary swoim życiem, modlitwie i wstawiennictwie
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za  innych  ludzi  oraz  w  dbałości
o stan Kościoła i znajomość Słowa
Bożego.  Zamiarem  autorów  było
wskazanie na dwa istotne elementy
dla luterańskiej duchowości, dzieło
zbawienia,  które  w  sakramencie
Ołtarza  przyjmuje  charakter
obietnicy,  jak  i  na  powszechne
kapłaństwo, które ściśle związane jest z sakramentem Chrztu.
Autorzy  zaznaczają  jednak,  że  Dla  zachowania  porządku
publiczne  nauczanie  i  sprawowanie  Sakramentów  jest
normalnie  powierzone  osobom  do  tego  wyznaczonym  –
ordynowanym  (Wyznania  augsburskie,  art.  XIV).  Kościół
realizuje także w ten sposób Boże powołanie do zwiastowania
Ewangelii  i  udzielania  sakramentów  (Wyznania  augsburskie,
art. V). W luterańskiej duchowości wszyscy wierzący są stanu
duchownego,  natomiast  nie  wszyscy  są  wyznaczeni  do
publicznej służby z mandatu Kościoła (Wyznania augsburskie,
art.  XIV).  Ci  którzy  do  tej  ostatniej  zostali  powołani  przez
ordynację  służą  innym  Słowem  i  sakramentami,  realizując
wobec  wspólnoty  prawa  kapłańskie  przysługujące  wszystkim
wierzącym. Powyższe oznacza, że powszechne kapłaństwo nie
upoważnia nikogo do wykraczania poza przyjęty przez Kościół
porządek.  Autorzy  jasno  określają  co  oznacza  sytuacja
nadzwyczajna,  czyli  zagrożenie  życia,  powołując  się  na
tzw. chrzty nagłe. Taką sytuacją nadzwyczajną jest zagrożenie
życia nowonarodzonego dziecka, w której każda osoba wierząca
ma prawo dokonać Chrztu w imię Trójjedynego Boga. Każdy
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wierzący  może  go  dokonać  ze  względu  na  swoje  kapłańskie
prawa i wyjątkowość sytuacji. Jest to tak zwany Chrzest nagły. 
Według  autorów dokumentu  jest  możliwe  w  okolicznościach
pandemii sprawowanie komunii przez osoby nie powołane do
publicznej służby przez Kościół, ale pod pewnymi warunkami.
Muszą być spełnione pewne okoliczności takie jak: zagrożenie
życia  i  niemożliwa  obecność  duchownego,  który  mógłby
udzielić  komunii  świętej,  a  przede  wszystkim wiara  w Boże
obietnice. Na uwagę zasługuje passus dotyczący powszechności
komunii.  Tam  czytamy  ...Wieczerza  Pańska  jest  posiłkiem
Kościoła  powszechnego,  gdzie  przy  Stole  Pana  jest  miejsce
także  dla  tych  ludzi,  z  którymi  nie  jest  mi  po  drodze
i świętowanie  jej  w  wąskim  gronie  jest  dopuszczalne  tylko
w wyjątkowych  sytuacjach.  Niedopuszczalne  byłoby  jej
prywatyzowanie  i  tworzenie  elitarnego  grona  wybranych  lub
"domowego kościoła". W Nowym Testamencie napotykamy nie
na "kościoły domowe", ale na Kościoły lokalne, spotykające się
w domach bogatszych wierzących, którzy mieli duże sale – po
prostu nie było kościelnych obiektów do dyspozycji wspólnot.
Autorzy zauważają rzecz, która powinna obowiązywać również
na  co  dzień  w życiu  Kościoła,  a  mianowicie  by  być  bratem
i siostrą dla tych, którym nie jest nam po drodze. To oznacza, że
Kościół  powinien  unikać  elitaryzmu  i  wykluczania  osób.
Przy czym ze względu na innych nigdy nie powinien odchodzić
od prawd wiary zawartych w Ewangeliach. Otwarcie na innych
nie  może  być  rozumiane  jako  odrzucanie  swego.  Nakaz
Jezusowy  jest  jasny:  „Idźcie  na  cały  świat  i  nauczajcie
wszystkie  narody”  (Mt  28,  19).  Zadaniem  chrześcijan  jest
nauczanie, a nie przejmowanie innych nauk.
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Druga  część  dokumentu  zawiera  praktyczne  wskazania  do
przeprowadzenia  Wieczerzy  Pańskiej.  Na  początku  czytam
Najlepiej żeby Wieczerza Pańska w sytuacji nadzwyczajnej była
sprawowana w połączeniu  z  głoszeniem Słowa i  spowiedzią.
Istnieje  kilka  możliwości  takiego  połączenia.  Autorzy
dokumentu  wychodzą  przede  wszystkim  od  teologiczno-
liturgicznego  aspektu.  W  centrum  wydaje  się  być  przede
wszystkim  element  teologii  liturgii.  W  dalszej  części
znajdujemy  dopiero  nakaz  zachowania  higieny  i  godne
przygotowanie  komunii.  Pod  koniec  tej  części  autorzy
ponownie przypominają, że komunia powinna być rzeczywiście
udzielona  w  nadzwyczajnych  okolicznościach.  Najlepszą
praktyką  jest  kontakt  z  lokalną  parafią  przed  sprawowaniem
Wieczerzy i upewnienie się, że mamy do czynienia z sytuacją
nadzwyczajną  i  nie  jest  możliwe  sprawowanie  Wieczerzy
Pańskiej przez osobę ordynowaną. Celem, jak się wydaje, jest
uniknięcie  sytuacji,  gdy  sprawowana  jest  komunia  z  innych
powodów  niż  zagrożenie  życia.  Do  takich  sytuacji  można
zaliczyć  na  przykład  konflikt  z  lokalnym  proboszczem.
Sprawowanie  komunii  w  warunkach  domowych  jest  wtedy
wykraczaniem  poza  przyjęte  nauczanie  i  prawo  Kościoła.
Powszechne  kapłaństwo  wyrażające  się  poprzez  udzielanie
komunii przez osoby nieordynowane, które związane jest ściśle
z  sakramentem Chrztu,  nie  może  więc  służyć  partykularnym

celom.  Powiązanie  tych  dwóch
elementów  uprawomocnia  jedynie
możliwość  udzielania  sakramentu
komunii  przez  osoby  nie  będącą
duchownym.
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Ostatnia  część  to  porządek  sprawowania  Komunii  Świętej.
Przedstawiony porządek ma pomóc osobom nie ordynowanym
poprowadzenia  Komunii  w  nadzwyczajnych  okolicznościach.
Praktyczny  wymiar  dokumentu  wydaje  się,  że  ma  na  celu
uniknąć  wątpliwości  przy  sprawowaniu  komunii  i  dać
wewnętrzne poczucie pewności  osobie,  która czyni  to po raz
pierwszy i w wyjątkowej sytuacji. To jest ważne zwłaszcza, że
komunie sprawowana będzie pod presją miejsca albo czasu.
Reasumując  wypracowany  dokument  przez  grupę  roboczą
potwierdza dotychczasową praktykę, która ze względu na swoją
unikalność i rzadkość nie była dotychczas zamknięta w ramach
dokumentu.  Sam  dokument  wydaje  się  zachęcać  do
odpowiedzialnego postępowania, bez nadużywania możliwości
sprawowania sakramentów tak, aby nie stracić ich sensu i treści
oraz  móc  być  w  jedności  ze  wspólnotą  osób  wierzących.
Dokument z pewnością jest także dobrą okazją do ponownego
zastanowienia czym dla nas są sakramenty i czemu mają nam
służyć. Na pewno nie zaspakajaniu własnych ambicji. 

Karol Niedoba

KORONAWIRUS - REFLEKSJA LEKARZA...

Koronawirus,  Covid-19,  Sars-Cov-2,  patogen,  wirus,  wirus
grypopodobny,  ciężki  ostry  zespół  oddechowy...  -  media,
naukowcy,  komentatorzy  bombardują  nas  codziennie,
wielokrotnie  wiadomościami,  które  potęgują  w  nas  strach.
Strach coraz  większy,  bo wiąże  się  z  poczuciem bezsilności,
brakiem nadziei, restrykcjami często nieuzasadnionymi, lękiem
przed nieznanym. Informacje przepływają, często są sprzeczne
i niestety takie też płyną od rządzących czy autorytetów. Media
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mają  pożywkę  i  niczego  nie
wyjaśniają,  ale  powodują  że  nasz
strach rośnie,  a jego konsekwencje
są często dramatyczne.
Zaniechano  leczenia  ludzi
z naprawdę  śmiertelnymi
chorobami.  Również  choroby  bardzo  banalne  w  dzisiejszym
świecie  jak  np.  zapalenie  wyrostka  robaczkowego,  stają  się
śmiertelne, gdy nie ma możliwości operacji. 
Rocznie  na  grypę  zachoruje  10%  populacji  (czyli  3.800.000
ludzi  w  Polsce  )!!  a  tylko  3,7  %  szczepi  się  (a  umiera  na
„zwykłą grypę” 3 x tyle co na koronowirusa). Skąd ten strach?
Covid-19 rozprzestrzenia się bardzo szybko. U ludzi słabych,
starszych,  z  innymi  chorobami  i  małą  odpornością  atakuje
szybko  i  błyskawicznie,  atakuje  tkankę  płucną  powodując
czasem  w  2-3  dni  śmierć,  nim  zasięgniemy  specjalistycznej
porady. W tym czasie zarażamy praktycznie każdą napotkaną
osobę.   Żyjemy  w  ogromnym  zagęszczeniu  co  sprzyja
zakażaniu się. W wielkich metropoliach nie sposób zachować
dystans.  Z  drugiej  strony  zabójcze  są  dla  nas  restrykcje  -
szczególnie izolacja, samotność, brak kontaktu z najbliższymi,
niemożność  kontynuacji  leczenia  większości  chorób
przewlekłych, które mogą bardzo szybko stać się śmiertelnymi.
Wywołana i podkręcana panika rodzi w nas przekonanie, że tak
straszna  pandemia  pojawiła  się  dopiero  w  naszych
współczesnych  czasach.   Ale  nie  -  pierwsze  wzmianki
o epidemiach  czy  pandemiach  są  sprzed  3.200  lat.  Faraon
Ramzes zmarł na ospę prawdziwą w 1157 r. p.n.e.! Została ona
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wyeliminowana dzięki szczepionce dopiero w ubiegłym wieku!!
Po prostu ludzie na ziemi zostali zaszczepieni!!
Jednocześnie żyjemy w czasach kiedy postęp w medycynie jest
ogromny i  jesteśmy przekonani,  że  na  wszystko  znajdzie  się
lekarstwo  lub  uczeni  i  badacze  znajdą  je  w  kilka  tygodni.
Czekamy też na szczepionkę jak na zbawienie, ale czy wszyscy
zechcą  się  zaszczepić?  To  współcześni  antyszczepionkowcy
będę  nosicielami  tych  groźnych  wirusów.  Przygotowanie
szczepionki jest o tyle trudne, że wirusy bardzo szybko mutują
czyli  zmieniają  kilka  swoich  cech  i  wynalezione  lekarstwo,
szczepionka mogą nie działać.
Słowo wyjaśnienia: pandemia (od pandemios) obejmuje swoim
zasięgiem  różne  środowiska  na  kilku  kontynentach,  a  nawet
obejmuje całą ziemię. Epidemia jest nagłym i niespodziewanym
na  wystąpieniem  dużej  liczby  zachorowań  na  ograniczonym
terenie  np.  w  kilku  krajach  na  jednym  kontynencie.  Jeszcze
mamy endemię, która obejmuje ograniczony teren lub dotyczy
pewnych skupisk ludzi. 
Obecna  pandemia  nie  jest  pierwszą  i  tak  dramatyczną
w dziejach ludzkości.  Różne zarazy występowały dość często
w Imperium  Rzymskim.  Sprzyjało  im,  tak  jak  dzisiaj:
mobilność  ludności,  swobodna  wymiana  towarów na  dalekie
odległości,  duże  zagęszczenie  ludzi  w  dużych  miastach.
W naszych  czasach  dochodzi  ogromne  zanieczyszczenie
powietrza  trującym  smogiem  i  zanieczyszczenie  ziemi
chemikaliami. Oddychamy powietrzem którego cząstki niszczą
nasze płuca,  przedostają się  tą  drogą do krwiobiegu i  innych
narządów. Niszczy naszą odporność, która odpowiedzialna jest
za  zwalczanie  obcych  zarazków,  bakterii  i  właśnie  wirusów.
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Wywołuje  alergie,  uczulenia,  astmę  i  ogromną  ilość  innych
chorób.
Choroby tkanek i organów (płuc, serca, naczyń krwionośnych,
mózgu,  jelit,   nerek)  pojawiają  się  już w momencie  infekcji.
Pierwsze niszczone są  płuca i  to  w ciągu kilku godzin.  Jeśli
nasza  odporność  jest  prawidłowa,  to  nasze  białe  ciałka  krwi
limfocyty  T  szybko  rozpoznają  „wroga”  i  go  niszczą.
Jednocześnie „informują” inne białe ciałka krwi tzw. limfocyty
B  aby  wytworzyły  przeciwciała,  które  niszczą  zarażone
wirusem  nasze  komórki.  Organizm  tworzy  sobie  „wojsko
obronne”, które przy następnym ataku wirusa, nawet większym,
jest gotowe natychmiast unicestwić wroga.
Pandemie, epidemie towarzyszą ludzkości od zawsze. Historycy
podają  że  zdarzały  się  nawet  kilka  razy  w  stuleciu.
Dla współczesnych pamięć sięga do początku XX w kiedy świat
opanowała grypa zwana „hiszpanką” pochłonęła miliony ofiar.
Potem mieliśmy jeszcze kilka innych epidemii. Jak w latach 60
XX w.  grypę  Hong-Kong,  w  XXI  w  SARS  i  wiele  innych.
Dramaty ludzi jak i całych społeczeństw są takie same.
W „Dżumie” Alberta Camus odnajdziemy strach, brak nadziei,
przemianę,  zwątpienie  takie  jak  towarzyszą  ludziom
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w dzisiejszych  czasach.  Poznaniacy  do  dziś  wspominają
i pamiętają  epidemię  cholery  która  nawiedziła  Wielkopolskę
w XVIII  w.  Z  20.000  mieszkańców  Poznania  pozostało...
3000  !!!  Aby  dorobek  całych  pokoleń  nie  zmarnował  się
ówczesne  władze  zachęciły  do  przyjazdu  i  osiedlania  się  na
pustych  gospodarstwach  ubogich  Bambrów  z  niemieckiej
Bambergii.
Jak  kiedyś  ludzie  walczyli  i  chronili  się  przed  „morowym”
powietrzem? Odpowiedź może być szokująca – tak samo jak
dziś ale dziś mamy dowody na to, że to działa.
Dr Marcin Luter też żył w czasie zarazy i zostawił nam bardzo
cenne  wskazówki.  Nie  rezygnujmy  z  nich  w  dzisiejszych
czasach, bo są bardzo skuteczne i obecnie świat też nie ma nam
niczego  lepszego  do  zaoferowania.  Dr  Luter  tak  pisał:
„Czymże jest epidemia jak nie pożarem, który zamiast pożerać
drewno i słomę, pożera życie i ciało?” „Będę prosił Boga, aby
nas  litościwie  chronił.  Następnie  się  odkażę,  oczyszczę
powietrze.  Będę  unikać  tych  miejsc  i  osób,  w  których  moja
obecność jest zbędna , aby nie zostać skażonym i nie przynieść
innym zanieczyszczenia, które mogłyby przyczynić się do ich
śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg zechce mnie
zabrać, to na pewno mnie znajdzie, ale ja uczynię to, czego On
ode  mnie  oczekuje,  abym nie  był  odpowiedzialnym za  moją
śmierć  ani  za  śmierć  innych.  Zażywajcie  leki,  które  mogą
pomóc;  należy  wietrzyć  dom,oczyszczać  podwórko  i  ulicę;
unikajcie osób i miejsc, gdzie wasz sąsiad nie potrzebuje waszej
obecności lub wyzdrowiał, i zachowujcie się jak ludzie, którzy
chcą zgasić płonące miasto.
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Co więcej, ten, kto zachorował i wyzdrowiał, powinien trzymać
się z daleka od innych i nie dopuszczać ich do swojej obecności,
chyba  że  jest  to  konieczne.  Chociaż  należy  mu  pomagać
w potrzebie,  jak  wcześniej  wspomniano.  Z  kolei  po
wyzdrowieniu powinien tak postępować w stosunku do innych,
aby nikt nie stał się niepotrzebnie zagrożony z jego powodu, a
tym  samym  spowodowałby  śmierć  innej  osoby.  „Kto  miłuje
niebezpieczeństwo”,  mówi mądry człowiek,  „zginie przez to”
[Księga Koheleta 3:26]. Gdyby mieszkańcy miasta okazali się
odważni  w  wierze,  gdy  wymaga  tego  potrzeba  bliźniego
i ostrożni, gdy nie ma nagłej potrzeby, i jeśli każdy pomógłby
odeprzeć  plagę  najlepiej  jak  potrafi,  wówczas  liczba  ofiar
śmiertelnych  byłaby  rzeczywiście  umiarkowana.  Ale  jeśli
niektórzy  są  zbyt  spanikowani  i  opuścili  swoich  bliźnich
w trudnej  sytuacji,  albo  że  niektórzy  są  tak  głupi,  że  nie
podejmują środków ostrożności,  ale  pogarszają  zarazę,  diabeł
ma świetny czas i wielu umrze”(Cytaty pochodzą z „Whether
one may flee from a deadly plague” z 1527r.).
Najlepszym wyjściem z tej sytuacji było by przebadanie testami
na Covid-19 całego społeczeństwa w miarę w jednym czasie.
Niestety nikt z rządzących nie umie tego zorganizować łącznie
z  Ministrem  Zdrowia.  Brak  jest  środków,  czyli  pieniędzy
i możliwości  zorganizowania ich w takiej  liczbie.  Mając taką
wiedzę  byśmy  wiedzieli  czy  jesteśmy  „niebezpieczni”  dla
swojej rodziny lub bliskich.
Z  restrykcji,  która  nadal  jest  rygorystycznie  przestrzegana  to
noszenie  maseczek.  Wielu  ludzi  lekceważy  ten  nakaz,  bo
prawdopodobnie go nie rozumie. Jak ktoś jest zarażony, a o tym
nie wie, bo ma niewielkie objawy lub wręcz żadne  stanowić
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może  śmiertelne
niebezpieczeństwo  dla  innych
(okrutnie można by powiedzieć
–  cichy  zabójca).  Na  pewno
każdy widział  kichającego  czy
kaszlącego,  któremu
wytryskuje  wydzielina  z  nosa
lub ust, jak wielka, mokra „trąba powietrzna”. Wszyscy, którzy
są w zasięgu 1,5 – 2,0 m zaciągają się kropelkami, czasem jak
mgiełką,  a  w  każdej  takiej  kropelce  mamy  ogromną  ilość
wirusów.  Stąd  też  nakaz  utrzymywania  odpowiednich
dystansów. Z jednej strony maseczka noszona przez nosiciela
ma  głęboki  sens,  bo  taki  człowiek  nie  zaraża,  a  dla  ludzi
zdrowych  może  to  być  na  wagę  zdrowia  czy  życia.  Innym
nakazem,  bardzo  sensownym  jest  jak  najczęstsze  mycie  rąk,
odkażanie  ich  i  używanie  rękawiczek  jednorazowych.
Na dłoniach za każdym dotknięciem wspólnych powierzchni na
zewnątrz,  w  sklepie,  autobusie  zbieramy   miliony  zarazków,
bakterii,  wirusów  nieszkodliwych,  ale  też  tych  najgorszych,
które  nam  zagrażają.  Dotknięcie  palcem  oka,  potarcie  go
natychmiast  przenosi  wszystko,  co  ten  palec  „nazbierał”,
również  Covid-19.  Dostanie  się  wirusa  śluzówkami  jest  już
bardzo  proste.  Tak  więc  chodzenie  w  maseczce,  która  nie
zasłania  nosa  jest  dużą  niefrasobliwością.  Chrońmy  przede
wszystkim siebie ,ze zrozumieniem stosując się do powyższych
zaleceń.  Dlatego  tak  cenne  i  aktualne  są  nadal  zalecenia
Marcina  Lutra  jak  chronić  siebie  i  bliskich  przed
zachorowaniem.  Setki  lat  od  tamtej  zarazy  nie  poczyniły  tu
żadnych postępów.  Ludzie  w dzisiejszych  czasach,  w marcu,
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zostali  tak  nagle  zarzuceni  niesłychanymi  nakazami
i obostrzeniami, że straciliśmy momentami zdrowy osąd, co jest
najważniejsze.  Rządzący  chyba  też.  Nastąpiło  istne
bombardowanie  społeczeństwa  nie  w  pełni  przemyślanymi
nakazami i zakazami. Zakaz wchodzenia do lasu,
zakaz  biegania  nad  morzem,  izolacja
bezwzględna  całych  grup  społecznych…  dalej
każdy ma swoje przykłady.
Równolegle  rozpoczął  się  wielki  dramat
większości  społeczeństwa,  które  zostało
pozbawione  wszystkiego,  również  prawa  do
leczenia  innych  naprawdę  śmiertelnych  chorób.
Brak ruchu i powietrza obniżył tak potrzebną odporność. Wielu
pozbawił leków podtrzymujących zdrowie i życie. Ilu ludzi tak
naprawdę znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie tego
się  nie  dowiemy.  Tu  pojawia  się  też  ogrom  cierpienia
spowodowanego izolacją.  Masowo przybyło ludzi,  którzy nie
radzą  sobie  (i  to  wcale  nie  należy  przypisywać  wiekowi),
zaczęli chorować na choroby nie związane z wirusem - ale to
już osobny ogromny temat do rozważenia.
Zdrowia i mniejszego cierpienia życzę!

Joanna Grys-Nowakowska

CUD ŻYCIA

„Wymień  plusy  i  minusy  życia”  -  usłyszawszy  to  pytanie
z pewnością  od  razu  rzuciłbyś  się  do  wyliczania,  poczynając
pewnie  od  „minusów”,  uzasadniając  to  prostym  „bo  tak
łatwiej”.  W twojej  argumentacji  ujemnej  zapewne znalazłoby
się  stwierdzenie  „bo  ludzie  bywają  złośliwi”,  albo  dosadne
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„bo ludzie  ranią”.  Śmiem  podejrzewać,  że  dorzuciłbyś  kilka
personalnych  minusów,  jakie  widzisz  w  swoim  życiu,  typu
„ciągle pada deszcz”, „praktycznie nigdy nie mam pieniędzy”
bądź melancholijne „życie jest tułaczką bez celu”. Nie jestem
tobą, nie jestem w stanie przewidzieć twoich odpowiedzi, ale
jestem praktycznie na sto procent pewna, że znalazłoby się kilka
minusów, może nawet jedno z wymienionych przeze mnie. 
Dzisiaj  spróbuję  odwieść  cię  od  tego  toku  myślowego,
twierdząc, iż życie nie ma wad. Teraz jestem zupełnie pewna, że
zatrzymałeś się, wracając do poprzedniego zdania, upewniając
się, czy na pewno dobrze przeczytałeś. Zapewne wydaje ci się
to niemożliwym. Życie ma wady, tak samo jak kot ma wąsy.
Oczywistość. Nie do końca. 
Wychodzę  z  założenia,  że  życie  jest  takim,  jakim  go
zinterpretujesz.  Jest  sumą  twoich  wyobrażeń  na  temat  życia.
Jeśli wyobrazimy sobie, że coś jest złe, że coś jest „minusem”,
faktycznie  nim  będzie.  Jeżeli  natomiast  w  tej  samej  rzeczy
znajdziemy pozytywny aspekt, nim też się stanie. Można by to
kolokwialnie  ująć  „zmienianiem  minusów  w  plusy”.  Na
pierwszy  rzut  oka  może  wydawać  się  to  niemożliwym –  na
przykład  co  można  odnaleźć  pozytywnego  w „ludzie  bywają
złośliwi”? Albo w „ciągle
pada  deszcz”?  Albo
stwierdzeniem,
że doskwiera  brak
pieniędzy?  Tu  warto
zatrzymać  się  za  chwilę
i wyjaśnić jedną rzecz.
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Wszystko  w  życiu  dzieli
się  na  dwie  kategorie.
Pierwsza  –  rzeczy,
na które  mamy  wpływ  i
druga  –  rzeczy  na  które

wpływu  nie  mamy.  Do  tej  pierwszej  zalicza  się  stosunkowo
niewiele  w porównaniu  do  drugiej.  Mianowicie  do  pierwszej
możemy  przypisać  jedynie  swoją  psychikę,  poglądy,  myśli,
stany emocjonalne i uczucia, druga natomiast to cała reszta. A
więc inni ludzie, praca, pogoda, pieniądze i masa innych rzeczy,
które nie należą do kwestii naszego wpływu. 
Warto też dopowiedzieć, że ów podział  zakłada system zero-
jedynkowy, mianowicie rzeczy na które mamy wpływ to rzeczy,
na  które  mamy  absolutny,  całkowity,  jednoznaczny  wpływ.
To znaczy, że zależą tylko i wyłącznie od nas. Nikt inny ani nic
innego  nie  ma  na  to  wpływu.  Pozwala  to  na  pełną  kontrolę
swojego życia, bez przykrych niespodzianek bądź ewentualnych
niepowodzeń. 
Wracając - jak pewnie zauważyłeś, wszystkie podane przykłady
„minusów życia” są rzeczami od nas niezależnymi, na które nie
mamy wpływu. A jeżeli nie mamy nad czymś wpływu, czemu
mielibyśmy się tym martwić? Czemu mielibyśmy brać to pod
uwagę  w  postrzeganiu  świata?  Czemu  mielibyśmy  w  ogóle
o tym myśleć? 
Spróbujmy wyjaśnić to sobie na wcześniejszych przykładach.
„Ludzie  bywają  złośliwi”  -  przykład  pierwszy.  Biorąc  pod
uwagę,  że  nie  mamy  wpływu  na  zachowania  innych  osób,
spróbujmy  to  odwrócić  –  jeżeli  my  nie  mamy  wpływu  na
innych, to oni też nie mają na nas wpływu. Jesteśmy niezależni.
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Nie  musimy  odczuwać  przykrych  emocji  z  powodu  tego,
że ktoś był złośliwy. Warto też zastanowić się nad przyczynami,
dla  których  ta  osoba  była  w  stosunku  do  nas  złośliwa.
Może w pewien  sposób  ją  uraziliśmy,  może  osoba  ta  ma
problemy i  nie mogąc sobie z nimi poradzić,  wyżywa się na
nas? W przypadku pierwszej opcji, warto byłoby zreflektować
się nad swoim zachowaniem, w przypadku drugiej – spróbować
pomóc  tej  osobie.  I  jak  widzimy,  nie  jest  to  nic,  czego  nie
dałoby  się  rozwiązać  i  iść  dalej,  zapominając  o  sprawie.
W takim też przypadku ten minus powinien wyeliminować się
sam przez siebie. 
Przykład ze skargą na częsty deszcz – kolejny aspekt, na który
nie  mamy wpływu.  Czemu mielibyśmy się  więc  przejmować
czymś,  co  kompletnie  leży  poza  granicami  naszego  pola
manewru? Deszcz przestanie padać za godzinę, kilka dni albo
nie  przestanie  padać  przez  jeszcze  długi  czas.  Nie  mamy
wpływu  –  co  możemy  zrobić  w  tej  sytuacji?  Po  prostu  to
zaakceptować. Nie sprawimy magiczną różdżką, że przestanie
padać,  więc po co się  tym zamartwiać? Może warto docenić
deszcz? Za kilka dni może przestać padać i nastąpi powiedzmy
susza, a ty będziesz wspominał dni, kiedy padał ten wspaniały
deszcz. Paradoks, nieprawdaż?
Pieniądze  również  nie  należały
nigdy  w  linii  naszej  mocy.  Nie
możesz  magicznie  sprawić,  że
będziesz nagle bogaty, nie masz
na  to  wpływu.  Tak  samo  nie
możesz  sprawić,  że  szef  da  ci
podwyżkę,  bo  to  zależy
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wyłącznie od niego, a on jest poza zasięgiem naszego wpływu.
Cóż więc możemy zrobić? Po prostu wykonywać swoją pracę
najlepiej jak umiemy. Dostaniemy awans? O, to dobrze, dostanę
więcej pieniędzy. Nie dostaniemy awansu? Nie dzieje się nic,
ponieważ na niego nie liczyliśmy. Poza tym mamy mniej pracy
i  nasze  obowiązki  są  mniej  obciążające,  niż  gdyby  były,
gdybyśmy  dostali  ten  awans.  Same  plusy,  gdzie  powód  do
smutku?
Mam nadzieję, że wyjaśniłam swój sposób myślenia w sposób
jasny  i  przejrzysty.  Ponadto  uważam,  że  jest  on  jedynym
racjonalnym. Są rzeczy, na które wpływu nie mamy i nie ma
sensu się nimi zamartwiać. Lepiej  skupić się na rzeczach, na
które wpływ mamy. Doprowadzi to do rozwoju osobistego jak
i również osiągnięcia szczęścia w życiu. 

Zuzanna Muchowska

ŚLADAMI GRUDZIĄDZKICH EWANGELIKÓW

Od niemal pięciuset lat luteranie obecni są w Grudziądzu. Dziś
nieliczni,  ale  przez wiele  lat  przeważali.  W 1563 r.  powstała
parafia,  w  1569  r.  miasto  otrzymało  królewski  przywilej
wolności  wyznania  augsburskiego.  Większość  wiernych
używała  języka  niemieckiego,  ale  zarówno  w  czasach
przedrozbiorowych, jak i po odzyskaniu niepodległości w 1920
r. nie brakuje ewangelików Polaków. W folderze przedstawiamy

trasę  obejmującą  najważniejsze  miejsca
historyczne, którą można podzielić na trzy
lub cztery krótsze przechadzki. 
Kościół  farny  św.  Mikołaja (obecnie
bazylika  kolegiacka).  Gotycka  ceglana
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pseudobazylika z XIV-XV w. Tu w 1524 r. pierwsze w mieście
kazanie  w  duchu  luterańskim  wygłosił  bawiący  przejazdem
biskup  pomezański  Erhard  von  Queis.  Od  1563  r.  kościół
współużytkowali  katolicy  i  luteranie,  w  latach  1572-1598
i podczas  szwedzkiego  potopu  w  latach  1656-1659  był
świątynia  ewangelicką.  Z  czasów  tych  jednak  nic  się  nie
zachowało  poza  średniowieczną  chrzcielnicą  z  wapienia
gotlandzkiego.
Góra  Zamkowa.  Resztki  zamku
krzyżackiego  z  XIII-XIV  w.  ze
zrekonstruowaną  wieżą  zwaną  Klimek  z
pięknym widokiem na miasto i  okolicę.  W
czasach  polskich  siedziba  starostów
królewskich. W kaplicy zamkowej w latach
1598-1603  odbywały   się  nabożeństwa
ewangelickie  po  oddaniu  katolikom
kościołów.  Gotycki  ołtarz  z  kaplicy można
podziwiać  w  Muzeum  Narodowym  w
Warszawie.  Na  murze  obronnym  od  ul.
Spichrzowej umieszczono pozostałości płyt nagrobnych z XVII-
XVIII w., przeniesionych być może z rozebranego kościoła na
Rynku.

Spichrze nadwiślańskie, głównie z
XVI-XVIII  w.,  dawniej  pełniące
funkcje  magazynowe  i  obronne.
W Lwim  Spichrzu  należącym
do rodziny  Glade  (dziś
niezidentyfikowany)  odbywały  się
nabożeństwa luterańskie po 1603 r.
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Rynek.  Centrum  miasta
lokacyjnego  od  1291  r.,
tu stały  kamienice
najbogatszych  rodzin
mieszczańskich.  Pośrodku
stał  nieduży  ratusz
z kramami handlowymi. 

W  1619  r.  dobudowano  szkołę  ewangelicką.  Około  1624  r.
w sali  pod  siedzibą  władz  miejskich  urządzono  kościół
luterański, służący niemieckim i polskim parafianom. Podczas
odbijania  miasta  z  rąk  szwedzkich  w 1659  r.  ratusz  spłonął,
wkrótce  jednak  został  odbudowany.  Po  zajęciu  Grudziądza
przez  Prusy  w  1772  r.  obok,  w  części  wschodniej  placu
zbudowano późnobarokowy kościół, w większości z funduszy
królewskich, zwany Fryderykowskim. W XIX w. stał się zbyt
ciasny i po zbudowaniu nowego został rozebrany w 1900 r.
Kościół  Świętego  Ducha.  pierwotnie
szpitalny,  służył  ewangelikom  w  latach
1552-1553,  1563-1598  i  1618-1624.
Później  w  posiadaniu  klasztoru
benedyktynek  i  rozbudowany.  Po  kasacie
klasztoru przez władze pruskie w 1823 r.
został  przekazany  ewangelickiej  parafii
wojskowej, wówczas rozebrano wieżę. Po
zbudowaniu  nowego  kościoła  na  Górze
Fortecznej  zwrócony  katolikom.
Zniszczony w 1945 r., wyposażenie jest nowe. 
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Wodna 3/5. Dawny
klasztor  benedyktynek  z  XVIII  w.  i  spichrze.  W  zbiorach
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zachowany  obraz  Sąd  Ostateczny
z XVII w. ze starego kościoła, ponadto
szereg  przekazów  ikonograficznych
dotyczących  dawnego  Grudziądza,  w
tym kościołów.

Kościół  ewangelicko-augsburski  św.  Jana,  ul.  Szkolna  10.
Neogotycki, zbudowany w 1916 r. jako
katolicko-apostolski.  Od  1946  r.
luterański.  Skromne  wyposażenie
skompletowane po II wojnie światowej
z  innych  miejscowości.  Przylega  do
średniowiecznych  murów  obronnych
z basztą.  Nabożeństwa  w  niedziele
i święta o godz. 10.00
Ulica  Rybacka  przy  ul.  Marcinkowskiego.  W  tej  okolicy

znajdowała  się  średniowieczna
kaplica  szpitalna  św.  Jerzego,
służąca  ewangelikom  od  1563  do
1618 r., gdy została zniszczona przez
powódź.  Cmentarz  św.  Jerzego
(obecnie  teren  II  LO)  powrócił  do
katolików,

zniesiony przed 1900 r.
Dom Bractwa Ubogich, 
ul. Marcinkowskiego 6/8. Neogotycki
z  1895  r.  zapewniał  mieszkania
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sędziwym członkom bractwa, które od XVII w. administrowało
cmentarzem. Obecnie „Caritas”.
Stary cmentarz ewangelicki 
– wejścia al. 23 Stycznia 28 i ul Toruńska
18.  Założony  w  1661  funkcjonował  do
1915  r.  W okresie  międzywojennym
rozpoczęto  przekształcanie  w  park,  co
zrealizowano  po  II  wojnie  światowej.
Przetrwała  dawna  neogotycka  kaplica
fundowana w 1840 r.  przez Jakoba Martina von Schönborna,
kupca i finansistę, właściciela majątku Ostromecko. Nagrobki,
w tym zespól krypt grobowych, niezachowane, ustąpiły miejsca
budynkowi Szkoły Podstawowej nr 17.
Dawny  ewangelicko-unijny  kościół  parafialny (obecnie
rzymskokatolicki Niepokalanego Serca NMP), ul. Mickiewicza

43.  Zbudowany  w  latach
1896-1898  wg  projektu
Augusta Menkena z Berlina.
Posiadał  1400  miejsc
siedzących  i kosztowne
wyposażenie.  Parafia
obejmowała miasto i okolice
po  obu  stronach  Wisły.
Tu w okresie
międzywojennym  odbywały
się  również  nabożeństwa
polskiej  parafii  ewangelicko-
augsburskiej  założonej
w 1931  r.  Uszkodzony
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podczas walk w 1945 r.,  od 1958 r.  rzymskokatolicki  Księży
Marianów,  odbudowany z wyjątkiem strzelistego hełmu wieży,
wnętrze  przekształcone.  Obok  zachowały  się  dwa  budynki
plebanii.  Po  drugiej  stronie  Trynki  nieco  dalej  wznosił  się
służący  celom  kulturalnym  Dom  Parafialny  z  wielką  salą,
w okresie międzywojennym Dom Niemiecki. Nie zachowała się
też  siedziba  Fundacji  Borrmanna  dla  osieroconych dziewcząt
przy d. ul. Młyńskiej. Cdn.

Jerzy Domasłowski (tekst i zdjęcia)

KRONIKA PARAFIALNA

Minione trzy  miesiące,  kwiecień,  maj  i  czerwiec,  ubiegły  na
staraniach radzenia sobie w nowej, niełatwej rzeczywistości -
nieustannie  zmieniające  się  zalecenia,  obostrzenia  i  trudności
związane  z  kontaktowaniem  się  w  rzeczywistości.  Początki
pandemii dla całej parafii były dość trudne, mimo to odbywały
się  nabożeństwa  w  zmienionej  formie  liturgicznej.  Poza
nabożeństwami wszystkie inne aktywności zostały wstrzymane.
Dzięki jednak współczesnej technice po czasie przerwy mogły
ruszyć spotkania biblijne oraz lekcje religii dla naszych uczniów
w  formie  telekonferencji.  Natomiast  końcem  maja  udało  się
także  zorganizować  pierwsze  nabożeństwo  z  sakramentem
komunii. Z tej okazji zakupione i poświęcone zostały specjalne
kieliszki i kielich szklany z dzióbkiem do wina, aby w miarę
możliwości zapewnić bezpieczne udzielanie sakramentu ołtarza.
Do dyspozycji  naszych członków były transmisje nabożeństw
w TVP3 oraz liczne krótkie filmiki o tematyce pobożnościowej
na  platformach społecznościowych.  Pandemia  sprawiła  także,
że niektórzy więcej czasu spędzili  przy telefonie rozmawiając

25



GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI    NR 16                 

z bliskimi,  przyjaciółmi  czy  też  członkami  parafii  dłużej  niż
zwykle. Wspólne doświadczenia zawsze łączą.
Do  miłych  wiadomości  należała  także  informacja,  że  jeden
z dwóch  projektów  startujących  w  Grudziądzkim  Budżecie
Obywatelskim  przeszedł  kolejny  etap.  Po  uzyskaniu
wystarczającej  ilości  głosów będą  mogły  odbyć  się  koncerty
w naszym kościele, św. Jana.
Ogłoszenie  braku  limitu  osób  w  kościele  zrodził  w  wielu
osobach radość, nie oznaczało jednak powrotu do normalności
a  jedynie  wejście  do  zmienionej  rzeczywistości.  Zagrożenie,
które  nadal  istnieje,  sprawia,  że  nie  wszyscy  mają  odwagę
powrócić  do  kościoła  na  nabożeństwa.  W  procesie
normalizowania  życia  parafialnego  na  pewno  pomagały
pozytywne informacje płynące z naszego regionu o nie dużej
liczbie osób zakażonych wirusem. 
Ponadto końcem maja funkcję organisty przejął p. Leszek Ch.,
nasz  parafianin,  po  10  latach  gry  p.  Jadwigi  S.  Proboszcz
w trakcie  nabożeństwa  podziękował  za  lata  gry  w  kościele
św. Jana p. Jadwidze. Końcem czerwca odbyło się nabożeństwo
z okazji zakończenia roku szkolnego. Po nabożeństwie uczniom
rozdane  zostały  świadectwa  oraz  podarunki  w  postaci
chrześcijańskiej literatury.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Zaproponowane  poniżej  wydarzenia  w  większej  części  nie
zostały  opatrzone  terminami,  ze  względu  na  rozwijającą  się
sytuację  epidemiologiczną  i  warunki  pogodowe.  Informacje
będą podawane na bieżąco podczas nabożeństw niedzielnych,
na parafialnej stronie internetowej oraz FB.
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Lipiec:

• Tydzień Ewangelizacji w Dzięgielowie 5-12 lipca br.

• Wyjazdowe studium biblijne

• Rowerowy wyjazd

Sierpień:

• Parafialny spływ kajakowy

• Pożegnanie lata, 29 sierpnia br., Pokrzywno

Wrzesień:

• Rozpoczęcie Roku Szkolnego, 30 września br.

• Ogólnopolski  Zjazd  Młodzieży  Ewangelickiej

w Pszczynie, 18-20 września br.

• Noc Świątyń, 12 września br.

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

Informujemy,  że  ze  względu  na  obecną  sytuację  oraz  okres
wakacyjny wszelkie regularne aktywności parafialne odbywają
się w zmienionej formie (poprzez internet) lub w określonych
terminach  podawanych  na  stronie  parafialnej  lub  FB.
Informacje można otrzymać kontaktując się z Proboszczem.

Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ

• Z  nowości  wydawniczych  polecamy:  Ewangelicy
w regionie  kujawsko-pomorskim  na  przestrzeni  wieków,
pod  redakcją  prof.  Jarosława  Kłaczkowa.  Wydane  przez
wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
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• Amy  Carmichael  z  Dohnavur  -  Houghton
Frank,  to  nowość w Księgarni  Warto.  Przez
prawie dwadzieścia lat była niepełnosprawna,
rzadko  opuszczała  pokój.  W  tym  czasie
napisała  trzynaście  nowych  książek,  oprócz
przygotowania  do  druku  wielu  wznowień
starszych publikacji. Cały czas pisała wiersze,
które  otrzymywała  Rodzina.  Następnie
układano  do  nich  muzykę  i  śpiewano  na
codziennych  spotkaniach  modlitewnych  oraz  w  Domu
Modlitwy. Ogromnie wzrosła wtedy liczba chrześcijan na
całym świecie, którzy byli głęboko poruszeni wyzwaniem
zawartym  w  jej  książkach.  Sądzę,  że  śmiało  można
powiedzieć, iż po upadku i poważnej kontuzji, Bóg użył jej
pióra,  aby  przynieść  o  wiele  szersze  i  głębsze
błogosławieństwo niż we wszystkich poprzednich latach.

• Jego Imię niech będzie wywyższone –  Imię w starożytnej
kulturze  hebrajskiej  zawsze  pełniło  funkcję
eksponowania jakiejś cechy wewnętrznej lub
zewnętrznej danej postaci. W tym kontekście
Najwyższy objawiając się w czasach Starego
Testamentu, przedstawiał się – w zależności
od sytuacji – różnymi imionami, co miało na

celu  ukazanie  niezrównanej  wspaniałości  Jego  cech
i charakteru.  Nie  inaczej  postępował  w czasach Nowego
Testamentu,  gdy  na  arenę  dziejów  ludzkości  wkroczył
w Postaci Syna – Jezusa Chrystusa. Celem tej  publikacji
jest  udostępnienie  czytelnikom namiastki  tego,  co Biblia
mówi nam o Jedynym Bogu.
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