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SŁOWO WSTĘPNE
90-lecie  powołania  pierwszej  Rady  Parafialnej,  które

wypada  w  maju  br.,  to  znakomita  okazja,  aby  na  nowo
przypomnieć  sobie  historię  ewangelicyzmu  w  Grudziądzu
i samej Parafii. Miejmy nadzieję, że będzie to niekończąca się
opowieść,  która  zatrzymana  zostanie  jedynie  przez  ponowne
przyjście  Jezusa  na  ten  świat.  Zaprezentowane
w jubileuszowym  wydaniu  artykuły  z pewnością  ukażą
interesującą i bogatą historię protestantyzmu, które zapisało się
na stałe w dziejach miasta. Może stać się również inspiracją do
podejmowania  nowych  inicjatyw  i  szerzenia  idei
reformacyjnych, które nie mają jedynie wymiaru religijnego, ale
również społeczny. Źródłem działań Kościoła nie jest on sam,
ale  zawsze  osoba  Jezusa  Chrystusa,  który  jest  jego  głową.
To On  jest  obrazem  Boga  niewidzialnego,  pierworodnym
wszelkiego  stworzenia. Podążając  za  Nim  wypełnimy  dzieło
stworzenia,  wolę  Ojca.  Bo  to  co  czynimy  nie  czynimy  dla
własnej znikomej chwały, ale na chwałę Boga. A jeśli na chwałę
Boga to  również  ku pożytkowi  człowieka.  Wszelkie  bowiem
Boże dzieła są wyrazem Jego miłości do ludzkości.

Patrząc  w  przyszłości  nie  należy  zapominać  swojej
przeszłości,  ale  też  nigdy  nie  pozostawać  w  niej  i  żyć
sentymentami. Wspominając dawne wydarzenia, osoby, dzieje
Parafii  warto  wyciągać  wnioski  i  poszukiwać  nowych  dróg
dotarcia  do  osób  z  Ewangelią,  która  ma  moc  odmieniania
historii, jak to miało miejsce w XVI w. w Grudziądzu. 

W  ręce  oddaję  jubileuszowy  Grudziądzki  Przegląd
Ewangelicki wierząc, że będzie inspirował do działania.

ks. Karol Niedoba
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WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI (…), WY JESTEŚCIE

ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA

Każdy  jubileusz  Parafii  to  okazja  do  pełnych  radości
i dziękczynienia  spotkań.  To  czasem  wspaniałe,  podniosłe
uroczystości  gromadzące wielu znamienitych gości,  a  czasem
kameralne  obchody,  które  niezależnie  od  ich  wielkości  mają
zawsze jedną cechę wspólną. Nie brak w ich trakcie wspomnień
o minionej przeszłości, jak i serdecznych życzeń na przyszłość.

90-lecia parafii   nie można zamknąć ani  określić  jej  w kilku
tylko słowach, fotografiach, lub wspomnieniach. Na jej historię
składa  się  wielobarwny  opis  doświadczeń  życia  i  wiary
kolejnych  pokoleń  tych,  którzy  ją  tworzyli  –  inicjatorów
powstania,  wszystkich  duchownych,  katechetów,  organistów,
członków  rad  parafialnych,  oraz  wszystkich  osób
zaangażowanych w jej codzienne tworzenie i duchowy wzrost.

Gdy w najważniejszych, świątecznych chwilach życia naszego
Kościoła towarzyszą nam słowa wspólnej  pieśni  „Warownym
grodem  jest  nasz  Bóg…”  -  czujemy  jako  członkowie
diasporalnych parafii dobrze pojętą dumę z tego kim jesteśmy
i w co wierzymy. Znów możemy na nowo odczytywać dla nas
sens  Jezusowych  słów:  Wy  jesteście  solą  ziemi  (…)
Wy jesteście światłością świata (Mt 5,13-16).

Do każdego jubileuszu przynależy wspomnienie minionych lat
świetności i rozkwitu całej społeczności kościoła. Ale właśnie
takich  chwilach  pojawia  się  w  sercach  także  i  smutna,
nacechowana  diasporalną  rzeczywistością  refleksja,  że  słowa
dziś  wypowiadane,  bardziej  pasują  do  przeszłości  niż
teraźniejszości.  Sól  ziemi…  Światłość  świata…  -  KIEDYŚ
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można  było  tak  powiedzieć.  KIEDYŚ…  Może  przed  wojną,
może wtedy gdy parafia liczyła kilka tysięcy osób, gdy tętniła
na co dzień życiem, KIEDYŚ … Byliśmy ową szczyptą soli dla
mdłej  i  pozbawionej  smaku  potrawy,  byliśmy  światełkiem
nadziei w codziennej szarości, byliśmy prawdziwą alternatywą
dla  pełnego  obojętności  świata.  KIEDYŚ…  Bycie
ewangelikiem miało  swoje  znaczenie  i  wagę… A dziś?  Kim
jesteśmy? Pojedynczym głosem spośród wielu tysięcy głosów
pluralistycznego  świata.  Czy  czasem  nie  boimy  się  właśnie
tego, że to co głosimy, w co wierzymy, co przekazujemy dalej -
nic nie znaczy w tym świecie pełnym tak wielu innych idei,
pomysłów  i  poglądów?  Czy  nie  boimy  się  czasem  tego,  że
nasze  poselstwo  gdzieś  zaginie  i  przestanie  istnieć?  Kiedy
skończą się świąteczne dni znów będziemy patrzeć z obawą na
puste  ławki  w naszych  kościołach  pytając  sami  siebie  –  kto
w nich zasiądzie, gdy nas już zabraknie?

Czy Pan Jezus nie  wiedział  o   naszych ludzkich rozterkach?
Z pewnością  nie  były  mu  one  obce.  Ale  właśnie  naprzeciw
naszym  obawom  Jezus  mówi:  wy  jesteście  solą  ziemi,  wy
jesteście światłością świata. Nie: byliście, nie: będziecie – ale:
jesteście  –  tu  i  teraz.  Każde  społeczeństwo  niezależnie  od
stopnia  swojej  demokracji,  wielości  poglądów  i  możliwości
potrzebuje soli  i światłości… Tylko, czy to jest realne? Czy my
jako  chrześcijanie,  jako  ewangelicy  -widzimy się  w  tej  roli?
Gdy świętujemy nasze jubileusze wszystko wydaje się piękne
i wyjątkowe. Wszyscy dobrze nam życzą, a kościół znów jest
pełen. Potem jednak wraca szara rzeczywistość. Znów trudno
będzie  się  czasem  wybrać  na  nabożeństwo,  znów  będziemy
mówić  o  tym,  że  tak  nas  mało,  znów  będziemy  bezsilnie
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obserwować,  jak  wiara  i  Boże  Słowo  tracą  swoje  znaczenie
w życiu ludzi obok nas… My – jako parafia, jako pojedynczy
chrześcijanie – jako sól tej ziemi i światłość świata? Czy to nie
jest  zadanie ponad nasze siły? Czy Jezus obarczając nas tym
zadaniem nie wiedział o naszych słabościach, wątpliwościach,
obawach, o naszej niezaradności i niedoskonałości?

Słowa Jezusa to fragment Kazania na Górze. Pomiędzy piątym
i siódmym rozdziałem Ewangelii Mateusza Zbawiciel nakreślił
„program”  swojego  działania.  Niezwykle  wyraźnie  pokazał,
w jaki  sposób  grzeszny  człowiek  zmienić  może  swoje  życie,
i jak tworzy się w nim nowa jakość a przez nią – także nowy
porządek na świecie. Kiedy czytamy te dobrze znane nam słowa
widzimy,  że  Jezus  staje  po  stronie  tych  wszystkich,  którzy
w tym  świecie  przeżywają  trudne  chwile,  którzy  boją  się,
wątpią i cierpią. Jezus staje po stronie tych, którzy są obciążeni,
spracowani,  którzy  cierpią  z  powodu  braku  miłości,
niesprawiedliwości,  głodu,  przemocy  lub  egoizmu.  Jezus
określa  jako  błogosławionych  tych,  którzy  żyją  inaczej  niż
podpowiada świat, którzy blisko są tych, którym dzieje się źle.
Parafrazując:  błogosławieni  są  ci,  którzy  w  swoim sumieniu
potrafią  widzieć  nie  tylko  siebie,  ale  i  drugiego  człowieka.
Błogosławieni  są  ci,  którzy  nie  przejdą  obojętnie  obok
płaczącego  dziecka,  błogosławieni  są  ci,  którzy  pamiętają
o odwiedzeniu chorego, by nie czuł się samotny, błogosławieni
są ci, którzy pomagają na co dzień zwyciężać prawdzie, miłości
i zgodzie.

Kto tak żyje  - mówi Jezus,  żyje właściwie. I nawet gdybyśmy
mieli być ostatnimi, którzy tak czynią - to jest to jak najbardziej
właściwa postawa. Takie życie, mówi Jezus – jest świadectwem
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dla  świata,  jest  wypełnianiem tu  na  ziemi  woli  niebieskiego
Ojca. Jest realizacją naszego zadania i powołania. Takie życie
(choć  trudne)  jest  możliwe  –  jednak  pod  dwoma  bardzo
ważnymi warunkami:

1. Gdy Boże, a nie nasze ludzkie spojrzenie na świat postawimy
na  pierwszym  miejscu.  Gdy  Bóg  całkowicie  wypełni  nasze
życie  –  gdy  będzie  milczącym  świadkiem  każdej  naszej
rozmowy,  gdy  będzie  gościem przy  każdym naszym posiłku
i gdy  to  On  będzie  doradcą  każdej  podejmowanej  przez  nas
decyzji.

2.  Uda  na  się  to  wszystko  jeśli  będziemy  razem  ze  sobą
współpracowali, jako jedna społeczność, parafia, kościół, Boża
rodzina.  Bo  działać  z  drugim  człowiekiem  i  dla  drugiego
człowieka  znaczy  zawsze  więcej  niż  działać  w  pojedynkę!
Wtedy nie myśli się o kłopotach, o tym, że być może tak nas
mało, ale dzięki wierze pojmuje się, że nawet w naszej słabości
i niedoskonałości ujawniać się może Boża moc!

Gdy  te  dwa  ważne  punkty  zostaną  zrealizowane,  wtedy
będziemy mogli z przekonaniem, wiarą, głęboką nadzieją, ale
i pokorą  powiedzieć:  my  jesteśmy  solą  ziemi,  my  jesteśmy
światłością świata…

Bo tak jak sól niezbędna jest do smaku każdej potrawy, tak my,
ludzie  wierzący  jesteśmy  potrzebni  temu światu!  Bo  tak  jak
światło  niezbędne  jest  dla  wszelkiego  życia,  tak  my,  ludzie
wierzący jesteśmy potrzebni temu światu! Jesteśmy solą ziemi
i światłością  świata,  gdy  należymy  do  Chrystusa,  który  sam
powiedział  o  sobie:  ja  jestem światłością  świata,  kto za  mną

7



GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI    NR 19                 

idzie  nie  będzie  chodził  w  ciemności.  Z  tej  Bożej  chwały
i wielkości możemy czerpać i ją przekazywać dalej.

Ale co dzieje się wtedy gdy tego nie czynimy? Gdy wstydzimy
się  naszego  poselstwa?   Gdy  dajemy  się  pokonać  własnym
obawom? Wtedy – używając słów Ewangelii  – sól traci swój
smak,  a  światło  blask…  Jest  to  nie  tylko  niemądre,  ale
i niemożliwe… Jezus  mówi:  Wy jesteście  światłością  świata;
nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też
świecy  i  nie  stawiają  jej  pod  korcem,  lecz  na  świeczniku,
i świeci  wszystkim,  którzy  są  w  domu.  Tak  niechaj  świeci
wasza  światłość  przed  ludźmi,  aby  widzieli  wasze  dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 14-
16)

Społeczność ludzi wierzących, parafia – nieważne jak mała (!)
nie  może  się  ukrywać,  chować,  udawać  że  nie  istnieje!  Jej
zadaniem  jest  świecić,  istnieć,  dawać  świadectwo  zawsze
i wszędzie, pokazywać i przypominać o tych wszystkich coraz
częściej zapominanych może już dzisiaj wartościach:

- że BYĆ jest ważniejsze niż MIEĆ,

-  że  dobroć  i  serdeczność  okazywane  drugiemu człowiekowi
nigdy nie są stracone,

-że  ciepło  ludzkiego  serca  może  roztopić  nawet  najbardziej
skostniałe sumienia,

-  że  bycie  dobrym,  uczciwym,  sumiennym  i  wrażliwym
człowiekiem to nie objaw słabości ale właśnie siły charakteru
w tym świecie,  gdzie  czasem najłatwiej  jest  nie  przestrzegać
żadnych zasad!
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Może nie tylko przy okazji jubileuszu warto sobie zadać takie
pytanie: czy jestem częścią takiej społeczności? Czy tam gdzie
żyjemy,  gdzie  Pan  Bóg  nas  postawił  -  czy  robimy  użytek
z naszego  powołania,  czy  też  może  jesteśmy  całkiem
nieużyteczni  –  jak  zwietrzała  sól,  jak  zgaszone  światło…
Narzekaniem i zamartwianiem się nie wypełnimy nigdy Bożego
polecenia!

Jeśli  otworzymy  nasze  oczy,  serca  i  dłonie  zobaczymy,  że
czasem  tuż  obok  i  wokół  nas  są  ludzie,  dla  których  życie
straciło  sens  i  cel.  Takim  ludziom  potrzeba  soli  i  światła,
by nadać życiu właściwy smak i kierunek. To dla nich, to do
nich Bóg posyła nas – nie jako „ elitę” pełną dumy i pychy, ale
jako  wskazówkę,  że  Bóg  w  którego  wierzymy  jest  Bogiem
żywym, który działa i ma moc odmienić ludzkie życie – jak sól
i światło.

Wszystkim  Wam  niech  w  takim  działaniu  i  składaniu
świadectwa błogosławi Dobry i Wszechmogący Bóg!

Amen.

Michał Walukiewicz
(Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu,

administrator Parafii św. Jana w Grudziądzu
w latach 2005-2009)
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PROTESTANTYZM W XVI W. W GRUDZIĄDZU

Przedstawienie  rozwoju  protestantyzmu  w  Grudziądza,
w skrótowym z natury rzeczy,  syntetycznym artykule  nie jest
sprawą łatwą.  Nie sposób tutaj  szczegółowo charakteryzować
dotychczasowych prac nad tą problematyką zarówno polskich,
jak i  niemieckich,  a  nawet brytyjskich historyków. Wzmianki
o rozwoju  Reformacji  w  Grudziądzu  odnajdujemy
w opracowaniach  historii  Kościoła  ewangelickiego
K. Hartknocha, D. Arnoldta, A. Harnocha oraz H. Neumeyera.
Najwięcej  interesujących  nas  wiadomości  natury
faktograficznej  dostarcza  jednak  XVII-wieczne  czasopismo
„Preussische Lieferung”. Kolejni autorzy zarówno w artykułach
(Jerzy  Dygdała,  Jerzy  Domasłowski),  drukach
okolicznościowych  (superintendent  Peterson,  E.  Ebel,
H. Manstein,  O.  Erdmann,)  czy  w  syntezach  dziejów
Grudziądza  (Xaver  Froelich,  Ignacy  Żniński  H.  Neumeyer,
Stanisław  Myśliborski-Wołowski,  Barbara  Janiszewska-
Mincerowa)  w  znacznym  stopniu  powtarzali  te  informacje.
Ostatnio  ukazało  się  wznowienie  książki  Isaaka  Gottfrieda
Goedtke  (1691–1765),  w  której  przedrukowano  artykuł
o reformacji  w  Grudziądzu  ze  wspomnianego  czasopisma
z roku 1753. Stan badań jest nadal niezadowalający. Po części
jest  to  wynik  stanu  zachowania  archiwaliów.  Trzeba  jednak
dodać, iż dzieje reformacji w Grudziądzu, przez dłuższy czas
były w historiografii polskiej jakby zapomniane, co można było
wiązać z katastrofalnym cofnięciem się na tych ziemiach przede
wszystkim luteranizmu, ale także i kalwinizmu. Przypominanie
tych  dziejów  jest  uzasadnione  faktem,  iż  są  one  cząstką
dziedzictwa  regionu  i  narodu.  Moje  zadanie  rozumiem  więc
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jako próbę skrótowego pokazania, jakie były początki i jaki był
rozwój reformacji i protestantyzmu w Grudziądzu w XVI w.

Lata  1517–1526  to  początek  reformacji.  Przyczyny
przyjmowania się haseł reformacyjnych były tutaj podobne do
tych, jakie wystąpiły w Niemczech i w ogóle w Europie. Można
wspomnieć  o  procesie  zeświecczenia  duchowieństwa
katolickiego,  o  kumulowaniu  beneficjów  kościelnych,
co uniemożliwiało  należyte  wypełnianie  obowiązków
duszpasterskich, o łamaniu ślubów czystości przez zakonników
czy wreszcie o sprawie sprzedaży odpustów, które bezpośrednio
przyczyniły się do wystąpienia Lutra. Jedno jest raczej pewne –
Kościół przeżywał kryzys i potrzebował reformy. Potwierdziły
to  późniejsze  wydarzenia,  bo  przecież  i  Kościół  katolicki
w uchwałach soboru trydenckiego (1545–1563) zapoczątkował
dzieło reformy.

W Prusach Królewskich istniał podatny grunt dla przyjmowania
tzw.  nowinek  religijnych.  Dziś  zdumiewa  nas  tempo
rozchodzenia się haseł reformacyjnych. Niestety, dostępne nam
źródła, głównie kroniki Christopha Falka i Szymona Grunau’a
tylko  w  pewnym  stopniu  odtwarzają  atmosferę  wielkiego
fermentu  religijnego,  jaki  objął  wówczas  społeczeństwo
Torunia, Elbląga, Gdańska, Grudziądza i innych miejscowości
w dzielnicy pruskiej. Nie przetrwały do naszych czasów ulotki
reformacyjne, tzw. Flugschriften, które były wówczas masowo
kolportowane  w  Niemczech.  Może  dalsze  badania  przyniosą
jakieś  odkrycia.  Niektórzy  historycy  (F.  W.  Schubert,
K. Benrath) sądzą, że ulotki reformacyjne, a zwłaszcza pisma
Lutra wydrukowane w 1519 r. w Wittenberdze, dotarły w roku
1520 do Prus wraz z zaciężnymi wywodzącymi się z Saksonii
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i Frankonii.  Wówczas  to  na  pomoc  wielkiemu  mistrzowi
Albrechtowi,  znajdującemu  się  w  stanie  wojny  z  Polską,
przybyła z Rzeszy dziesięciotysięczna armia zaciężna. Dotarła
ona pod Gdańsk. Mieli  być w niej propagatorzy nauki Lutra.
Na granicy Prus odłączali się oni od armii zaciężnej i udawali
się do Gdańska, Elbląga, Braniewa i Królewca i tam, z dużymi
sukcesami,  głosili  hasła  odnowy kościoła.  Wymienieni  wyżej
autorzy  opierają  się  co  prawda  na  nie  zawsze  pewnych
i wiarygodnych fragmentach z kronik Szymona Grunau’a i Jana
Leo, jednak nie można ich lekceważyć.

Ruch  reformacyjny  objął  w  pierwszym  stadium  przede
wszystkim  miasta:  Toruń,  Gdańsk,  Elbląg,  Braniewo,  ale
i Grudziądz.  W  roku  1524  Erhard  von  Queiss  biskup
pomezański,  który  rok  wcześniej  opowiedział  się  za  nauką
Lutra,  będąc  w  podróży  dyplomatycznej  do  Pressburga
(Bratysława)  zatrzymał  się  w  Grudziądzu.  Tutaj  na  prośbę
starosty  grudziądzkiego  Jana  Sokołowskiego  wygłosił
w kościele  parafialnym  św.  Mikołaja  kazanie  w  duchu
reformacyjnym.  Być  może  zaproszenie  to  wynikało  z  faktu
bliskich  kontaktów  Sokołowskiego  z  Gdańskiem.  Jego  żona
Urszula Campe była gdańszczanką. Zaproszenie to musiało być
przede  wszystkim  odpowiedzią  na  zainteresowanie
mieszkańców  Grudziądza  zarówno  wydarzeniami
reformacyjnymi  w  Gdańsku,  jak  i  zasadami  nowej  religii.
O nastrojach  antyklerykalnych  a  nawet  proreformacyjnych
w Grudziądzu  świadczy  list  proboszcza  kościoła  parafialnego
do rady miasta Grudziądza z roku 1524, w którym skarżył się,
że  odszczepieńczy  mieszkańcy  Grudziądza  zapomnieli
o Boskim autorytecie  i  świętych,  o  starych  prawach kościoła
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św. Mikołaja  i  ograniczyli  proboszcza  w  wykonywaniu  jego
religijnych obowiązków. Z tego powodu powinien on otrzymać
zadośćuczynienie. Powinno to być przynajmniej zapewnienie, iż
folwarki  Sadowo,  Ciemniak  (las?)  i  Łysakowo  (Rogóźno)
pozostaną we władaniu proboszcza kościoła św. Mikołaja. List
ten  spowodowany  był  zapewne  brakiem płacenia  dziesięciny
przez parafian i wyraźną obawą utraty folwarków stanowiących
uposażenie proboszcza.

Gwałtowne  wezbranie  fali  reformacyjnej,  zwłaszcza  w  jej
zradykalizowanej  formie,  poważnie  zaniepokoiło  króla
Zygmunta Starego. Stąd w kolejnym okresie dziejów reformacji
dzielnicy pruskiej, tj. w latach 1526–1548, luteranizm rozwijał
się  niejawnie,  a  przynajmniej  półjawnie jako nurt  podskórny.
Za oficjalne przyznawanie się do luteranizmu groziły represje.
Na powolne, ale systematyczne odradzanie się luteranizmu duży
wpływ  miało  sąsiedztwo  całkowicie  zluteranizowanych  Prus
Książęcych.

W Grudziądzu w tym okresie według informacji A. Harnocha
proboszcz Andrzej (Andreas) za zgodą rady miasta ok. 1530 r.
odprawiał nabożeństwa luterańskie w tym mieście i pozostawał
w  związku  małżeńskim.  Spowodowało  to  ostre  upomnienie
i groźbę  surowych kar  ze  strony  biskupa  chełmińskiego  Jana
Dantyszka w liście z 15 kwietnia 1533 r. skierowanym do rady
miasta.  Zarzucał  adresatom,  iż  podczas  jego  nieobecności
prowadzili  „unchristliche,  ketzerische  Leben”.  Winni  prosić
króla  o  łaskę.  Wcześniej  Dantyszek  w  liście  datowanym  na
21 lutego  1533  r.  z  Lubawy  pisał  do  biskupa  krakowskiego
i podkanclerzego Piotra Tomickiego, iż mieszkańcy Grudziądza
są  całkowicie  zainfekowani  luteranizmem:  „totum  est
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literanismo  infectum”,  a  miejscowy  proboszcz  ożenił  się
i przeniósł  do  Pomezanii,  czyli  –  dodajmy –  do  luterańskich
Prus Książęcych. Konsekwencją tych zdarzeń był nakaz króla
Zygmunta  I,  aby  w  Grudziądzu  przywrócić  stary  (katolicki)
porządek  kościelny.  Król  w  tym  mandacie  uzasadniał  swoją
decyzję  skargą  biskupa  Dantyszka,  który  doniósł  mu,  iż  ów
Andrzej  szerzy  w  ich  mieście  herezję  luterańską  Proboszcz
utrzymał się jednak na swoim stanowisku. Nie znamy przyczyn
dlaczego  tak  się  stało.  Otóż  jeszcze  w roku  1533  proboszcz
Paweł  Andrzej  (Andraww)  pisał  do  rady  miasta  Grudziądza,
iż dochody  parafii  drastycznie  zmalały.  Folwark  Łysakowo
(8 łanów) jest zbyt oddalony, aby nim zarządzać. Zaproponował
miastu jego dzierżawę. Miasto przyjęło tę propozycję. Musiał
na  to  wyrazić  jednak  zgodę  zwierzchnik  proboszcza
Jan Dantyszek – biskup chełmiński. Ten w liście z 31 grudnia
1533  r.  do  rady  miasta  Grudziądza  przekazał  folwark  radzie
w dzierżawę  za  roczny  czynsz  w  wysokości  20  grzywien.
Trzeba tu wspomnieć, iż wiosną 1533 r. rada miasta Grudziądza
starała  się  ułagodzić  biskupa  Dantyszka  i  prosiła,  aby  nie
doniósł królowi o sytuacji wyznaniowej w mieście.

Tak się nie stało, o co rada miasta Grudziądza miała do biskupa
pretensje. Ostatecznie chyba jednak doszło do ugody, o czym
świadczy wspomniany wyżej kontrakt dzierżawny. Nie sposób
tu  nie  wspomnieć  o  funkcjonowaniu  od  roku  1540
w Grudziądzu szkoły o profilu ewangelickim, skoro nauczanie
w niej utrudniał Stanisław Hozjusz, biskup chełmiński w latach
1549–1551. Szkoła zatrudniała czterech nauczycieli z wyższym
wykształceniem51.  Pierwszym  dyrektorem  (rektorem  był)
Erasmus Goldberger, konrektorem – Jerzy Glock, kantorem –
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Jerzy  Pratz.  Następcą  na  urzędzie  rektora  szkoły  był
Lazarius Hohensee.  Ten  ostatni  posiadał  bibliotekę  bogatą
w dzieła autorów antycznych.

Następny okres w dziejach Kościoła luterańskiego w Prusach
Królewskich,  tj.  lata  1548–1557/1558,  przypada  na  pierwszą
fazę rządów nowego króla Zygmunta Augusta, także katolika,
który jednak już na początku panowania utrzymywał na swoim
dworze  dwóch  protestanckich  kaznodziejów.  Szanse  dla
reformacji  mogły  być  teraz  większe.  Ruch  reformacyjny
również  w  Prusach  Królewskich  mógł  wyjść  z  ukrycia.
Rozpoczęła  się  walka  o  uzyska-nie  przywilejów królewskich
zezwalających  na  swobodne  wyznawanie  Konfesji
Augsburskiej.  Walka  ta  zbiegła  się  z  żądaniami  szlachty
koronnej (zebranej w 1555 r. na sejmie w Piotrkowie, w liczbie
113 posłów) domagającej się uznania w Polsce zasad Konfesji
Augsburskiej z 1530 r., czyli luteranizmu. W maju 1556 r. na
sejmiku  w  Prusach  Królewskich  przedstawiciele  zebranych
stanów (szlachta i małe miasta) stwierdzały, iż nie chcą „nowej”
Ewangelii, o co się ich oskarża, ale „czystego” Słowa Bożego,
głoszonego  przez  Proroków,  przez  Jezusa  Chrystusa  Pana
Naszego,  Apostołów  i  ich  prawnych  następców,  lecz  bez
ludzkich  błędnych  dodatków  (co  dotyczyło  sakramentów,
a zwłaszcza Wieczerzy Pańskiej).  Uważali,  że ani  papież,  ani
sobór,  ani  kanoniści  nie  mają  prawa  wprowadzać  zmian  do
prawdziwego ortodoksyjnego Kościoła katolickiego, który trwa
w  Konfesji  Augsburskiej.  Oznaczało  to,  że  uważali  się  za
członków powszechnego Kościoła katolickiego. Zatem jeszcze
w roku 1556 w Prusach Królewskich nie zdawano sobie w pełni
sprawy, że rozłam w Kościele jest nieuchronny, a było to rok po
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pokoju  augsburskim  (1555).  Nad  deklaracją  tą  rozgorzała
dyskusja. Biskup warmiński Stanisław Hozjusz, prezes stanów
pruskich, stwierdził, iż jest to błędna nauka. Odpowiedzieli mu
dwaj  luteranie,  wojewodowie:  malborski  –  Achacy  Cema
i pomorski  –  Fabian  Cema,  którzy  twierdzili,  że  przecież  ta
„błędna nauka” w ciągu minionych 30 lat na dobre zakorzeniła
się w Prusach Królewskich i w ciągu trzech miesięcy – jak-by
pragnęli  tego  biskupi  katoliccy  –  nie  da  się  jej  usunąć.  Do
uzyskania przywilejów religijnych była daleka droga, ale stany
pruskie  czuły  się  „ośmielone”  zarówno  wydarzeniami
w Koronie Polskiej, jak i w Rzeszy Niemieckiej, gdzie właśnie
w  roku  1555  wprowadzono  w  Augsburgu  pokój  religijny
między  protestantami  a  katolikami.  Odtąd  wielkie  miasta
pruskie (Gdańsk, Toruń, Elbląg) ze zdwojoną siłą podejmowały
starania  o  przyznanie  przywilejów  religijnych.  Kanclerz  Jan
Ocieski 30 grudnia 1556 r. odpowiedział posłom tych miast –
poufnie  –  iż  król  nie  może  wydać  żadnego  „kacerskiego”
przywileju,  ze  względu  choćby  na  papieża,  cesarza  i  innych
książąt katolickich, ale ponieważ reformacja jest faktem, gotów
jest „patrzeć na nią i praktyki jej zwolenników przez palce”.

Największą przeszkodą dla zwolenników nauk reformacyjnych
był Biskup warmiński, kardynał Stanisław Hozjusz. Toczył on
bezskuteczne  boje  o  na-wrócenie  elblążan  (Elbląg  leżał
w diecezji  warmińskiej),  nazywając  ich  niekiedy  „kozłami
elbląskimi”, a ich duchowych przywódców „ministri satanae”.
Jego  sytuacja  była  godna  pożałowania,  bo  nawet  w  kapitule
warmińskiej  wszyscy  kanonicy  (z  wyjątkiem  jednego  lub
dwóch),  według  być  może  prze-sadzonej  opinii  księcia
pruskiego  Albrechta  z  roku  1554  (taki  list  odnalazłem
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w zbiorach Hansa Schmaucha), mieli być zwolennikami nauki
Lutra.  Biskup  warmiński  spędzał  bezsenne  noce,  nie  mogąc
pogodzić  się  z  myślą  o  rozłamie  w  Kościele.  Tymczasem
wyjazd kardynała Hozjusza w 1558 r. na sobór trydencki ułatwił
Gdańskowi,  Toruniowi  i  Elblągowi  uzyskanie  odpowiednich
przywilejów religijnych.

Za przykładem wielkich miast o przywileje religijne zaczęły się
dopominać  tzw.  małe  miasta  pruskie  i  z  czasem je  uzyskały
(z wyjątkiem  miast  biskupich).  Zazwyczaj  proces  ten
poprzedzało  powstanie  parafii  ewangelickiej.  Parafie  takie  są
w źródłach notowane po raz pierwszy w następujących latach:
1545 – Gniew, 1548 – Malbork, 1549 – Nowe, 1550 – Frydląd,
1553 – Brodnica, 1554 – Skarszewy, 1555 – Chojnice, 1557 –
Starogard, 1562 – Tczew, 1563 – Grudziądz (do czego jeszcze
wrócimy), 1564 – Człuchów.

W  Grudziądzu  w  roku  1552  pojawił  się  kaznodzieja
ewangelicki dr teologii Joachim Mörlin, który z powodu sporu
teologicznego  z  innym  reformatorem  Andrzejem  Osiandrem
musiał  opuścić  Królewiec.  W  Grudziądzu  prowadził  on
działalność  kaznodziejską  stosunkowo  krótko,  bo  do  marca
1553 r., kiedy to udał się do Brunszwiku, aby tam objąć kolejny
urząd ewangelickiego duchownego. Dopuszczenie Mörlina do
pracy duszpasterskiej wskazywało, że w Grudziądzu luteranizm
nie był obcy.

Kolejny okres w dziejach Reformacji w Prusach Królewskich
czyli  lata  1557/1558–1586  (od  przywilejów  religijnych  do
końca  panowania  Stefana  Batorego)  stanowił  apogeum  tego
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ruchu  religijnego.  Luteranizm  mógł  się  swobodnie  rozwijać
(jak zawsze z wyjątkiem terytoriów biskupich).

Również zasługą burmistrza Napsa (Napsena) było uzyskanie
od  króla  Zygmunta  Augusta  w  dniu  15  kwietnia  1569  r.  na
sejmie lubelskim przywileju religijnego zezwalającego na kult
ewangelicki  w  Grudziądzu.  W  przywileju  mówiono  już
wyraźnie  o  dopuszczeniu  kultu  religijnego  według  Konfesji
Augsburskiej  z  roku  1530.  Z  pewnością  otrzymanie  tego
dokumentu wymagało wniesienia znacznej sumy pieniędzy, jak
to miało miejsce w wypadku wielkich miast pruskich. Przywilej
królewski z roku 1569 ośmielił ewangelików w Grudziądzu do
przejęcia  kościołów  pod  wezwaniem  św.  Ducha  i  po
wezwaniem św. Jerzego. Fakt ten nie oznaczał jednak zmiany
ich  użytkowników,  ale  zmianę  kultu  z  katolickiego  na
ewangelicki. Kolejnymi duszpasterzami luterańskimi w kościele
parafialnym  św.  Mikołaja  w  Grudziądzu  byli:  Jan  Slupca
w l. 1568–1570,  mgr  Jan  Fromm  (zm.  1588)  w  roku  1571,
Paweł Blumgottes (zm. 1580) w l. 1571–1572, Maciej Sieprcz
(Strepcz) (zm. 1572), Melchior Dąbrowski (zm. 1588) w roku
1572,  mgr  Benedykt  Morgenster  (zm.  1599)  w  roku  1588,
Maciej Sieberdt (zm. 1599) w roku 1588 i mgr Jerzy Bernhard
Gilbert  (zm.  1600)  w  roku  159974.  Jan  Slupca,  Paweł
Blumgottes,  od  roku  1569 Maciej  z  Sierpca  (z  Sierpca)  byli
kaznodziejami  (diakonami)  dla  polskiej  ludności  Grudziądza.
Dodajmy,  iż  w  roku  1569  dawny  proboszcz  kościoła
parafialnego  św.  Mikołaja  Maciej  z  Sierpcza  nie  tylko
przyczynił  się  do  przekazania  ewangelikom  wspomnianych
trzech kościołów: św. Mikołaja,  św. Ducha i  św. Jerzego, ale
w roku 1569 sam przeszedł na luteranizm i odtąd zadowolił się
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urzędem ewangelickiego diakona. Kościoły te zostały zwrócone
katolikom,  św.  Mikołaja  w  roku  1598,  św.  Jerzego  w  1609
i św. Ducha 1624.

Kościół katolicki miał wyraźną przewagę na wsi, a luterański
w miastach, zwłaszcza wielkich. Wyznania te egzystowały obok
siebie, w zasadzie wzajemnie się tolerując. Sytuacja ta, zarówno
w  Prusach  Królewskich  jak  i  samym  Grudziądzu,  uległa
diametralnej zmianie w latach 1587–1632, czyli za panowania
Zygmunta III już w czasach kontrreformacji.

Janusz Marcin Michał Małłek
(Profesor Nauk Humanistycznych, polski historyk, specjalizujący się w

historii powszechnej i Polski od XVI do XVIII wieku)
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ŻYCIE PARAFII ŚW. JANA - OSTATNIE LATA

Zbór  grudziądzki  przez  wiele  lat  był  obsługiwany  przez
duchownych z zewnątrz, głównie z parafii toruńskiej. W 2005 r.
został  mianowany  pierwszy  wikariusz  mieszkający
w Grudziądzu,  a  od  2018  r.  parafia  ma  swojego  proboszcza.
Stała obecność pastora sprzyja rozwijaniu pracy duszpasterskiej
i wchodzeniu w przestrzeń publiczną.

Centralnym  punktem  życia  parafialnego  jest  nabożeństwo
niedzielne,  które spaja  całą  społeczność poprzez Słowo Boże
i sakramenty.  Członkowie  parafii  biorą  nierzadko  udział
w przygotowanie nabożeństwa, jak i w liturgii poprzez czytanie
tekstów  biblijnych  albo  modlitwy.  Zaangażowanie
w przygotowanie nabożeństwa buduje odpowiedzialność i więź
z  Parafią.  Nabożeństwa  ubogaciłyby  występy  parafialnego
chóru,  niestety  jest  to  jeszcze  na  razie  jeden  z  celów  do
osiągnięcia.

Innym  ważnym  elementem  w  życiu  Parafii  są  regularnie
odbywające  się  godziny  biblijne.  Taka  forma  słuchania
i rozważania Słowa Bożego umożliwia głębsze poznanie tekstu
i  wzajemną  wymianę  myśli.  Stanowi  również  odpowiednią
przestrzeń  do  zadawania  nieraz  trudnych  pytań.  Umożliwia
także budowanie własnej duchowości w gronie osób podobnie
wierzących, co w warunkach diaspory jest dość istotne, aby nie
zatracić  swojej  tożsamości  i  sposobu  wyznawania  wiary.
W spotkaniach  uczestniczą  nie  tylko  parafianie,  ale  również
osoby zainteresowane Kościołem. Studium biblijne jest  jedną
z form integrowania nowych osób ze wspólnotą i wzajemnego
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się poznawania. Daje także możliwość formowania swej wiary
w duchu ewangelickim.

W  Parafii  odbyły  się  spotkania  dla  kobiet,  „Kreatywne
spotkania Pań”. Przed pandemią odbywały się dwa razy do roku
i były związane z tematyką bożonarodzeniową lub wielkanocną.
Twórcze spotkania pozwalały paniom nie tylko na wykonanie
np. ozdób świątecznych, ale także na wspólne spędzanie czasu.
Z  kolei  toczące  się  podczas  spotkań  rozmowy pozwalały  na
poznanie siebie i zaciśnięcie relacji.

Przez  Parafię  organizowane  były  także  Sobotnie  południa
filmowe, Stare dobre gry planszowe, Wtorkowa kawa, a także
wycieczki  rowerowe  czy  spływy  kajakowe.  Ze  względu  na
sytuację pandemiczną,  niektóre spotkania zostały zawieszone.
Wspomniane spotkania i  wydarzenia mogą stanowić przykład
tego, co można zrobić wspólnie nawet w tak małej parafii, jaką
jest grudziądzka parafia św. Jana. Inicjatywy Parafii mogą być
okazją  dla osób spoza, aby poznać życie parafialne nie tylko
z perspektywy nabożeństwa.

Ważnym  elementem  w  życiu  parafialnym  jest  też  ruch
ekumeniczny.  Co  roku  odbywają  się  w  kościele  św.  Jana
ekumeniczne  nabożeństwa  w  ramach  Tygodnia  Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Wtedy osoby innych wyznań, głównie
rzymskokatolickiego, mają okazję uczestniczenia we wspólnej
modlitwie  o  jedność  chrześcijan.  Taka  inicjatywa  zbliża
i umożliwia poznanie siebie nawzajem, a przez to przełamywać
stereotypy.  Daje  też  możliwość  przybliżenia  działań
ekumenicznych. W roku 2020 nabożeństwu towarzyszyła po raz
pierwszy  tematyczna  wystawa  przedstawiająca  ekumenizm
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z różnych  perspektyw.  Członkowie  parafii  uczestniczyli
również  w  Światowym  Dniu  Modlitwy  i  innych
międzywyznaniowych spotkaniach mających miejsce na terenie
miasta i województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem Parafii  jest  nie  tylko  głoszenie  Ewangelii  różnymi
sposobami,  ale  też  otaczanie  pomocą ubogich świata.  Parafia
pracę  diakonijną  realizuje  poprzez  wspieranie  niektórych
starszych członków parafii finansowo. Pomoc udzielana jest na
miarę  możliwości  wspólnoty.  Ponadto  parafianie  wspierają
finansowo  ogólnokościelne  akcje  diakonijne,  jak  Skarbonka,
Prezent  pod  choinkę,  Wigilijne  dzieło  pomocy  dzieciom czy
okazjonalne akcje pomocowe.

Obecnie największym wyzwaniem dla Parafii są konsekwencje
pandemii. Wiele wydarzeń, spotkań nie mogło się odbyć albo
przeniosło się do świata wirtualnego. Z drugiej strony było to
okazją,  aby  ukazać  tożsamość  luterańską  szerszemu  gronowi
odbiorców.  Celowi  temu  służy  także  wydawany  od  2016  r.
w formie  papierowej  i  elektronicznej  kwartalnik  Grudziądzki
Przegląd  Ewangelicki  (następca  nieregularnie  publikowanego
biuletynu  parafialnego),  o  nazwie  nawiązującej  do
przedwojennego  periodyku  kościelnego,  „Przegląd
Ewangelicki:  organ  Polskich  Zborów  Ewangelickich  na
Pomorzu  i  w  Poznańskiem”,  wydawanego  początkowo
w Grudziądzu.

Wydarzenia okazjonalne

Ważnym  dla  Parafii  jubileuszem  były  obchody  Roku
Reformacji.  Stanowiło  to  okazję  do zaistnienia  w przestrzeni
publicznej.  Parafia  ze  względu  na  ograniczoną  liczbę  osób
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i budżet nie była w stanie realizować wydarzeń na taką skalę,
jak miało to miejsce w dużych i bogatych parafiach. Pomimo to,
w  główniej  mierze  dzięki  uprzejmości  osób  z  zewnątrz,
zrealizowano kilka projektów. Przykładem może być spotkanie
z wydawcą Mów stołowych ks. Marcina Lutra, które cieszyło
się  sporym  zainteresowaniem  uczestników.  Prelekcję
zrealizował  z  własnej  inicjatywy  p.  Krzysztof  Rzońca
z Krakowa.

W  jubileuszowym  roku  2017  parafia  po  raz  pierwszy
uczestniczyła  w „Nocy  Muzeów”.  Dobra  lokalizacja  (kościół
św. Jana stoi blisko miejskiego Muzeum im. ks. dr. Władysława
Łęgi) sprawiła, że kościół odwiedziło prawie 500 osób. Oprócz
zwiedzania  kościoła  goście  mogli  wysłuchać  wykładów
i dowiedzieć się o historii Reformacji w Niemczech i w Polsce,
a  także  poznać  historię  Reformacji  w  samym  Grudziądzu.
Wydarzenie  to  pozwoliło  parafii  przebić  się  do  lokalnych
mediów,  telewizji  i  prasy.  Podobne wydarzenia odbyły  się
również w następnych latach.

Parafia  spotkała  się  z  dużą  otwartością  ze  strony  dyrektor
Biblioteki  Miejskiej  im.  Wiktora  Kulerskiego,  p.  Aleksandry
Czyżyńskiej.  Wraz  z  p.  Dyrektor  udało  się  zorganizować
w okresie  wakacyjnym  2017  r.  koncert  zespołu  Kolegium
Muzyki  Ewangelickiej  z  Krakowa,  który  zaprezentował
twórczość  kalwińskiego  małopolskiego  działacza
reformacyjnego,  pisarza  religijnego  i  poety,  ks.  Jakuba
Lubelczyka.  Przed  koncertem odbyła  się  krótka  prelekcja  na
temat Reformacji i  życia parafii  ewangelickiej w Grudziądzu.
Wydarzenie odnotowane zostało przez lokalną prasę.
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Rok Reformacji był także okazją dotarcia do młodzieży innych
wyznań,  głównie  rzymskokatolickiego.  Z  inicjatywy  osób
z zewnątrz  odbyły  się  spotkania  dla  młodzieży  szkolnej  na
temat  Reformacji  i  wyznania  ewangelickiego.  W ten  sposób
uczestnicy  mieli  możliwość  po  raz  pierwszy  zetknąć  się
osobiście z duchownym i zadać mu pytania. Spotkania były też
okazją  zaprezentowania  wartości  ewangelickich  i  idei
reformacyjnych.  Warto  wspomnieć,  że  niektóre  inicjatywy
wpisały się na stałe w harmonogram życia parafii. 

Osobny  rozdział  stanowią  uroczystości  o  charakterze
ekumenicznym,  związane  z  odnawianiem dawnych  wiejskich
cmentarzy ewangelickich przez lokalne organizacje  społeczne
i kulturalne we współpracy z władzami gminnymi i szkołami,
m.in.  w  Trylu  (pow.  Świecie),  Łąkorzu  (pow.  Nowe  Miasto
Lubawskie) czy w Grudziądzu Rudniku.

Parafia  była  organizatorem  również  wydarzeń  takich  jak
obchody  Światowego  dnia  sprawiedliwego  handlu,
Międzynarodowego  dnia  modlitwy  o  prześladowany  Kościół,
koncertu Tomasza Żółtki, ProChrist czy uroczyste nabożeństwo
i wystawa w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Gromadziły one również osoby spoza Parafii.

Plany na przyszłość

Głównym celem Parafii jest nadal docieranie przede wszystkim
z  Ewangelią  do  ludzi  potrzebujących  duchowej  odnowy.
Na pewno poprzez utrzymanie stałych wydarzeń, które jednoczą
i budują wspólnotę oraz pozwalają rozwijać swoją duchowość.
W miarę możliwości będą także rozwijane nowe projekty, jak
na  przykład  zawiązanie  partnerstwa  z  Parafią  luterańską
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w Charkowie,  inicjowanie  nowych  spotkań  i  wydarzeń
kulturalnych, powstanie chóru parafialnego czy zorganizowanie
obchodów z okazji 500-lecia wygłoszenia pierwszego kazania
w duchu reformacyjnym w kościele parafialnym św. Mikołaja
w 2024 r. Ufam, że z woli Bożej i mocą Jego będzie możliwe
realizowanie  planów i  inicjowanie  nowych  form
duszpasterstwa.

Karol Niedoba
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WOJSKOWE DUSZPASTERSTWO EWANGELICKIE

W GARNIZONIE GRUDZIĄDZ CZASÓW II
RZECZYPOSPOLITEJ

Po powrocie Grudziądza do Polski w dniu 23 stycznia 1920 r.
i dynamicznych  zmianach  w  strukturze  narodowej
i wyznaniowej ludności, w mieście znowu pojawili się cywilni
i wojskowi Polacy wyznania ewangelickiego. Na wprowadzenie
nabożeństw  w  języku  polskim  trzeba  było  czekać  kilka  lat
i dokonało się  nie bez trudności.  Pierwsze takie  nabożeństwo
odprawił  20  kwietnia  1923  r.  dla  żołnierzy  miejscowego
garnizonu kapelan DOK nr VII ks. Józef Mamica z Poznania,
który  już  przedtem  odegrał  zasadniczą  rolę  w  powstaniu
polskich  parafii  ewangelicko-augsburskich  w  Toruniu
i w Odbyło  się  w  kościele  ewangelicko-unijnym  przy
ul. Mickiewicza  (dziś  rzymskokatolicki  Niepokalanego  Serca
NMP).  Niestety,  sprzeciw  zarządu  zboru  niemieckiego,
umotywowany obecnością na kolejnym nabożeństwie 31 maja
osób cywilnych, a w gruncie rzeczy może powodowany obawą
przed  wyolbrzymioną  wizją  potencjalnej  polonizacji  parafii,
uniemożliwił kontynuację tych zamierzeń. Odtąd nabożeństwa
wojskowe odbywały się raz w miesiącu, lub rzadziej z uwagi na
liczne  obowiązki  poznańskiego  kapelana,  ale  nie  w kościele,
lecz w sali kasyna oficerskiego 64 Pułku Piechoty Pomorskiej
w Koszarach im.  Tadeusza Kościuszki  przy ul.  Lipowej  (dziś
ul. Legionów 56-64, na rogu  ul. Kruszelnickiego), gdzie dostęp
cywilów był ograniczony, a niekiedy niemożliwy. Budynek ten
istnieje  do  dziś  i  jest  cenną  pamiątką  historyczną,  bowiem
7 czerwca  1921  r.  podczas  oficjalnej  wizyty  w  Grudziądzu
goszczono tu uroczystym późnym śniadaniem z kadrą oficerską
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Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiasem
mówiąc, przez istotną część życia Józef Piłsudski pozostawał
formalnie  członkiem  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego,
choć  aktu  konwersji  w  1899  r.  w  Łomży  dokonał  nie
z przekonań religijnych, a wskutek zawiłości ówczesnego prawa
cywilnego  aby  uzyskać  możliwość  zawarcia  związku
małżeńskiego  z  Marią  z  Koplewskich  Juszkiewiczową  jako
osobą rozwiedzioną i w latach I wojny światowej powrócił do
katolicyzmu.

Ilu  wiernych  przebywało  w pierwszych  latach  niepodległości
w Grudziądzu, nie wiadomo. Sam ks. kapelan Mamica w 1924
r.,  pisząc  o  tworzącym  się  polskim  zborze  grudziądzkim  na
łamach  wydawanego  w  Cieszynie  „Kalendarza
Ewangelickiego”  na  rok  następny,  jego  liczebność  oceniał  -
zapewne ze sporą  przesadą -  na 200 osób. Niestety, na temat
szczegółów  działalności  duszpasterskiej  aż  do  końca  lat
dwudziestych brak informacji.

Ks. Józef Mamica (1878-1940) urodził się w Pruchnej na Śląsku
Cieszyńskim w rodzinie chłopskiej. Po studiach teologicznych
w  Wiedniu  i  Bazylei  w  1903  r.  został  ordynowany
na duchownego  i  skierowany  do  Błędowic  na  Zaolziu,  gdzie
również  prowadził  działania  na  rzecz  narodowego
uświadomienia  ludności  polskiej.  W  1919  r.  był  zastępcą
przewodniczącego  Głównego  Komitetu  Plebiscytowego
w Cieszynie  i  delegatem  Rady  Narodowej  Księstwa
Cieszyńskiego  na  konferencję  pokojową  w  Paryżu.  Z  tego
powodu  po  zajęciu  Zaolzia  przez  wojska  czeskie  w  1920  r.
musiał opuścić miejsce pracy i został kapelanem wojskowym na
obszar  województw  poznańskiego  i  pomorskiego  jako
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proboszcz ewangelicki DOK nr VII.  W latach 1920-1923 był
pierwszym  administratorem  polskiego  zboru  w  Poznaniu,
jednocześnie zarządzając parafiami w Toruniu i w Bydgoszczy.
Brał  udział  w  powstaniach  śląskich.  Od  1923  do  1929  r.
z Poznania  prowadził  dom  sierot  dla  dzieci  z  rodzin
wojskowych w Marszałkach koło Ostrzeszowa. W 1925 r. był
współwydawcą  śpiewnika  i  modlitewnika  dla  ewangelickich
żołnierzy  Wojska  Polskiego.  W  latach  1929-1930  pełnił
obowiązki  naczelnego  kapelana  ewangelickiego  Wojska
Polskiego,  dojeżdżając  do  Warszawy.  Po  przejściu  w  stan
spoczynku  w  1935  r.  wrócił  w  Cieszyńskie  i  zajął  się
prowadzeniem gospodarstwa rolnego w Mnichu koło Chybia.
Po  wybuchu  II  wojny  światowej  został  osadzony
w hitlerowskim obozie Dachau i zamordowany w Mauthausen-
Gusen w 1940 r.

Uwieńczone  powodzeniem  działania  zmierzające  do
zorganizowania  cywilnego  polskiego  zboru  Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego  podjął  w  październiku  1930  r.
ks. Jerzy Kahané z Bydgoszczy, wspomagany na miejscu przez
Mikołaja Brunona Ernsta, Jakuba Buchholtza, Gustawa Gaede
(Gede) i Gustawa Menkego. Tym razem ks. Reinhold Dieball,
proboszcz parafii unijnej, zgodził się na udostępnienie kościoła
i  pierwsze  nabożeństwo  komunijne  odbyło  się  we  wtorek
7 kwietnia 1931 r. (w „III Święto Wielkanocne”). Na kolejnym
24 maja 1931 r. zgromadziły się 72 osoby i tę datę uznano za
formalny  początek  nowej  placówki.  Tego  samego  dnia
wyłoniono  radę  kościelną  z  prezesem,  kupcem  Mikołajem
Brunonem  Ernstem.  Pierwszym  administratorem  został
bydgoski  duszpasterz,  sprawujący  ponadto  opiekę  nad
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współwyznawcami  w  Toruniu,  w  nowopowstałym  zborze
w Tczewie i  od czasu do czasu usługujący również  w nowej
parafii w Gdyni.

Ks.  Jerzy  Kahané  (1901-1941)  pochodził  z  Warszawy,  był
uczniem ewangelickiego gimnazjum im. Mikołaja Reja. Chciał
wziąć udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920
r., ale wszystko wskazuje, że zamiar ten nie doszedł do skutku
z uwagi na stan zdrowia. Po ukończeniu studiów teologicznych
na  Uniwersytecie  Warszawskim  w  1927  r.  został  katechetą
w seminarium  nauczycielskim  w  Działdowie,  mającym
przygotować polskie kadry do pracy wśród mazurskiej ludności
ewangelickiej. Ordynacja na duchownego nastąpiła 29 stycznia
1928 r. w Warszawie. W latach 1929-1931 był administratorem
w Bydgoszczy i w Toruniu, duchownym organizatorem zboru
w Tczewie  i  pomagał  w  pracy  w  Gdyni,  następnie  był
wojskowym kapelanem pomocniczym w Warszawie, następnie
prefektem w Katowicach.  Od  1937  r.  został  administratorem
w Gdyni,  gdzie  przystąpił  do  konsolidacji  zboru  i  budowy
ośrodka  parafialnego.  Nawiązał  serdeczne  kontakty
z miejscowym  duszpasterstwem  szwedzkim  ks.  Danielem
Cederbergiem,  w  związku  z  czym  korzystano  z  nabożeństw
w nowoczesnej  kaplicy  Domu  Marynarza  Szwedzkiego.
Ks. Kahané opublikował szereg artykułów w prasie kościelnej,
w  „Ewangeliku  Górnośląskim”,  a  następnie  w  bydgoskim
„Przeglądzie  Ewangelickim”.  Podczas  okupacji  hitlerowskiej
jesienią 1939 r. został wysiedlony z Wybrzeża. W 1940 r. został
aresztowany  w  Warszawie  podczas  odwiedzin  chorej  żony
w Szpitalu  Ewangelickim  i  osadzony  w  obozie
koncentracyjnym Stutthof, gdzie zapadł na zdrowiu w wyniku
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ciężkiego pobicia przez strażnika. Następnie został przeniesiony
do  Sachsenhausen.  Podczas  akcji  masowej  eutanazji  został
zamordowany w komorze gazowej w Pirna.

Niezależnie  od  pracy  parafialnej  działało  w  Grudziądzu
duszpasterstwo  wojskowe.  W  tutejszym  garnizonie  większe
niekatolickie  grupy  wyznaniowe  stanowili  prawosławni
Białorusini  i  przybyli  z  Kresów  Żydzi.  Nad  żołnierzami
wyznania  ewangelicko-augsburskiego  formalnie  do  1935  r.
pieczę sprawował ks. Józef Mamica. Żołnierzami pochodzenia
niemieckiego  opiekowała  się  również  parafia  ewangelicko-
unijna,  organizując  odczyty  i  uroczystości  gwiazdkowe.
W 1928r.  oddano do  ich  użytku  Dom Młodzieży  i  Żołnierza
przy ul. Ogrodowej. Czy jednak kościół przy ul. Mickiewicza
był użytkowany również na nabożeństwa wojskowe, czy raczej
odbywały się one w dalszym ciągu w lokalu (kasynie) na terenie
koszar,  co  wydaje  się  bardziej  prawdopodobne,  pozostaje
kwestią  do  wyjaśnienia.  Miejscowi  poborowi  narodowości
niemieckiej z reguły byli kierowani na Kresy do wojsk Korpusu
Ochrony  Pogranicza   (KOP).  Dowództwo  Okręgu  Korpusu
(DOK)  nr  VIII  z  siedzibą  w  Toruniu  obejmowało  obszar
zbliżony do województwa pomorskiego w jego poszerzonych
granicach  z  1938  r.  (tzw.  Wielkiego  Pomorza).  W  1935  r.
księdza  kapelana  Mamicę  zastąpił  w  Poznańskiem
ks. Karol Świtalski. Na Pomorzu już od roku 1930 wspomagał
go  ks. Wilhelm  Fibich  (1887-po  1954),  kapelan  wyznania
ewangelicko-reformowanego z siedzibą w Toruniu i od 1935 r.
jego  następca  ks.  mjr  Jan  Józefat  Potocki  (1888-1940).
Ks. Roman  Mazierski  (1899-1959)  mianowany  w  sierpniu
1939 r.  już  nie  zdążył  objąć  stanowiska  z  powodu  wybuchu
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wojny. Bliższych szczegółów ich pracy w tutejszym garnizonie
nie znamy. Czynności kościelne odbywały się przede wszystkim
w  języku  polskim,  po  niemiecku  jedynie  sporadycznie.
W 1931r.  na  terenie  DOK  VIII  liczono  w  służbie  czynnej
353 żołnierzy ewangelików, w tym w garnizonie toruńskim 173,
w Grudziądzu 59, we Włocławku 53, w Bydgoszczy jedynie 21.
Jak płynny to był stan świadczą dane statystyczne z roku 1935,
wykazujące  w  Grudziądzu  40,  a  we  Włocławku  około
70 ewangelików.

Ks.  Wilhelm  Fibich  pochodził  z  czeskiej  rodziny  z  Zelowa
w Łódzkiem,  młodość  spędził  pośród  czeskich  osadników na
Wołyniu, studia teologiczne odbył w Królewcu i w Dorpacie.
W latach 1920-1930 i 1935-1938 kierował parafią w Zelowie,
po II  wojnie  światowej  wyemigrował  do Czech.  Ks.  mjr  Jan
Józefat  Potocki  pochodził  z  rodziny  katolickiej  z  Kielc.
Za działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej został skazany
na  więzienie  i  osiedlenie  na  Syberii,  skąd  poprzez  Kraków
przedostał  się  do  brata  w  Stanach  Zjednoczonych.
Po ukończeniu prezbiteriańskiego Bloomfield College w 1925 r.
został duchownym w polskim zborze św. Pawła w Baltimore.
Mianowany tuż przed wojną naczelnym kapelanem wojskowym
wyznania  reformowanego  wyjechał  do  Warszawy  i  podczas
kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej. Zginął
w  Katyniu.  Wiadomo,  że  sporadycznie  w  zastępstwie
administratora  odprawiał  również   nabożeństwa  dla  zboru
cywilnego w Grudziądzu, np. 29 czerwca 1938 r.

Trudniej  ustalić  skład  osobowy  ewangelików  miejscowego
garnizonu, którzy zwykle związani z nim byli krótko, na czas
służby lub szkolenia. Warto pokreślić, że na czele DOK VIII
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stał  w  latach  1934-1938  ewangelik,  syn  ziemi  wileńskiej,
gen. Wiktor  Thommée  (1881-1962),  w  poprzednim  okresie
służby związany z Bydgoszczą, podczas kampanii wrześniowej
obrońca  twierdzy  Modlin.  Lotnik  pułkownik  Tadeusz  Prauss
(1896-1940),  warszawianin  wyznania  ewangelicko-
reformowanego,  podczas  I  wojny  światowej  został  lotnikiem
w armii austriackiej, od 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 1921 r.
służył w Krakowie. W latach 1922-1925 był zastępcą dowódcy
Wyższej  Szkoły  Pilotów  w  Grudziądzu  i  wziął  udział
w pierwszym  przelocie  polskich  samolotów  nad  Alpami.
W roku  1925  został  dowódcą  dywizjonu  liniowego  4  Pułku
Lotniczego w Toruniu i jeszcze w tym samym roku przeszedł do
Bydgoszczy,  gdzie  do  1936  r.  był  dowódcą  Niższej  Szkoły
Pilotów.  Następnie  został  dowódcą  6  Pułku  Lotniczego
we Lwowie.  Był  zamiłowanym  taternikiem.  Został
zamordowany przez Sowietów w Charkowie. Mjr pil. Zdzisław
Karol Henneberg (1911-1941), warszawianin, był absolwentem
Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, należał do 1 Pułku
Lotniczego  w  stolicy.  Ukończył  Kurs  Wyższego  Pilotażu
w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu.
Walczył  w  kampanii  wrześniowej  i  w  obronie  Francji.
W Wielkiej  Brytanii  był  dowódcą  eskadry  w  słynnym
Dywizjonie 303. Był dowódcą dywizjonu od 22 października do
6 listopada 1940 r., zginął w walce w dniu ponownej nominacji,
12  kwietnia  1941  r.  Szkołę  Podchorążych  Kawalerii
w Grudziądzu ukończył  Jan Krusche (1899-1940) ze Zgierza,
warszawski  adwokat,  kapitan  rezerwy,  zamordowany
w Katyniu.  Służbę  w  Grudziądzu  pełnił  na  początku  lat
dwudziestych  doktor  medycyny  Edward  Scholtz  (1888-1975)
z Lublina,  legionista,  działacz  społeczny,  podczas  II  wojny
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światowej czynny w ruchu oporu, później związany z Akademią
Medyczną  i  prezes  lubelskiej  rady  kościelnej.  W pierwszych
dniach  września  1939  r.  miasta  bronił  porucznik  Ryszard
Harlfinger,  dowódca  ósmej  baterii  artylerii  III  dywizjonu
16 Pułku  Artylerii  Lekkiej  rozmieszczonej  w  Nowej  Wsi.
Lwowianin,  urodzony  w  1913  r.  jako  syn  Leopolda  i  Anny
z d. Jareckiej,  w  1926  r.  uczęszczał  tam  do  Gimnazjum
im. Króla  Stefana  Batorego.  W  roku  szkolnym  1927/1928
przebywał  wraz  z  siostrą  Janiną,  deklarującą  wyznanie
katolickie,  na  stancji  u  rodziny  matki  w  Poznaniu.
Był absolwentem  toruńskiej  Szkoły  Podchorążych  Artylerii
w 1935  r.  Po  wojnie  znalazł  się  w  Polskich  Oddziałach
Wartowniczych przy  VII  Armii  Amerykańskiej  w Niemczech
i z  tego  powodu  znalazł  się  w  orbicie  zainteresowań  służb
bezpieczeństwa  PRL.  Utrzymywał  kontakt  z  Towarzystwem
Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii.

W  Wojsku  Polskim  przy  oczywistym  wówczas
uprzywilejowaniu  katolicyzmu,  panowała  tolerancja  religijna.
Wśród  wiernych  pozostałych  wyznań  zdarzały  się  osoby
o różnym  stopniu  aktywności  i  stopnia  świadomości
konfesyjnej. Były osoby nie biorące na co dzień udziału w życiu
deklarowanej  społeczności  wyznaniowej,  zdecydowanie
indyferentne pod tym względem, pod wpływem otoczenia miały
też miejsce konwersje  na wyznanie  większościowe,  podobnie
jak zdarzały się przypadki konwersji na wyznana protestanckie
nie  z  przekonania,  a  jako  wówczas  jedynej  drogi  prawnej
pozwalającej na przeprowadzenie rozwodu i rozpoczęcia życia
w nowym związku małżeńskim. O niektórych wojskowych nie
wiemy, jaki był ich osobisty stosunek do religijności, na pewno
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jednak  pochodzili  z  rodzin  ewangelickich.  Z  kurlandzkiej
luterańskiej  rodziny  szlacheckiej  pochodził  podpułkownik
kawalerii  Karol  Rómmel  (1888-1967),  brat  gen.  Juliusza
Rómmla,  obrońcy  stolicy  we  wrześniu  1939  r.  Studiował
malarstwo  na  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Petersburgu,
był oficerem  armii  carskiej.  Trzykrotny  olimpijczyk
(Sztokholm,  Paryż,  Amsterdam),  w  latach  dwudziestych  był
związany  z  Centrum  Wyszkolenia  Kawalerii  w  Grudziądzu.
W 1929  r.  przeszedł  w  stan  spoczynku,  nadal  uprawiając
jeździectwo. Podczas wojny został uwięziony w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen. Po wojnie był
trenerem  jeździectwa  m.  in.  w  Sopocie,  zmarł  w  Elblągu.
Ppłk. Tadeusz  Mikke  (1896-1939),  od  roku  1933  zastępca
dowódcy, a od 1938 dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich,
który  poniósł  śmierć  w  bitwie  nad  Bzurą,  był  synem
warszawskiego cukiernika, luteranina. W latach 1921-1923 był
instruktorem  konnej  jazdy  w  Centralnej  szkole  Kawalerii
w Grudziądzu,  w  latach  1925-1935  ukończył  szereg  kursów
specjalistycznych,  także  m.  in.  w  Grudziądzu.  Aleksander
Lossow (1910-1944) pochodzący z wielkopolskiej  kalwińsko-
katolickiej rodziny szlacheckiej, był ułanem z cenzusem Szkoły
Podchorążych Rezerwy Kawalerii rocznika 1928/1929. Generał
Rudolf  Dreszer  (1891-1958),  który  w  latach  1924-1927  był
Dyrektorem Nauk a następnie parę miesięcy p. o. komendanta
Obozu Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu, późniejszego CWK
urodził się w Grodzisku Mazowieckim jako syn adwokata Jana
Dreszera,  pochowanego  na  warszawskim  cmentarzu
ewangelicko-augsburskim. Był bratem słynnego gen. Gustawa
Orlicz-Dreszera (1889-1936), którego droga wyznaniowa biegła
od  luteranizmu  poprzez  konwersję  na  katolicyzm  podobno
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w latach gimnazjalnych, po przyjęcie wyznania reformowanego
z  powodów  „matrymonialnych”,  choć  miał  państwowy
rzymskokatolicki pogrzeb. Rudolf Dreszer również należał do
absolwentów częstochowskiego gimnazjum, ukończył Wydział
Elektrotechniczny  uniwersytetu  w  Liége  w  Belgii,  podczas
I wojny światowej walczył w armii carskiej. Podczas kampanii
wrześniowej  był  dowódcą  Grupy  Operacyjnej  Armii  Prusy,
walczył  we Francji  i  przebywał  na  terenie  Wielkiej  Brytanii.
Po wojnie  pozostał  na  emigracji  w  Kanadzie  i  w  Stanach
Zjednoczonych,  zmarł  w  Waszyngtonie.  Albert  Whitehead
(1912-1984)  był  siostrzeńcem  Jana  Wedla,  słynnego
warszawskiego  producenta  wyrobów  czekoladowych.
Absolwent  ewangelickiego  Gimnazjum  im.  Mikołaja  Reja
z wykształcenia  był  ekonomistą,  w  Szkole  Podchorążych
Rezerwy  Kawalerii  w  Grudziądzu  spędził  rok  1933/1934.
Walczył  w  kampanii  wrześniowej  i  we  Francji,  po  odbyciu
szkolenia  został  przerzucony  do  Polski  jako  jeden
z cichociemnych  w  1944  r.  Kilka  lat  spędził  w  niewoli
sowieckiej,  po  uwolnieniu  przedostał  się  do  Anglii,  kraju
pochodzenia  ze  strony  ojca,  skąd  powrócił  w  1981  r.
Zmarł w Zakopanem.  Z  grudziądzką  podchorążówką  był
również  związany  ppor.  rez.  inż.   Ludwik  Dietel  (ur.  1915),
ze słynnej  rodziny  przemysłowców  z  Sosnowca,  absolwent
tamtejszego  Gimnazjum  Matematyczno-Przyrodniczego
im. Stanisława Staszica. W 1933 r. rozpoczął studia w Grazu,
które kontynuował we Wrocławiu. W 1935 r. ochotniczo wstąpił
w  szeregi  Wojska  Polskiego,  po  ukończeniu  grudziądzkiej
uczelni został przydzielony do 3 pułku ułanów w Tarnowskich
Górach  i  wraz  z  nim  walczył  w  kampanii  wrześniowej.
Był żonaty z Joanną z d.  Rauscher.  Podczas okupacji  rodzina
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jako  pochodzenia  niemieckiego  została  przymuszona  do
podpisania volkslisty i w 1945 r. udała się do Niemiec a majątek
znacjonalizowano. Próby powrotu mimo prośby o przywrócenie
obywatelstwa polskiego, zostały udaremnione. Nie jesteśmy do
końca  pewni  jakiego  był  osobiście  wyznania,  ale  z  dawnej
niemiecko-ewangelickiej  kolonii  Falkenstein  (od  1939  r.
Sokolica,  ukr.  Sokolivka)  w  parafii  Dornfeld  koło  Lwowa
pochodził mjr Leopold Berg (1894-1940), syn Jana i Katarzyny
z  Endersów.  Absolwent  Szkoły  Kursów  Handlowych  we
Lwowie, w latach 1914-1918 został wcielony jako ułan do armii
austriackiej,  następnie do 1921 r. walczył w Wojsku Polskim.
Ukończył  Szkołę  Podchorążych  Piechoty  w  Bydgoszczy.
W latach 1931-1939 służył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w  Grudziądzu,  kierując  szwadronami  szkolnymi  Szkoły
Podchorążych Rezerwy Kawalerii, w 1937 r. został zastępcą jej
komendanta. Kawaler orderu Virtuti Militari i innych wysokich
odznaczeń  wojskowych.  Podczas  kampanii  wrześniowej
walczył jako kwatermistrz 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana
Batorego,  dostał  się  do  niewoli  sowieckiej.  Uwięziony
w Starobielsku, został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie.

Przedstawione  sylwetki  wojskowych  związanych  ze
środowiskiem  polskim  i  ewangelickim,  lub  przynajmniej
mających w nim korzenie, świadczą że również Grudziądz ma
się  kim  pod  tym  względem  szczycić  i  że  jest  to  temat
wymagający dalszych badań.

Jerzy Domasłowski
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KRONIKA PARAFIALNA

Nowy Rok 2021 nie był tak radosny jak w poprzednich latach.
Pandemia  ograniczył  możliwości  spotkania  się  i  wspólnego
przywitania nowego roku. Zmiany zaszły również w nauczaniu.
Ferie zimowe zostały przesunięte, a lekcje religii rozpoczęły się
w  późniejszym  czasie.  W  styczniu  udało  się  jednak
przeprowadzić pierwsze w roku posiedzenie Rady Parafialnej,
podczas  którego  omówione  zostały  najważniejsze  kwestie
dotyczące  funkcjonowania  parafii  oraz  planów na  nowy rok.
Końcem  stycznia  odbyło  się  w  kościele  św.  Jana  niedzielne
nabożeństwo  w  ramach  Tygodnia  Modlitw  o  Jedność
Chrześcijan.  Ze  względu  na  reżim  sanitarny  nie  mogli
uczestniczyć  goście  ekumeniczni.  Nabożeństwu  towarzyszyła
okolicznościowa wystawa tematyczna.

W lutym pomimo pandemii  udało  się  przeprowadzić  kolejne
posiedzenie rady parafialnej, a także zgromadzenie parafialne.
Sprawozdanie  Rady  Parafialnej  zostało  sprawdzone  przez
Komisję  Rewizyjną,  a  następnie  podczas  Zgromadzenia
udzielono absolutorium na kolejny rok. Po raz pierwszy odbyło
się także spotkanie dla młodzieży. Spotkania mają odbywać się
raz w miesiącu. Celem jest integracja naszej młodzieży.

Początkiem kolejnego miesiąca rozpoczęły się w naszej Parafii
rekolekcje pasyjne. Tematem przewodnim były wypowiedziane
słowa  Jezusa  na  krzyżu.  Rekolekcje  pozwalają  na  duchowe
przygotowanie się na Święta Wielkanocne. W marcu odbyło się
kolejne  spotkanie  dla  młodzieży  przy  zachowaniu  reżimu
sanitarnego, którego tematem była kwestia Boga, wiary i świata
wirtualnego.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

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

• Spotkanie młodzieżowe, Plebania, ul. Cmentarna 3a;

• Diecezjalne spotkanie młodzieżowe, on-line.

Maj:

• Święto  Wniebowstąpienia  Pańskiego  –  kościół  św.  Jana,

ul. Szkolna 10, 13 maja br., godz. 16.00,

• II  Dzień  Świąt  Zesłania  Ducha  Świętego –  piknik

parafialny, Pokrzywno, 24 maja br., godz. 16.00,

• 90-lecie  powołania  pierwszej  Rady  Parafialnej,  kościół

św. Jana,  ul.  Szkolna  10;  nabożeństwo  godz.  10.00;

promocja „Ścieżki po Grudziądzu” godz. 14.00.

• Diecezjalne spotkanie młodzieżowe, on-line.

Czerwiec:

• Diecezjalne spotkanie młodzieżowe, on-line.

• Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego,  27  czerwca  br.,

kościół św. Jana, ul. Szkolna 10.

38



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.

Obecnie  odbywają  się  transmisje  nabożeństw  ewangelickich

w każdą niedzielę na programie TVP3 o godz. 15.50.

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.  16.00  (miejsce:  plebania,

ul. Cmentarna 3a).

Lekcje Religii: aktualnie dla III klasy liceum, VIII i IV klasy

podstawowej według ustalonych godzin.
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Bądź wierny aż do śmierci,
a dam Ci koronę żywota.

Księga Objawienia św. Jana 2,8
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