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SŁOWO WSTĘPNE

Okres  pandemii  jest  pod  wieloma  względami  trudny.
Również  w  budowaniu  więzi  z  Bogiem  i  ich  zacieśniania.
Niemożność  swobodnego  uczestniczenia  w  nabożeństwach,
reżim  sanitarny,  trudne  sytuacje  życiowe  mogły  wzbudzić
uczucie,  że Bóg jest  od nas daleko i  jakby zapomniał  o nas.
Hasło  miesiąca  lipiec  zapewnia  nas,  że  jest  całkowicie
odwrotnie.  Bóg nie  jest  daleko  od  każdego z  nas.  Albowiem
w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy (Dz. Ap. 17,27n).

Bożą  obecność  dostrzec  można  było  podczas  jubileuszu
Parafii, kiedy to spoglądaliśmy wstecz i z nadzieją patrzyliśmy
w  przyszłość.  Bowiem  bez  Boga  nie  ma  życia  parafialnego
i wspólnej  pielgrzymki  w  stronę  Królestwa  Bożego.  Dzięki
więc  jubileuszowym  uroczystościom  można  na  nowo
uświadomić  sobie po co jesteśmy i  jaki cel  nam przyświeca
jako Parafii. Na pewno nie inny niż ten, który zawarty został
w misyjnym nakazie Jezusa przekazanym uczniom. Czy więc
pójdziemy wąską ścieżką wyznaczoną przez Jezusa? Oby nie
uwiodła nas szeroka ścieżka.

Kościół to nie tylko Parafia i jej lokalne życie. Obecność
Boża  objawia  się  także  w  całym  Kościele  Ewangelicko-
Augsburski w RP. Między innymi poprzez synodałów, którzy
poprzez swoje zaangażowanie chcą realizować nakaz misyjny
Jezusa  Chrystusa  na  poziomie  ogólnokościelnym.  Jest  to  też
wyraz  tożsamości  luterańskiej,  która  podkreśla  wspólnotową
odpowiedzialność za losy Kościoła. Bo żyjemy i poruszamy się
i jesteśmy w Bogu także jako wspólnota.

ks. Karol Niedoba
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„POZWÓL INNEMU BYĆ”
...CZYLI O TOŻSAMOŚCI LUTERAŃSKIEJ

Jak  dobrze  wiemy  hasłem  roku  w  naszym  kościele  jest
luterańska tożsamość. Rzeczą naturalną jest, że to zagadnienie
pojawia  się  po  roku  wolności  chrześcijańskiej.  Pytanie
o tożsamość, szeroko pojętą jest jednym z podstawowych pytań
dla każdego. To pytanie z serii tych wielkich filozoficznych -
„Kim  jestem?”  Każdy  człowiek  nosi  tę  odpowiedź  w  sobie
przez  swoje  czyny,  słowa,  milczenie,  zaniechanie.  I  trzeba
pamiętać,  że  na  tą  odpowiedź  zawsze  (widzianą  z  zewnątrz,
przez innych) składają się dwa wektory: co dany człowiek sobą
„mówi”  i  „skąd  mówi”  (czyli  skąd  przychodzi,  jakie  niesie
doświadczenie). Mając to na uwadze, będąc 3 lata po konwersji,
mieszkając w parafii diasporalnej w Poznaniu, przebytą drogę
filozofa, teologa i psychologa, próbuję sobie odpowiedzieć na
pytanie  może  nie  tyle,  czym  jest  tożsamość  luterańska,  ale
raczej z czego wyrasta (powinna wyrastać).

Trzeba  mieć  świadomość,  że  czas  pandemii  (nieobcy
i dr Lutrowi)  jest  doświadczeniem i  trudnym,  ale  i  z  drugiej
strony  w  pewnym  sensie  odkrywczym.  Tu  nie  ma  żadnych
paraleli, tu nie ma żadnych sensownych porównań. W ten czas,
zwany przez niektórych pasmem sytuacji granicznych odkrywa
się jakość naszego człowieczeństwa i pewien stan ducha, stan
wiary.  Także  stan  kościoła.  Nie  można  się  do  niego
„przyzwyczaić”. Doskonale opisał to Albert Camus:

„Zarazy są w istocie sprawą zwyczajną, ale z trudem się w nie
wierzy, kiedy się na nas walą. Na świecie było tyle dżum, co
wojen. Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi zawsze tak samo
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zaskoczonych”. W tym zaskoczeniu, przechodzimy jak wszyscy
ludzie przez różne etapy, zupełnie podobne do tych, kiedy ktoś
dowiaduje  się,  że  jest  ciężko,  śmiertelnie  chory  np.  na
nowotwór. Od zaprzeczenia istnienia choroby (zarazy), poprzez
gniew, negocjowanie (targowanie się z samym sobą), depresję
i akceptację.  Od  tego  nie  ma  ucieczki,  niezależnie  do  jakiej
religii, grupy wyznaniowej czy kościoła przynależymy.

Przyszło  nam  żyć  w  czasach,  o  których  pisał  amerykański
lekarz i  pisarz,  Walker Percy: Żyjecie w obłąkanych czasach,
bardziej  obłąkanych niż  zazwyczaj,  ponieważ mimo wielkich
postępów  nauki  i  techniki  człowiek  nie  ma  najmniejszego
pojęcia, kim jest i co czyni”.

Wierzę,  że  jako luteranie  możemy przez  to  wszystko przejść
wzmocnieni  Słowem,  które  umacnia  w  wskazuje  jak  żyć
w momentach  radości  i  w  chwilach  nadchodzących…
hiobowych wieści.

Wszystko  to  piszę  bardzo  świadomie  w  kontekście  pytania
o tożsamość luterańską...Kryzysy tożsamości w historii kościoła
wyrastały z braku stawiania sobie tego podstawowego pytania
„Kim jestem,  ja  człowiek?”.  I  z  pełną  świadomością  można
powiedzieć,  że  kryzys  trwa,  ujawniając  swe  oblicze  Anno
Domini  2020/2021.  Ale  kryzys  w  swej  istocie  to  coś
przejściowego,  coś,  po  czym następuje  nie  tylko upadek,  ale
i post  -  traumatyczny  wzrost  (by  użyć  języka  psychologii).
Można  z  niego  wyjść  mądrzejszym  i  z  postawą  biblijnego
Hioba:  „  Oto  choćby  mnie  zabił,  jeszcze  będę  mu  ufać.”
(Hi 13.15).
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Trudno wyobrazić sobie dojrzałość w wierze, bez ponawianego
„kim  jestem?”.  Pozwala  to  na  uniknięcie  bycia  nie
autentycznym,  zakładaniem  życiowych  masek,  odgrywaniem
ról, nawet najbardziej kościelnych... Pewien wewnętrzny zmysł
w człowieku  pozwala  domyślać  się,  czy  druga  osoba  mówi,
czyni  coś  z  głębi,  czy  jest  to  wyuczony  uśmiech,  pewna
'grzeczność', bez wewnętrznej pełni i autentyczności. Wezwanie
do  autentyczności,  a  wydaje  się,  że  i  to  było  przesłaniem
dr Lutra  nie  jest  zachętą  do  tego,  co  w  przestrzeni  świata
mediów i reklam brzmi „Bądź sobą”. Bycie sobą to nie narcyzm
i rozdęte 'ego', ale bycie wolnym i prawdziwym. Świadomość
swoich wad, ale i  tego,  co piękne.  I  nieudawanie,  że się jest
centrum wszechświata,  parafii,  rodziny...  Nawet,  mając  wiele
życiowych talentów i osiągnięć. 

Poczucie  konieczności  bycia  sobą  znane  jest  w  różnych
religiach  i  kulturach.  Już  w  VI  wieku  p.n.e.  Pindar  zalecał:
„Zostań,  kim  jesteś”.  W  tradycji  judaistycznej  znana  jest
opowieść  Rabiego  Zusji,  kiedy  przed  swoją  śmiercią  miał
powiedzieć: 

„W przyszłym świecie nie zapytają mnie: «Dlaczego nie byłeś
Mojżeszem?» Zapytają mnie: «Dlaczego nie byłeś Zusją?”. 

Bliski nam luteranom filozof Soren Kierkegaard, przestrzegał:
„Nie być sobą, jakim Bóg cię stworzył - to rozpacz”. 

Owo bycie sobą, to jednak tylko jeden wymiar. Bycie dokonuje
się  w  obliczu  Boga  i  drugiego  człowieka.  Wezwanie  do
autentyczności  to  nie  tylko  codzienne  samotne  spojrzenie
w lustro, ale to być może zrozumienie, że owym lustrem jest
drugi  człowiek,  nie  tylko współwyznawca (czy np.  osoba po
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konwersji),  czy  ktoś,  z  kim  nam  po  drodze.  Jeden  z  moich
Przyjaciół,  filozof,  mając  doświadczenia  pracy  z  osobami
śmiertelnie chorymi na oddziałach onkologicznych, napisał tak:

„Znaczenie drugiego jest ogromne. To drugi otwiera przed nami
świat lub go nam zamyka. To drugi daje nam albo niebo albo
piekło. To drugi jest tym, który jak lustro pomaga nam zobaczyć
sens  naszego  istnienia,  albo  ten  sens  na  rozmaite  sposoby
niszczy.  Można zabić  niewdzięcznością  i  obłudą i  można też
ożywić prawdziwym, zwyczajnym dobrym. „(dr Stefan Szary)

Jeżeli chcemy, by luteranizm był wierny temu, czego pragnął
Reformator,  musimy  mieć  pełną  świadomość,  że  zewnętrzne
znaki  tożsamości  (nawet  najpiękniejsze),  bez  tych  dwóch
wymiarów, staną się może wartościowym, pięknym elementem
skansenu. Dobrze jest uświadomić sobie jako pewną analogię,
jak  brzmi  słowo 'tożsamość  'choćby w sferze  języków kręgu
kultury  łacińskiej  i  nie  tylko  (patrząc  nawet  na  określenia
Dowodów  Tożsamości):  'identità'  (j.włoski),  'identité'
(francuski)  ,  a  w  języku  angielskim  'identity'.  Bycie
identycznym...bycie autentycznym. Powiem dobitniej za poetą
Thomasem Eliotem – nie  bycie   „wydrążonym człowiekiem”
(„bez  formy,  bez  barwy,  bez  siły,  zastygli  bez  ruchu  wpół
gestu”). !!!

Takie bycie wymaga odwagi, czy jednak wybór Boga nie jest
takim  aktem...?  Bycie  sobą  -  dla  innych  grozi  zranieniem
(często  odrzuceniem,  niezrozumieniem),  ale  czy  prawdziwe
życie to tylko bezproblemowa sielanka? 

To  są  może  trudne  pytania  o  tożsamość  luterańską,  ale  czas
pandemii daje szansę na obudzenie wielu z nas, którzy lutrowe
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słowa „pozwól innemu być” dosłyszeli  jako „zajmij się tylko
sobą”. 

Zamiast zakończenia – krótka historia.

Podczas  wizyt  w  jednym  ze  szpitali,  w  rozmowie
z Ordynatorem  jednego  z  oddziałów,  czułem,  że  jego  wzrok
nieustannie wędruje w stronę „Róży Lutra”, którą noszę wpiętą
w marynarkę. Byłem zdeterminowany, by w końcu nawiązać do
pewnego zawieszonego pytania, ale nie zdążyłem. Pan Doktor
zapytał  wprost  -  „Czy  jest  pan  członkiem  Towarzystwa
Kardiologicznego”?.  Jakie  było  Jego  pozytywne  zdziwienie,
gdy usłyszał, czym jest ten znak... 

Serce,  wrażliwe  i  czułe  serce,  to  chyba  najpiękniejszy  znak
naszej luterańskiej tożsamości...Dbajmy o nie !!!

Paweł Łukasz Nowakowski

CIEKAWE CZASY

Stare  chińskie  powiedzenie  głosi  „abyś  żył  w  ciekawych
czasach”. To raczej normalne, że każdy z nas pragnie szczęścia
i  spokoju.  Lubimy  wiedzieć,  co  przyniesie  najbliższa
przyszłość.  Wydarzenia  ostatnich  miesięcy,  w  naszym  kraju,
w Grudziądzu - należą do kategorii „ciekawych”: ograniczenia
w  kontaktach  międzyludzkich,  utrudnienia  na  przejściach
granicznych,  zamknięte  restauracje,  kina,  szkoły,  wstrzymany
ruch  lotniczy,  maski  na  twarzy.  I  wspólny  mianownik:
koronawirus  (Covi-19).  Kto  z  nas  spodziewał  się  takiej
zawieruchy,  która z zaskoczenia praktycznie wywróciła nasze
życie do góry nogami.
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Cała ta „epidemiczna rzeczywistość” sprawia, że ludzie wokół
nas (ale i  my sami) czujemy się zagubieni.  Wydawałoby się,
że ludzka  cywilizacja,  osiągnięcia  nauki,  współczesne
technologie  -  są  w  stanie  otoczyć  nas  przynajmniej
podstawowym poczuciem bezpieczeństwa. Aż tu nagle okazuje
się, że pracując jako międzynarodowy kierowca, zauważyłem,
że  nawet  bogate  kraje  nie  bardzo  potrafią  radzić  sobie
z pandemią.  Pojawia  się  bezradność,  panika.  Co  się  dzieje?
Czy stanęliśmy  nad  przepaścią?  Jak  odnaleźć  się  w  tych
trudnych czasach? Czy świat jest kruchy?

Na te i wiele podobnych pytań - nie może być innej pociechy,
jak tylko ta płynąca z prawdy o Bożym suwerennym panowaniu
nad każdym szczegółem w historii.  W Psalmie 24,1 czytamy
bowiem,  że  „do  Pana  należy  cała  ziemia  i  wszyscy  jej
mieszkańcy”.  Słuszne  więc  wydaje  się  postawienie  pytania:
Czy moglibyśmy  mieć  jakąkolwiek  nadzieję  na  wypełnianie
Bożych obietnic,  gdyby Pan Bóg nie panował nad otaczającą
nas rzeczywistością?

Ja głęboko wierzę i wypływa to z mojej obserwacji i kontaktów
w  Europie,  że  Jezus  jest  ponad  koronawirusem.  W  Jezusie
Chrystusie  wszystko  co  dzieje  się  w  życiu  osoby  wierzącej
(włącznie  z  cierpieniem)  nie  jest  bezsensowne  i  nie  jest  bez
znaczenia.  Do takiej  tezy upoważniają mnie słowa ap. Pawła
z 1 Listu  do  Tesaloniczan  5,  9-10  gdzie  czytamy  (wydanie
Biblii: EIB): „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na
zachowanie zbawienia przez naszego Pana,  Jezusa Chrystusa,
On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem
z Nim”. Bóg w czasach pandemii wzywa nas,  do budowania
życia  na  solidnej  podstawie  jaką  jest  Jezus  Chrystus.
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Ale pamiętajmy,  że  Chrystus  nie  chce  tych  którzy  Go
podziwiają, ale On liczy na tych którzy Go naśladują!

Wiele razy w różnych częściach Europy pytano mnie, co sądzę
na  temat  obowiązku  noszenia  maseczek  zasłaniających  usta
i nos.  Jedni  są  za,  inni  zaś  przeciwko.  Ja  odpowiem
zasłyszanym żartem:

Rozmawiają dwaj Żydzi.

- Mosze - jak sądzisz kiedy zniosą obowiązek noszenia masek?

-  Abram,  ja  Cię  błagam!  Poważni  ludzie  zainwestowali
poważne pieniądze! Jak zarobią swoje, to zniosą!

Bóg przypomina nam, że należymy do Niego. On mówi nam
o naszych priorytetach i o tym, czym jest nasze życie. W końcu
PAN mówi o realiach które szybko nadchodzą dla nas. Nasze
życie i nasze zwiastowanie Ewangelii innym osobom - nie jest
pozbawione  nadziei.  Sąd,  który  nadchodzi,  w  dość  realny
sposób  już  „nadszedł”  wraz  z  Chrystusem,  dla  tych,  którzy
w złożyli  swą  nadzieję.  W  Ewangelii  Jana  5,24  czytamy
bowiem: „Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy
Temu, który Mnie posłał  ma życie wieczne i nie czeka go sąd,
ale przeszedł  ze śmierci  do życia”,  bo przecież Chrystus jest
ponad Covid -19!!!

Pracując  w  Unii  Europejskiej  i  przemierzając  tysiące
kilometrów  zaobserwowałem  zachowania  wielu  kierowców,
którzy pomimo swoich przekonań trochę się pogubili w czasach
pandemii. Są w dużym zakłopotaniu, nie wiedzą jaka czeka ich
przyszłość,  co  spotka  ich  w  nowym  obcym  kraju,  a  swoje
problemy - i to raczej nagminnie - topią w alkoholu. Mam nie
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raz wrażenie, że dziwnie na mnie patrzą, jakbym „nie był z tego
świata”. Nie palę papierosów, nie piję alkoholu - bo wszystko
co czynię staram się robić w zgodzie ze swoim sumieniu. Wiara
w  Boga  jest  dla  mnie  ochroną.  Często  odnoszę  wrażenie,
że jestem pod parasolem ochronnym, który otworzył nad moją
osobą Jezus  Chrystus.  Wiem, ze  jestem pod Jego szczególną
ochroną i nic mi nie grozi. Nie boję się wirusa! Staram się żyć
w  zgodzie  z  obowiązującym  porządkiem  prawnym  w  kraju,
którym  aktualnie  przebywam.  Wielokrotnie  mam  możliwość
tłumaczenia  prawd  wiary,  które  w  moim  życiu  stanowią
kluczowy element. Pan Bóg jest moją skałą i zbawieniem.

Ludzie  z  którymi  rozmawiam  za  granicą,  często  boją  się
następnego  dnia,  nie  wiedzą  -  czego  mogą  się  spodziewać.
Nie wiedzą,  czy  są  zbawieni?  Boją  się  spotkania  z  Bogiem.
Uczucie strachu dla mnie jest obce! Nie ma potępienia dla tych,
którzy  swoją  wiarą  uchwycili  się  Jezusa.  Mamy  tak
wykorzystywać czas - bo ten jest krótki - i  tak interpretować
historię jako tę zmierzającą do wielkiej konkluzji o której pisze
ap. Piotr w pierwszym swoim Liście 1,13:  Dlatego okiełzajcie
umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję
waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa
Chrystusa. Nie  bójmy  się  więc  wirusa.  Stańmy  po  stronie
Chrystusa, który jest naszą Skałą i Zbawieniem.

Marcin Krakowski

(członek Chrześcijańskiej Społeczności Kościoła Chrystusowego w
Grudziądzu, kapelan więzienny, mąż i ojciec, kierowca

międzynarodowy)
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WIĘKSZA I SZEROKA ŚCIEŻKA

Biblia  serwuje  nam  znany  przykład  wyboru  między  wąską
a szeroką  ścieżką  –  wąska  to  ta  trudna,  ale  pełna  wartości
i dobra, zła natomiast jest szeroka, często uczęszczana, łatwa do
przebycia.  Metafora  ta,  pewnego rodzaju symbolika to  wcale
nie  jakieś  archaiczna  wizja  utopijnego  chrześcijanina,  nie  –
metafora  ta  jest  jak najbardziej  aktualna i  dziś,  teraz,  w tym
momencie, gdy to czytasz.

Zacznijmy  od  tego,  że  metafora  tych  dwóch  ścieżek  –
życiowego  wyboru  między  dobrem  a  złem,  nie  jest  już
wyłączną wizją Biblii. Znana seria filmowa, jak i komiksowa,
uniwersum  Marvela,  gdzie  to  mamy  takich  bohaterów  jak
Spiderman czy Iron Man, są pewnego rodzaju utopijną wizją,
nieco  odtwórczo  zniekształconą,  biblijnej  symboliki  dwóch
dróg. Bohater to osoba, która wybrała tą wąską ścieżkę – chce
postępować dobrze, a koszty tego wyboru są często dla bohatera
bolesne. Batman z DC kontra jego odwieczny wróg – Joker to
tak  naprawdę  kwintesencja  tej  biblijnej  metafory.  Batman
postępuje dobrze, jego życie jest trudne – wciąż widzimy jakieś
komplikacje,  koszty,  jakie  ponosi  za  swoją  szlachetność.
Joker to ten, który wybrał ścieżkę przyjemną, łatwą – bądźmy
szczerzy,  popełnia  przestępstwa,  łamie  setki  norm,  a  sam
Batman ma problem ze złapaniem go. Oczywiście Joker jest do
szpiku  kości  zły.  I  jakkolwiek  podejrzewam  nie  jest  zbyt
ładnym  porównywanie  Biblii  do  komiksów,  faktem  jest,
że schemat wąskiej i szerokiej drogi przenikł do współczesnej
kultury w wielu innych postaciach.

12



A nawet w naszym codziennym życiu jest ta wąska i szeroka
droga  –  tak  naprawdę  to  nie  jest  mityczna  idea  gdzieś
z tajemniczej  Biblii,  która  ładnie  brzmi,  ale  to  wszystko  co
można na jej temat powiedzieć. Nie, tak naprawdę, ta idea jest
nam bardzo bliska. 

Wszystko  zależy  oczywiście,  jak  scharakteryzujemy  dobro  –
w kontekście  codziennych  sytuacji,  adekwatnych
i nieadekwatnych  zachowań.  Myślę,  że  to  jest  już  nieco
indywidualnym aspektem – co w relacjach z innymi uważamy
za adekwatne zachowanie, czy nieadekwatne zachowanie. Bądź
jaką mamy etykę pracy, według jakich wartości robimy zakupy
– i inne różne mniej znaczące aspekty. 

Dlatego  przyjmę  schemat  –  przyjmijmy,  że  ktoś  ceni  ponad
życie  dyskrecję.  Wszystko,  czego  się  dowie,  zatrzymuje
wyłącznie  dla  siebie  –  ma  taką  życiową  zasadę.  Przyjmijmy
jednak, że jest w otoczeniu osób, nowym towarzystwie, gdzie
jest on i osoba, z którą rozmawiał jakiś czas temu wcześniej.
Ta osoba powiedziała mu coś, co mogłoby na tle grupy zostać
odebrane jako infantylne, skwitowane śmiechem. Ale że nasz
człowiek ceni dyskrecję – nikomu nie wspomina o niefortunnej
wypowiedzi  tamtej  osoby.  Przynajmniej  tak  postanawia.
Po pewnym  czasie  następuje  niestety  pewna  komplikacja  –
tamta  osoba  wysuwa  w  stronę  naszego  przykładowego
człowieczka  złośliwą  uwagę  i  nagle  nasz  człowieczek,  który
starał  się  właśnie  zachować  jak  dobry,  porządny  obywatel
zostaje przedmiotem żartów. I nie wiem, czy już to widzicie, ale
tu  właśnie  mamy nawiązanie  do  wąskiej  i  szerokiej  ścieżki.
Nasz bohater ma dwie opcje – może wyjawić niekorzystną dla
tamtej osoby informację, tym samym sprawiając, że to ta druga
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osoba  stanie  się  przedmiotem  grupowego  rozbawienia,  a  on
ocaleje  z  tej  społecznej  potyczki  bądź  z  cierpieniem przyjąć
bolesne  zachowanie  ze  strony  drugiej  osoby,  pogodzić  się
z tym, że został publicznie obrażony, ale nie zdradzić informacji
na temat tamtej  osoby.  Pierwsza opcja to oczywiście szeroka
droga  –  odzyskuje  kontrolę  nad  sytuacją,  a  tamten  żałuje,
że ośmielił  się  tak  do  niego  odezwać.  Postępuje  jednakże
przeciwnie do swojej wartości. Grzeszy. Druga opcja jest trudna
– to małe publiczne upokorzenie, może za kilka dni ktoś będzie
ze  śmiechem  wspominał  „a  on  mu  powiedział”,  a  on
z cierpliwością  będzie  musiał  to  znieść.  Ale  zachowa  się
zgodnie ze swoją wartością – postąpi dobrze. 

Tak naprawdę biblijny podział na wąską i szeroką drogę można
by odnieść do jeszcze wielu innych przykładów, rzecz w tym,
to, co właściwie chciałam udowodnić – że podział ten nie jest
tak daleki, mityczny, idealistyczny jak by się wydawało. Każdy
ideał można przenieść w praktykę – no, na pewno w przypadku
Biblii. 

Zuzanna Muchowska

JUBILEUSZ PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKĄ

ŚW. JANA W GRUDZIĄDZU

W niedzielę 30 maja 2021 roku obchodziliśmy uroczystości 90-
lecia naszej parafii w Grudziądzu. Panująca pandemia COVID-
19  uniemożliwiła  zorganizowanie  bardzo  uroczystych
obchodów z licznymi gośćmi, zarówno z naszego,  jak innych
kościołów zgromadzonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
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Ksiądz proboszcz dr Karol Niedoba odprawił nabożeństwo dla
kilkunastu  osób,  tego  wymagały  obostrzenia.  Niemniej
przygotowano  liczne  wydarzenia,  aby  dzień  ten  został
zapamiętany,  nie  tylko  przez  parafian,  ale  także  przez
mieszkańców  Grudziądza.  Kilka  dni  przed  uroczystościami
ukazały  się  w  grudziądzkich  mediach  bardzo  interesujące
artykuły  o  historii  protestantyzmu  w naszym  mieście,
ze szczególnym uwzględnieniem historii  Parafii  Ewangelicko-
Augsburskiej  św.  Jana,  bogato  ilustrowane  zgromadzoną
w parafii  i  udostępnioną  ikonografią.  Były  dobrym
wprowadzeniem do Jubileuszu. 

W niedzielę, po nabożeństwie zasadzano przy kościele drzewko
(lipę)  z  tabliczką  upamiętniającą  90-lecie  parafii,
z następującym  napisem:  90-lecie  Parafii  Ewangelicko-
Augsburskiej w Grudziądzu 1931-2021. 

W samym kościele przygotowano ciekawą wystawę, na której
wyeksponowano  plansze  z najważniejszymi  wydarzeniami
całego  90-lecia,  począwszy  od  biogramów  kolejnych
duszpasterzy.  Wystawa  ta,  jest  bardzo  ważnym dokumentem,
obrazuje  bowiem  wszystkie  aspekty  związane  z działalnością
parafii przez te wszystkie lata. Autorem i Kuratorem wystawy
jest dr Jerzy Domasłowski.
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Ks. dr Karol Niedoba, proboszcz parafii w swoim wywiadzie do
prasy powiedział: 90 lat to wiele przeróżnych momentów, chwil
i osób, które tworzyły tę parafię i zapisały się również w historii
miasta.  Tegoroczny  jubileusz  jest  dobrą  okazją,
aby przypomnieć ważne wydarzenia, ale też pozwolić sobie na
przyszłościowe plany, w tym związane z jubileuszem 500-lecia
początków Reformacji  w Grudziądzu,  przypadającym w 2024
roku. 

Z  okazji  Jubileuszu  wydano  także  dwie
interesujące publikacje. Parafia Ewangelicko-
Augsburska  św.  Jana  opublikowała
książeczkę - Krótki ilustrowany przewodnik
po mieście - ŚLADAMI GRUDZIĄDZKICH
EWANGELIKÓW,  (Grudziądz  2021  r.),  w
której  znajdują  się  informacje  o  niemal
pięciuset lat obecności luteran w grodzie nad
Wisłą.  Autor  opisuje  i  ilustruje  nie  tylko
osoby, ale także wiele niezwykłych obiektów,
które tworzyły i tworzą bogatą historię kulturową miasta. Wielu
grudziądzan  nie  wiedziało  i  do  dzisiaj  nie  wie  jak  wielu
wspaniałych obywateli tworzących miasto - to luteranie, a także
ile wspaniałych zabytków - to dziedzictwo luterańskie. Autorem
tej publikacji jest dr Jerzy Domasłowski, a projekt i wykonanie
ks.  dr.  Karola  Niedoby.  W  dniu  jubileuszu  gościliśmy
w kościele  autora,  który  w  interesujący  sposób  przybliżył
słuchaczom  dzieje  protestantyzmu  w  Grudziądzu,  mówił
o wyjątkowych zabytkach, tych które przetrwały i tych, których
już niema, albo zmieniły swoje pierwotne funkcje. 
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Druga publikacja – to folder Grudziądz
Śladami  Grudziądzkich  Ewangelików,
wydany przez Miejski Ośrodek Rekreacji
i Wypoczynku (Grudziądz 2021). W  tym
ogólnodostępnym  folderze,  przy  23
kolorowych  fotografiach  zabytkowych
obiektów  znajdują  się  informacje
dotyczący  ich  historii.  Teksty  napisał
również dr Jerzy Domasłowski, wybitny
znawca tej tematyki.

Zwieńczeniem  tegorocznych  uroczystości  będzie  festiwal
muzyczny  w  kościele  św.  Jana   z czterema  wrześniowymi
koncertami  muzyki  kameralnej,  wokalnej  i  wokalno  –
instrumentalnej.  Festiwal  ten  wybrany  został  przez
mieszkańców  Grudziądza  do  realizacji  w  ramach
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Jubileusz 90-lecia Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
św. Jana w Grudziądzu był skromny, jednak zostawił w naszych
sercach i umysłach niezatarte przeżycia.

Karola Skowrońska
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IX SESJA VI SYNODU DIECEZJI POMORSKO -
WIELKOPOLSKIEJ KOŚCIOŁA EWANGELICKO -

AUGSBURSKIEGO W RP
Dnia  19  czerwca  2021  roku,  po  trudnym  okresie  pandemii
COVID-19, odbyła  się  w Kościele  Zbawiciela  w  Bydgoszczy
stacjonarna  Sesja  Synodu  Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,
w której  uczestniczyli:  ks.  dr  Karol  Niedoba  i Karola
Skowrońska.

Wszystkie  obrady  Synodu  miały   miejsce  w  Kościele
Zbawiciela.  Obrady  Synodu  rozpoczęto  Nabożeństwem  ze
Spowiedzią  i  Komunią  Świętą.  Kazanie  wygłosił  ks.  Jerzy
Samiec,  Biskup  Kościoła  wg  tekstu  kazalnego:  Ewangelia
św. Łukasza,  rozdział  15,  werset  1-10.  Spowiedź:  ks.  radca
Janusz  Staszczak,  liturgia  wstępna   ks.  Marek  Loskot,
proboszcze bydgoskiej parafii.

Obradom  Synodu  towarzyszyła  wystawa  „90  lat  za  nami  -
Jubileusz  Parafii  Ewangelicko  -  Augsburskiej  św.  Jana
w Grudziądzu”.  Były także okazjonalne broszurki informacyjne
oraz prezentacja  wystawy  przez  Karolę
Skowrońską.  Na  kilkunastu  planszach
ukazano w przystępny sposób minione 90-
lecie parafii,  jak również zaprezentowano
biogramy  i fotografie  kolejnych
duszpasterzy, począwszy od 1931 roku. 

IX  Sesja  Synodu  miała  charakter
wyborczy.  Obrady  prowadził   Biskup
Diecezji  ks.  bp  Marcin  Hintz
rozpoczynając je modlitwą i przywitaniem
przybyłych z Diecezji synodałów. Zgodnie
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z  regulaminem  sprawdzono  listę  obecności  (było  quorum),
wybrano  sekretarza  obrad,  przestawiono  porządek  obrad
wyborczej  sesji,  który  został  przyjęty.  Następnie  przyjęto
protokół  z  poprzedniej  sesji  Synodu,  która  odbywała  się
27 marca 2021 r. online.

Przystąpiono do wyborów Biskupa Diecezji, które poprowadził
Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Po przyjęciu regulaminu
wyborów  biskupa  diecezjalnego  nastąpiła   prezentacja
kandydata, zgłoszonego przez Konferencję Duchownych DPW.
Jedynym  kandydatem  był  ks.  bp  prof.  Marcin  Hintz,
dotychczasowy  Biskup  Diecezji.  Po  wielu  pytaniach
i ożywionej dyskusji, wyborze sekretarzy i komisji skrutacyjnej
przystąpiono  do  tajnych  wyborów.  Biskupem  Diecezji
Pomorsko-Wielkopolskiej  na  kolejną  10.  kadencję  wybrany
został  ks.  bp  prof.  Marcin  Hintz.  Po  wyborach  sesję
merytoryczną Synodu prowadził ks. radca Janusz Staszczak. 

Ponieważ  w  2023  roku,  w  Krakowie  odbędzie  się
13. Zgromadzenia  Ogólne  Światowej  Federacji  Luterańskiej,
ks. bp  Jerzy  Samiec  przekazał  wiele  informacji  o trwających
przygotowaniach  w Polsce  i  innych  krajach.  Organizacja  tak
ważnego  Zgromadzenia  jest  dla  naszego  Kościoła  wielkim
wyzwaniem, także logistycznym.

Aktualny  referat  pt.  „Kształtowanie  życia  Kościoła  po
pandemii.  Szanse,  wyzwania  i  trudności  -  perspektywa
diaspory” wygłosił ks. bp Marcin Hintz. Mimo wielu trudności
parafie  powoli  wracają  do  sprawowania  swoich  zadań.  Jest
bardzo trudno, gdyż wielu parafian nadal obawia się o swoje
zdrowie i życie, nie uczestnicząc w kościelnych nabożeństwach.
Bardzo  pozytywnie  oceniono  nabożeństwa  transmitowanie
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przez  program  3. Telewizji  Polskiej.  Parafianie  uczestniczyli
w wielu  nabożeństwa  transmitowanych  z naszych  pięknych
kościołów  od  Bałtyku  po  Tatry.  Wysłuchano  kazań
wygłaszanych  przez  wielu  naszych  duszpasterzy,  których
inaczej  nie  moglibyśmy  słuchać.  Ale  to  nie  może  być
prowadzone  długo.  Nasze  kościoły  muszą  żyć,  działać,
prowadzić  wiele  różnorodnych  przedsięwzięć.  Nasi
duszpasterze  muszą  być  blisko  swoich  parafian.  W dyskusji
wyrażano podziękowanie dla organizatorów tych telewizyjnych
transmisji i wolę dalszych transmisji. 

Wymieniano się wieloma doświadczeniami i smutnymi, i tymi
radosnymi,  które  przynosiły  optymizm  w  tych,  jakże
niezwykłych, trudnych  czasach, w których żyjemy.

IX  Sesję  VI  Synodu  w  Bydgoszczy  zakończyło  wspólne
posiedzenia  Rady  Diecezjalnej  i  Konferencji  Duchownych
Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej.

Karola Skowrońska

KRONIKA PARAFIALNA

Początek kwietnia przeżywaliśmy świątecznie. W Wielki Piątek
i w Wielkanoc ze względu na reżim sanitarny odbyły się dwa
nabożeństwa.  Pomimo  to,  patrzyliśmy  na  przyszłość
z większym optymizmem. Zwłaszcza, że coraz więcej parafian
zaszczepiło  się  albo  było  ozdrowieńcami.  Od  Świąt
wielkanocnych  rozpoczęło  się  partnerstwo  z  Parafią
w Charkowie. Przesłaliśmy jako symbol pamięci świecę, która
jest  obecna  u  nich  na  ołtarzu.  Końcem  miesiąca  odbyło  się
diecezjalne  spotkanie  on-line  dla  młodzieży z  naszej  diecezji
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pt. Mam  talent! Spotkanie  poprowadził
p. Filip  Lipiński,  katecheta  z  Parafii
poznańskiej. 

Początkiem maja obostrzenia coraz bardziej
były  poluzowane.  Dzięki  temu  kolejne
nabożeństwa  otwarte  były  już  dla
wszystkich. W tym miesiącu przeżywaliśmy
dwa  ważne  święta  w  roku  liturgicznym,

Święto  Wniebowstąpienia  Pańskiego  oraz  Święta  Zesłania
Ducha Świętego.  Z okazji  Jubileuszu,  święta  Zesłania  Ducha
Świętego, ale przede wszystkim w ramach partnerstwa między
Parafiami z Charkowa i z Grudziądza przybyła do nas piękna
duża  świeca  z  Ukrainy  wraz  z  innymi  prezentami.  W drugi
dzień Świąt Zesłania Ducha spotkaliśmy się, aby razem smażyć
jajecznicę i piec kiełbaski przy ognisku w Pokrzywnie. Końcem
miesiąca  odbyło  się  diecezjalne  spotkanie  młodzieży  on-line
pt. Jak mówić by być zrozumianym? Jak słuchać by inni czuli
się  wysłuchani? Spotkanie  poprowadził  ks.  Karol  Niedoba,
diecezjalny  duszpasterz  młodzieży.  Końcem  maja  odbyło  się
uroczyste  nabożeństwo  z  okazji  90-lecia  powołania  Parafii.
Jubileusz  szerzej  opisany  został  przez  p.  Karolę  Skowrońską
w niniejszym numerze.
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Czerwiec  wiązał  się  z  powrotem  uczniów  do  szkoły.
Po rocznym  zdalnym  nauczaniu  pierwsze  dni  w  szkole  dla
wielu uczniów były stresujące. Lekcje religii  także powróciły
w formie  stacjonarnej  do  naszego  Międzyszkolnego  Punktu
Katechetycznego.  W  drugiej  połowie  miesiąca  odbyły  się
wybory  na  Biskupa  Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej
w Bydgoszczy. Na kolejną kadencję został wybrany ks. bp prof.
Marcin  Hintz.  Końcem miesiąca  przeżywaliśmy nabożeństwo
na zakończenie roku szkolnego. W tym roku było wyjątkowe,
ponieważ Zuzanna M. jako tegoroczna maturzystka ukończyła
nauczanie  lekcji  religii.  Zuzanna  jest
też autorką części artykułów w naszym
kwartalniku.  Mamy  nadzieję,  że  nie
zakończy przygody z pisaniem. Z kolei
Robert R.  ukończył  szkołę
podstawową  i  przed  nim  nowy  etap
nauczania.  Życzymy  więc  wszystkim
naszym  uczniom  błogosławionego
odpoczynku  i  sukcesów  na  nowym
etapie życia.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Ze  względu  na  zmieniającą  się  sytuację  epidemiologiczną
informacje aktualizowane będą na bieżąco podczas nabożeństw
niedzielnych, na parafialnej stronie internetowej oraz FB.
Lipiec:

• Modlitwa  na  odnowionym  cmentarzu  na  terenie

Nadleśnictwie Jama, 9 lipca br., godz. 9.00;
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• Piknik  parafialny  na  rozpoczęcie  wakacji,  10  lipca  br.,

godz. 15.00, ogródki działkowe ROD Oaza;

Sierpień:

• Spływ kajakowy, 10 sierpnia br.;

• Pożegnanie  lata  –  piknik  parafialny,  28  sierpnia  br.,

godz. 15.00, Pokrzywno;

Wrzesień:

• Spotkanie Pań, 4 września br., godz. 15.00, Plebania;

• Uroczyste  nabożeństwo  na  rozpoczęcie  roku  szkolnego,

5 września  br.,  godz.  10.00, ul.  Szkolna  10,

kościół św. Jana.

• Koncert  Zespołu  MajDuo,  5 września  br.,  godz.  16.00,

ul. Szkolna 10, kościół św. Jana;

• Koncert  Mistrz  i  uczeń,  12  września  br.,  godz.  16.00,

ul. Szkolna 10, kościół św. Jana;

• Koncert  Zespołu  wokalnego  Exploratori  Ensemble,

19 września  br.,  godz.  16.00,  ul.  Szkolna  10,

kościół św. Jana;

• Noc świątyń, 19 września br., godz. 18.00, ul. Szkolna 10,

kościół św. Jana;

• Koncert  Zespołu  Muzyki  Dawnej  Ensemble  Inégalité,

26 września  br.,  godz.  16.00,  ul.  Szkolna  10,

kościół św. Jana;
23



GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI    NR 20                 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana

(ul.  Szkolna  10),  w  1.  i  3.  niedzielę  nabożeństwo  Słowa

połączone z Sakramentem Ołtarza.

Studium  Biblijne: w  piątek  o  godz.  17.00  na  plebanii

(ul. Cmentarna  3a)  z  wyjątkiem  jednorazowych  wydarzeń

przypadających na ten dzień.

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

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

z biblioteki  parafialnej.  W  innym  terminie  po  uzgodnieniu

z p. Kazimierzem Bergiusem lub proboszczem.

Spotkania  dla  zainteresowanych  Kościołem  E-A: w  ostatnią

środę  miesiąca,  o  godz.  16.00  (miejsce:  plebania,

ul. Cmentarna 3a).

Lekcje  Religii: odbywają  się  według  ustalonych  terminów

i grup. Początkiem września będzie można zgłaszać dzieci na

lekcje religii.  Uczestniczenie w ewangelickich lekcjach religii

nie jest związane z przynależeniem do Kościoła . Ocena z lekcji

religii wpisywana jest arkusz ocen i na świadectwo ucznia. 
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