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SŁOWO WSTĘPNE

Baczmy  jedni  na  drugich… słowa  autora  listu  do
Hebrajczyków mogą wiele nam dać do myślenia. Jesienna aura
może  temu  sprzyjać,  ponieważ  przypomina  nam
o przemijalności  życia  i  zachęca  do  refleksji,  w  jaki  sposób
korzystamy  z  niego.  Czy  rzeczywiście  troszczymy  się  jedni
o drugich, dzieląc się miłością i dobrymi uczynkami?

Nieraz trzeba przypomnieć sobie na nowo, że człowiek ma
swoją niezbywalną  wartość,  jaką  jest  jego godność.  W Bogu
każdy człowiek tę godność może odkryć w sobie, ale również
godność drugiego człowieka, który jest zawsze naszym bliźnim.
Jezus  sam  postawił  sprawę  jasno  przedstawiając  swoim
słuchaczom  historię  o  dobrym  samarytaninie  i  kończąc  ją
słowami Idź, i ty czyń podobnie! (Łk 10,37).

Być  dobrym  Samarytaninem  oznacza  nieustanną
przemianę  życia.  Zmiany  wykraczać  powinny  poza  własne
życie  i  mogą  oznaczać  też  reformę  społeczną,  jak  to  miało
miejsce w okresie reformacji,  która starała się nie wykluczać
nikogo. Nie należy to do łatwych zadań chrześcijan czy nawet
całego Kościoła, ale jest to ważne, aby budować sprawiedliwe
społeczeństwo.  Inaczej  odejdziemy  od  nauk  Jezusa,  który
właśnie poszukiwał zagubionych owiec.

Kościół  taką  misję  może  realizować  w  różnej  formie.
Także otwierając drzwi poza czasem nabożeństw zapraszając na
koncerty,  wystawy  albo  spotkania  tematyczne.  Ważne,  aby
Ewangelia była głoszona wszelkimi sposobami.

ks. Karol Niedoba
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O CZŁOWIECZEJ GODNOŚCI...

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach […] ocalałeś nie
po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo. Bądź
odważny  gdy  rozum  zawodzi,  bądź  odważny  w  ostatecznym
rachunku jedynie to się liczy a gniew twój bezsilny niech będzie
jak morze ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych.

(Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito)

Być  może  wakacyjny  czas,  po  pewnym  'uwolnieniu'
z zamkniętych  pandemicznych  przestrzeni  pozwolił  na
doświadczenie  wolności.  Trzeba,  by  i  było  to  doświadczenie
odpowiedzialności.  Pytając  o  zło,  o  przyczyny  naszego  bólu
ducha  i  ciała,  trzeba  postawić  pytanie  o  to,  co  takiego  jest
'wewnątrz'  człowieka,  że  doświadczamy  bólu  istnienia
w wymiarze psychicznym i duchowym ? Jak to jest, że – znając
tylko opisy doświadczeń więźniów obozów i gułagu – można
człowieka  pozbawić  odzienia  do  nagości,  a  jednak  „jest
wyprostowany”, a z drugiej strony „pochylić i rzucić na kolana”
kogoś  dobrze  życiowo  ubranego...?  Jak  to  się  dzieje,  że  nie
trzeba wcale fizycznie kogoś uderzyć, a sprawić, że poczuje się
wdeptany w ziemię? Jak to jest, że przemoc domowa, to wcale
nie „tylko” fizyczna poniewierka, ale uderzanie bliskiej osoby
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niegodziwym  i  niesprawiedliwym  słowem,  osądem?
W kontekście psychologii pojawiło się określenie 'mikroagresji',
która  jest  cichym,  systematycznym  zabójcą  wielu  osób  –
dotyczy  to  szczególnie  nierównego  traktowania  kobiet,  osób
innej rasy, innej orientacji. To są pytania, które są tak stare jak
ludzkość.  I  niezależne  od  kręgu  kulturowego  czy  religijnego
kontekstu. 

Dobrze  chyba  znamy sytuacje  (albo  byliśmy jej  świadkami),
kiedy  ktoś  np.  nie  przyjmuje  oferty  bardzo  dobrze  płatnej,
intratnej pracy, bo wie, że albo sam będzie się 'z tym źle czuł',
albo  ci,  z  którymi  będzie  współpracował  będą  skazani  na
doświadczanie  –  lekko  określając  –  wewnętrznej  niezgody
i niepokoju. Mamy pewne doświadczenie z nieodległej historii
– Poznański Czerwiec 1956 r. Robotnicy domagali się nie tylko
„chleba”, ale ...wolności i godnego traktowania. 

Tym, co w każdym człowieku jest wartością niepodważalną jest
GODNOŚĆ. To jest słowo – klucz do zrozumienia człowieka
przez samego siebie i przez innych. Patrząc na ludzkie istnienie
z perspektywy chrześcijańskiej  –  człowiecza godność wynika
z faktu, że człowiek jest stworzony na obraz Boga. Imago Dei –
jak  mówią  łacinnicy.  Ikona  Boga  –  powiedzą  teologowie
wschodni. Niektórzy egzegeci powiedzą, że człowiek to (niem.)
Stéllvertreter  –  namiestnik,  przedstawiciel  samego Stwórcy –
Boga.  Historia  chrześcijaństwa  pokazała  i  niestety  wciąż
pokazuje,  że  z  postrzeganiem  człowieka  przez  pryzmat  jego
godności są problemy. Nieobce i kościołom różnych wyznań. 

Codzienne  przekazy  medialne  przynoszą  nam  złe  wieści
o wojnach, przemocach, zamachach. W tym wszystkim łamane
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są prawa człowieka. Warto wiedzieć, jakie są i z czego wynikają
i czy jest jakiś uniwersalny ich kanon. 

Pytania o prawa człowieka przewijały się w historii od czasów
renesansu,  zaczęły  przybierać  formalnych  wyrazów
w momencie rodzenia się Stanów Zjednoczonych Ameryki, aż
znalazły  swój  wyraz  w  Powszechnej  Deklaracji  Praw
Człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 roku. 

Na  konferencji  w  San  Francisco,  gdzie  26  czerwca  1945  r.
podpisano  Kartę  Narodów  Zjednoczonych,  blisko
40 organizacji  pozarządowych  zaapelowało  o  poświęcenie
większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. W 1946 r. ONZ
utworzyła  Komisję  Praw  Człowieka.  Komisja  pod
przewodnictwem  Eleonory  Roosevelt  (USA),  aktywistki
w dziedzinie  praw  człowieka  oraz  wdowy  po  prezydencie
Franklinie  Roosevelcie,  podjęła  się  zdefiniowania  praw
człowieka  i  podstawowych  wolności.  10  grudnia  1948  r.
Zgromadzenie  Ogólne  przyjęło  Powszechną  deklarację  praw
człowieka bez głosu sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem
krajów, m.in. Polska, (sic !) Czechosłowacja, ZSRR i RPA. 

Dokument  ten  został  przetłumaczony  na  większość  języków
świata  i  stanowi  pewną  busolę  moralną  dla  świata.  Busolę,
o której  niestety  zapominają  nie  tylko  rządzący,  ale  wielu
'zwykłych'  ludzi,  gdzie  narzędziem  łamania  praw  człowieka
i deptania ludzkiej godności jest słowo... Słowo, które zabija lub
ożywia,  buduje  lub  manipuluje,  jest  sprawiedliwe  lub
niegodziwe...

Godność,  wolność,  wartość  jednostki  –  to  słowa  klucze
Deklaracji.  Można  mieć  świadomość  istnienia  religijnych
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kodeksów  etycznych,  niemniej  warto  znać  treść  Deklaracji
ONZ, która wyrosła z doświadczeń ludzkości i – patrząc na stan
dzisiejszego świata  –  jej  bardzo  konkretnych  aplikacji  do  'tu
i teraz'. Nie czas i miejsce na filozoficzne rozważania dotyczące
godności,  niemniej  jednak  nasze  intuicje  związane  z  tym
pojęciem  dotykają  takich  wartości  jak:  rozumność,  wolność,
autonomia  naszego  życia  i  sumienie.  To  jest  to  'coś'  czego
człowiek broni w sobie, ale i 'coś', co może stracić, uczestnicząc
w tym, co nazywamy 'misterium iniquitatis' – misterium zła…
Trafne  wydaje  się  spostrzeżenie  Ericha  Fromma:  „W  XIX
wieku  problem  polegał  na  tym,  że  Bóg  umarł;  w  XX  w.
problemem jest to, że umarł człowiek”.  Człowiek umiera, gdy
odbiera mu się godność lub gdy sam ją „oddaje” i ucieka od
wolności  i  rozumności.  W  efekcie  staje  się
nieodpowiedzialnym.

Artykuł  1  Deklaracji  w  jednoznaczny  sposób  opisuje  status
człowieka:

Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności
i prawach.  Są  one  obdarzone  rozumem  i  sumieniem  oraz
powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu
braterstwa. 

Pozostałe  prawa  człowieka,  a  także  jego  obowiązki  wobec
społeczeństwa wynikają z tego założenia. Zapominanie o nich
działa w różnych kierunkach, bo z jednej strony może kreować
tyranów  i  zbrodniarzy  dopuszczających  się  ludobójstw,
z drugiej  dawać  narzędzie  do  samosądów,  wymierzania
sprawiedliwości  bez  poszanowania  godności  swojej
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i osądzanego. Zawsze otwarte jest  pytanie – czy heroizm jest
nadludzki, czy bestialstwo jest nieludzkie... 

W naszym 'tu i teraz' warto wczytać się i w kilka cytowanych
poniżej artykułów:

Nikt nie będzie podlegać arbitralnemu wkraczaniu w jego życie
prywatne,  rodzinę,  mieszkanie  lub  korespondencję,  ani  też
zamachom na jego honor i reputację. Każdy jest uprawniony do
ochrony  prawnej  przed  takim  wkraczaniem  lub  takimi
zamachami. (art. 12)

Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii;
prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań,
jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań,
indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie,
poprzez  nauczanie,  praktyki  religijne,  sprawowanie  kultu
i rytuałów. (art.18)

Każda  jednostka  ma  prawo  do  wolności  poglądów
i wypowiedzi;  prawo  to  obejmuje  nieskrępowaną  wolność
posiadania  poglądów  oraz  poszukiwania,  otrzymywania
i informacji  oraz  idei,  wszelkimi  środkami  i  bez  względu  na
granice.(art.19)

Każda osoba ma prawo do odpoczynku i  do czasu wolnego,
a zwłaszcza  do rozsądnego ograniczenia  czasu pracy oraz  do
okresowych płatnych urlopów. (art.24)

Może wydać się  dziwne,  że  obowiązkom wolnego,  godnego,
rozumnego człowieka poświęcono tylko jeden artykuł:
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Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczności, w której to
jedynie  jest  możliwy  swobodny  i  pełny  rozwój  jego
osobowości. (art. 29). 

Wydaje się, że wynika to z przekonania, że odkrycie godności
w sobie,  szanowanie  godności  innych  kształtuje,  wyzwala
odpowiedzialną postawę wobec społeczności, w której człowiek
żyje. 

Można  postawić  pytanie  –  jak  to  się  ma  do  mojego  życia?
Wzniosłe  deklaracje,  sygnowane  ONZ,  a  pandemiczny  świat
zdaje  się  tego  nie  zauważać.  Może  czas  wakacji  w  tym
specyficznym  kontekście  historii  współczesnej  „Dżumy”  jest
okazją do przemyślenia swojego bycia w świecie. Tym mikro
i makrospołecznym.  Zapytania  o  swoją  godność,  „bycie
z klasą”,  uszanowania  Innego,  który  jest  historią  pełną
dramatów  i  zmagań,  zwycięstw  i  przegranych.  Wreszcie  –
pytaniem o godność, rozumność wypowiadanych słów. Wolność
wypowiedzi nie oznacza braku odpowiedzialności, ona zakłada
szacunek dla Drugiego. 

Odwaga  godności,  o  której  pisze  w  cytowanym  na  wstępie
wierszu  Zbigniew  Herbert,  nie  prowadzi  łatwą  drogą,  unika
pójścia  na  skróty  w  życiu,  ale  prostuje  człowieka  tak,  by
w obliczu  tyranii  słów,  niesprawiedliwości  móc  powiedzieć
przed  samym  sobą,  drugim  i  Bogiem  –  JESTEM
CZŁOWIEKIEM...

Paweł Łukasz Nowakowski
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RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA

Protestantyzm  na
przestrzeni  wieków  miał
różne  oblicza  –
w niektórych  czasach
i krajach  także  ciemne,
a niekiedy  wręcz
„brutalne”. To się jednak
zmieniło.  Reformacja
promuje  bowiem  religię,

która w swoim DNA ma zapisaną reformę życia społecznego.

Ewangelicyzm  nie  tylko  postuluje  zmianę  religijności  jako
takiej, lecz również odnowę społeczną. Jej wyznacznikiem jest
demokratyzacja życia kościelnego oraz wspieranie egalitaryzmu
społecznego – równości i sprawiedliwości społecznej.

Reformacja  dowartościowała  odpowiedzialność  każdego
człowieka  w  zakresie  decyzji  dotyczących  własnego  życia  –
relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Decyzje te nie mogą być
jednak  samowolne,  muszą  być  krytyczne  wobec
dotychczasowych przekonań i  uwzględniać  różne  stanowiska.
Stad też podstawowe księgi wyznaniowe luteranizmu nie były
narzucone odgórnie, lecz powstawały w trudzie debat i dążeń do
wzajemnego zrozumienia i porozumienia.

W  tym  kontekście  zrodziła  się  protestancka  krytyka
autorytetów.  Ciągle  słyszymy,  że  krytyka  autorytetów.  Ciągle
słyszymy,  że  kryzysy  cywilizacyjne  wynikają  z  dewaluacji
autorytetów.  Z  perspektywy  protestanckiej  jest  to  całkowicie
nieprawdziwa  diagnoza.  O  dojrzałości  człowieka  świadczy
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umiejętność  życia  bez  autorytetów,  w  indywidualnej
odpowiedzialności  za  własne  decyzje.  A że  człowiek  może
błądzić  w  indywidualnych  wyborach,  konieczna  jest  kultura
dyskusji i intelektualnej konfrontacji z różnymi opiniami. W ten
sposób  zostały  utworzone  nowoczesne  struktury  kościelne
i zarazem  demokratyczne  społeczeństwo  pluralistyczne.
Zgromadzenia  parafialne,  rady  parafialne,  rady  diecezjalne,
synody – to najlepszy przykład demokratycznego, kolegialnego
i  dyskursywnego decydowania  o  kształcie  własnej  wspólnoty
religijnej. Wszyscy są równi i władni do podejmowania decyzji,
z poszanowaniem kompetencji i odpowiedzialności wybranych
przez  zgromadzenie  osób,  na  przykład  pastorów  i  pastorek.
Kultura  dyskusji  i  etos  uznania  stają  się  tutaj  kluczowe.
Rozwiązania przyjęte na gruncie kościelnym przekładają się na
preferowany  kształt  życia  społecznego.  Hasła  rewolucji
francuskiej  –  libertè,  ègqlitè,  fraternitè  (wolność,  równość,
braterstwo) –  mogą  zostać  uznane  za  wyznacznik
nowoczesnego  protestantyzmu.  Przed  wiekami  apostoł  Paweł
pisał:  Nie  masz  Żyda  ani  Greka,  nie  masz  niewolnika  ani
wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy
jedno jesteście w Jezusie Chrystusie (Ga 3,28). Ta metaforyczna
wypowiedź  przypomina,  że  w  obliczu  Boga  jesteśmy  równi
i mamy  taką  samą  godność  etyczną:  dzieci  i  osoby  starsze,
mężczyźni i  kobiety,  osoby heteroseksualne i  homoseksualne,
uchodźcy,  osoby  niepełnosprawne,  osoby  marginalizowane.
Ewangelizycm, jeśli chce zachować własny kręgosłup moralny,
powinien być religią równości,  i  to nie tylko kościelnej,  lecz
również społecznej, politycznej i ekonomicznej.
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Nie jesteśmy ludźmi naiwnymi. Za każdym razem powinniśmy
ważyć nasze decyzje w kontekście przyzwolenia społecznego,
możliwości  ekonomicznych,  bezpieczeństwa  własnej  rodziny
i własnego kraju. Tym niemniej naczelną zasadą powinno być
motto  z  1.  rozdziału  Księgi  Izajasza:  sprawiedliwości  chcę,
a nie  waszych ofiar.  To jest,  w moim przekonaniu  społeczny
wyznacznik współczesnego luteranizmu.

Bogusław Milerski

(duchowny ewangelicki, profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej, członek Synodu Kościoła; 

przedruk artykułu z „Zwiastun” nr 18, 19.IX.2021, s. 13)

OTWARTY KOŚCIÓŁ ŚW. JANA

W  okresie  od  20  czerwca  do
2 października br. miała miejsce akcja
pt.  Otwarty  kościół.  Akcja  miała
charakter  weekendowy,  w  soboty
i niedziele, w godzinach od 10.00 do

16.00. Wtedy drzwi naszego kościoła św. Jana były otwarte dla
każdego, kto miał ochotę do niego wstąpić i zwiedzić wystawę
powstałą  z  okazji  90-lecia  istnienia  parafii  w  Grudziądzu.
Większość  gości  odwiedzających  kościół  była  spoza
Grudziądza.  Duże  zainteresowanie  wzbudzały  powieszone
plansze nawiązujące do jubileuszu naszej parafii.  Część gości
zadawała  pytania  związane  z  funkcjonowaniem  naszego
Kościoła,  ze  sposobem  odprawiania  nabożeństwa,
sprawowaniem sakramentu  ołtarza,  z  celibatem duchownych.
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Chwalono  skromność  świątyni,  ale  też  funkcjonowanie
i nauczanie Kościoła.

Zdecydowaną  mniejszością  wśród  gości  byli  mieszkańcy
Grudziądza.  Niektórzy  mówili,  że  są  w  kościele  po  raz
pierwszy.  Interesował  ich  brak  konfesjonałów  oraz  tablice
z numerami pieśni. Moim zdaniem działania tego typu należy
kontynuować w kolejnych latach. 

Leszek Siwik

Akcja  Otwarty  kościół ma  przede  wszystkim  przełamać
stereotyp wielu osób, że kościoły ewangelickie są nieustannie
zamknięte,  a  otwierane  jedynie  na  czas  nabożeństwa.  Każde
bowiem  zamykanie  wzbudza  obawy  i  strach  wśród  innych
ludzi. Buduje napięcie tajemniczości, co nieraz jest przyczyną
fałszywych  opinii,  a  czasem  nawet  agresji.  Stąd  danie
możliwości  osobom  z  zewnątrz  wejścia,  zobaczenia
i dowiedzenia  się  nieco  więcej  na  temat  kościoła  św.  Jana
i Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  pozwala  budować
w społeczeństwie opinii otwartych ludzi. Dla niektórych bywa
też  pierwszym impulsem  do  tego,  aby  na  nowo  poszukiwać
Boga i swojego miejsca w Kościele Chrystusa. Jest to, jakby nie
było, swego rodzaju misja, która może nie od razu przyniesie
widzialny owoc w postaci zapełniających się ławek, ale pozwoli
na pewno budować obraz Kościoła otwartego.

Sądzę,  że  uczestniczenie  w  akcji  Otwarty  kościół jest  także
dobrym egzaminem dla samego siebie i wiedzy jaką posiada się
na temat Kościoła, Parafii. Wymaga też cierpliwości, ponieważ
w trakcie dyżuru nie zawsze pojawiają się osoby w kościele.
Samo  jednak  przebywanie  w  kościele  może  stać  się
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niesamowitą  przygodą dającą możliwość na zadumę.  Dlatego
serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję i spróbowania
swoich sił  w następnym roku 2022. Dziękuję p. Leszkowi za
zaangażowanie  się  w tym roku i  poświęcenie  swojego czasu
w weekendy w kościele św. Jana.

Karol Niedoba

Z BIBLIOTECZNEGO REGAŁU

Zdarza  się,  że  przeglądam  pozycje
książkowe w bibliotece parafialnej św.
Jana i wybieram sobie coś do czytania
lub  przejrzenia.  Większość  tych
pozycji  to  literatura  o charakterze
religijnym.

Myszkując wśród tego bibliotecznego
zbioru kilka miesięcy temu znalazłem
książkę  odmienną  od  pozostałych.
Była  to  powieść  Lidii  Czyż
pt. Pozostała tylko nadzieja. Osobiście
nie lubię powieści,  ale  nie mając nic
do  czytania  poprosiłem  Kazimierza
o wypożyczenie i  tak w końcu rozpoczęła się  moja przygoda
z tą książką.

Przygoda  -  to  chyba  najbardziej  adekwatne  określenie  jakie
wzbudza ta  powieść.  Jej  akcja  rozpoczyna się  narracją  małej
dziewczynki,  dziecka  polsko-czechosłowackiego  małżeństwa.
Nadia,  bo  tak  brzmi  imię  bohaterki  powieści,  bardzo  silnie
emocjonalnie związana jest z polskim ojcem. 
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Niestety  rodzina  się  rozsypuje.  Nadia  zamienia  Warszawę na
Brno, język polski na czeski, pozostaje natomiast ów związek
emocjonalny  córki  z  ojcem.  Nie  będę  opisywał  perypetii
dorastającej  dziewczynki,  a  później  już  nastolatki  w  nowym
czeskim  układzie  z  tęsknotą  za  ojcem  w  tle.  Pominę  też
perypetie  pełnoletniej  już  dziewczyny  na  emigracji  we
Włoszech.  Motywem  przewodnim  przez  kolejne  strony
powieści jest tęsknota za ojcem. Wyartykułować jednak należy,
że bohaterka w swojej wyboistej egzystencji na ziemi włoskiej
uzyskała  pomoc  od  osób  wywodzących  się  z  kościoła
katolickiego.

W końcowej części powieści Nadia wraca do Brna, wychodzi za
mąż i w wieku 25 lat poprzez internet odnajduje ukochanego
ojca.  Jest  on  pastorem  w  polskim  zborze  ewangelikalnym
w Stanach Zjednoczonych.

Córka i ojciec jak można się domyśleć spotykają się, a jej pobyt
w  polskim  środowisku  w  USA  nie  tylko  przywraca  jej
zapomniany z dzieciństwa język, ale staje się coś jeszcze. O tym
jednak dowiedzieć się można po lekturze całości powieści, do
której zapraszam..

Leszek Siwik

KRONIKA PARAFIALNA

Początkiem lipca powitaliśmy wakacje na działce u p. Danuty.
Sobotnie  popołudnie  upłynęło  na  rozmowach  przy  bogato
zastawionym  stole.  Atmosfera  wakacyjna  udzieliła  się
wszystkim  uczestnikom.  Z  kolei  przed  naszym  kościołem
św. Jana stanęła gablota.
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Następny miesiąc, sierpień, obfitował w różne
wydarzenia.  Na  początku  zebraliśmy  się
u p. Katarzyny  i  Jana  na  wyjazdowym
Studium  Biblijnym.  W  ogrodzie  przy  kawie
i ciastku dyskutowaliśmy na temat  szczęścia.
Rozmowy wydawały się  nie  mieć  końca,  bo
temat  jest  ważny  i  bogaty  w  różne  wątki.
Podczas spotkania był także czas na kiełbaskę
z ogniska i wegetariański kociołek. 

W sierpniu odbył się spływ kajakowy. Tym razem płynęliśmy
rzeką  Drwęcą.  Uczestnicy  wystartowali  z Brodnicy,  a
zakończyli kilkanaście kilometrów za wyznaczonym końcowym
punktem.  W  nagrodę  za  wytrwałość  posililiśmy  się  bardzo
dobrymi flaczkami. W trzecią niedziele sierpnia przeżywaliśmy
chrzest małej Helenki. Był to szczególny moment dla rodziny i
całego zboru. Mała Helenka stała się bowiem częścią Kościoła
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Jezusa  Chrystusa  i  dzieckiem
Bożym.  Równie  ważną
uroczystością  było  wstąpienie  p.
Jacka  do  Kościoła  Ewangelicko-
Augsburskiego.  W  ostatnią
niedzielę miesiąca przeżywaliśmy
to  wydarzenie  z  radością  i  wiarą,  że  Bóg  zachowa  nowego
członka Parafii w podjętej przez siebie decyzji. Dla Parafii jest
to  też  znak  Bożej  łaski  i błogosławieństwa.  Na zakończenie
wakacji tradycyjnie odbyło się spotkanie u p. Kazimierza.

Wrzesień rozpoczęliśmy
uroczystym  nabożeństwem  na
rozpoczęcie  roku  szkolnego.
Nauczanie  religijne  kontynuuje
Robert,  a rozpoczęła  Emilia.
W pierwszym  tygodniu  miesiąca
odbyło  się  po  długim  czasie
kreatywne  spotkanie  dla  Pań,

w trakcie  którego  uczestniczki  używając  farb  i  ręcznie
przygotowanych  pieczęci  upiększały
torby. Ponadto w kościele rozpoczął się
Grudziądzki Festiwal Muzyczny u św.
Jana. Festiwal był  cyklem  4
koncertów,  odbywających  się
w kościele  św.  Jana  w Grudziądzu.
Gościła  na  nim  muzyka  kameralna,
wokalna,  wokalno-instrumentalna.
Festiwal odbył się w kolejne niedziele września 2021 r. Podczas
pierwszego  koncertu  wystąpił  zespół  MaJ  Duo  –  zespół
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w składzie harfa (Maria Lewandowska) i flet (Julia Stanecka).
Program  koncertu  składał  się  z  muzyki  francuskiej
i hiszpańskiej.  Ideą  towarzyszącą  festiwalowi  jest  również
promocja młodych artystów, będących często dopiero u progu
swojej muzycznej kariery. Podczas drugiego koncertu festiwalu
wystąpił  Marcin  Chiliński  (gitara)  i  jego  młoda  uczennica  –
Karolina  Bednarz.  Wystąpią  solo  i w duecie.  Na  program
trzeciego  koncertu  składała  się  muzyka  wokalna.  Wystąpił
zespół  Exploratori  Ensemble,  wykonując  utwory  muzyki
polskiej, włoskiej i angielskiej epoki renesansu i baroku.
Podczas  finałowego,  czwartego  koncertu  festiwalu  wystąpił
zespół  muzyki  dawnej  Ensemble  Inégalité.  Oprócz  stałego
składu, zespołowi towarzyszyły takie instrumenty, jak violone,
trąbka naturalna oraz zaśpiewała sopranistka. Wykonano utwory
wokalno-instrumentalne  Stanisława  Sylwestra  Szarzyńskiego,
instrumentalne Mikołaja Zieleńskiego i kantatę Jana Sebastiana
Bacha  „Jauchzet  Gott  in  allen  Landen”  BWV 51.  W ostatni

piątek  miesiąca  miała
miejsce  ekumeniczna
modlitwa  na  byłym
ewangelickim  cmentarzu
w Słupnicy.  Tamtejszy
cmentarz został odnowiony
przez  Fundację  Inicjatyw
Krajobrazowych
Wybudowania,  który  wraz

z Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  prowadził  projekt  w  ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa. W XIV wieku we wsi Słupnica
był kościół katolicki, wzmianka o nim pochodzi z roku 1336.
Kościół  został  spalony  w  1414  r.  Nie  wiadomo  czy  został
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odbudowany.  Brak wzmianek  o  nim.  Okoliczne  kościoły
np. w Biskupcu przeszły w ręce ewangelików wraz z reformacją
w  pierwszej  połowie  XVI  wieku.  Przez  wieki  w  Słupnicy
przeważała ludność wyznania ewangelickiego, w XVIII wieku
wybudowano tu pierwszą szkołę ewangelicką. W roku 1894 do
szkoły  uczęszczało  92  dzieci  ewangelickich  i  19  katolickich.
Trudno  określić  datę  powstania  cmentarza  ewangelickiego,
zachowały się nagrobki z ostatnich dwóch wieków. Od połowy
XIX wieku istniała we wsi sekta apostolsko-katolicka (Kościół
Nowoapostolski),  pochówki  członków  sekty  znajdują  się
w południowo-wschodniej  części  cmentarza.  W  ostatnią

niedzielę miesiąca odbyła się w naszym
kościele św. Jana Noc Świątyń. Tematem
przewodnim  tego  wydarzenia  było:
małżeństwo. Dwaj duchowni, luterański
i  prawosławny,  rozmawiali  na  temat
małżeństwa  w  ich  tradycjach
i wyzwaniach  jakie  wiąże  ze  sobą
małżeństwo.  W  ramach  spotkania
poruszone były także kwestie rozwodu,
aborcji, czy ponownego ślubu. Końcem
miesiąca

Parafia  gościła  Diecezjalną
Konferencję  Duchownych  na
czele  z ks.  bp.  prof.  Marcinem
Hintzem. Konferencja odbyła się
w  odświeżonej  sali  parafialnej,
która  odmalowana  była  przy
wsparciu p. Leszka i Roberta.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

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

Październik:

• Dziękczynne Święto Żniw, 3 października br., godz. 10.00,

ul. Szkolna 10, kościół św. Jana,

• Ogólnopolski  Zjazd  Młodzieży  w  Pszczynie,  8-

9 października br.,

• Zgromadzenie Parafialne, 31 października br., godz. 10.00,

ul. Szkolna 10, kościół św. Jana;

Listopad:

• Wszystkich  Świętych  -  nabożeństwo,  1  listopada  br.,

godz. 10.00, ul. Cmentarna 3a, kaplica cmentarna,

• Popołudnie  z  grami  planszowymi,  20  listopada  br.,

godz. 15.00, ul. Cmentarna 3a, plebania,

• Diecezjalne  Spotkanie  Młodzieży  w  Bydgoszczy, 26-

28 listopada br.;

Grudzień:

• Spotkanie Pań, 4 grudnia br., godz. 15.00, ul. 

• Spotkanie  adwentowe,  12  grudnia  br.,  godz.  15.00,

ul. Cmentarna 3a, plebania;
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• Wigilia,  24  grudnia  br.,  godz.  16.30,  ul.  Cmentarna  3a,

Plebania,  zapraszamy  na  kawę,  herbatę  i  ciasto  przy

kominku oraz kolędy z płyt winylowych.

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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MODLITEWNY KĄCIK

Modlitwa jest częścią religijnej ale również osobistej praktyki
chrześcijanina.  Jezus  osobiście
często  i  długo  modlił  się,  ale
również  do  tego  zachęcał
swoich  uczniów,  uczennice
i słuchaczy.  Modlitwy  mogą
mieć  różny  charakter,  ale
czasem  nie  zawsze
chrześcijanin  wie  o  co  i  jak

modlić  się.  Stąd  idea  prezentowania  modlitw  tematycznych
w naszym kwartalniku, aby pomóc zwłaszcza tym, którzy nie
posiadają  modlitewników  i  trudno  przychodzi  im  układać
w myślach  własne  modlitwy.  Prezentowane  modlitwy  będą
zaczerpnięte  z  modlitewnika  Bądź  z  nami,  Panie! Wydanego
przez  Zwiastun  w  roku  1968.  Pomimo  tak  odległego  czasu,
znajdujące się tam modlitwy nadal są pełne żywej wiary. Nie
jednej osobie mogą stać się rzeczywiście pomocne.
Modlitwa  poranna  (Dziękczynne  Święto  Żniw): Ps.  103,2
Błogosław  duszo  moja,  Panu,  a  nie  zapominaj  o  wszystkich
dobrodziejstwach Jego.
Do Ciebie, Boże łaskawy wznoszę swoje serce w tej porannej
godzinie, aby Ci podziękować za to, żeś mnie i moim bliskim,
którzy ze mną pracowali, dawał zdrowie i siły, że błogosławiłeś
mojej  pracy,  że  dopomogłeś  nam  zebrać  plony  z  pól,  łąk
i ogrodów i pozwalasz korzystać z nich. Ze skruchą wyznaję, że
nie zasłużyłem na Twoją ojcowską opiekę i troskliwość. Jakże
dobry jesteś Boże, również i dla ludzi niewdzięcznych i złych.
Przeto proszę Cię w pokorze, abyś mi odpuścił wszystkie moje
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grzechy. Przysposób me serce przez Ducha Świętego, aby moja
wdzięczność  i  dziękczynienie  były  szczere  i  prawdziwe.  Daj
mnie  i  wszystkim  ludziom  chleb  powszedni  i  utwierdź
w przekonaniu,  że  człowiek  żyje  nie  samym  chlebem,  ale
Słowem  pochodzącym  z  ust  Bożych,  bym  najpierw  szukał
Królestwa Twojego i sprawiedliwości Twojej i nigdy nie wątpił,
że  wszystko,  czego  potrzebuję  w  tej  doczesności,  będzie  mi
dane.  Wyzwól  serce  moje  od  samolubstwa  i  od  zbytniego
przywiązania  do  dóbr  doczesnych.  Przygotuj  duszę  moją  na
żniwo Swoje. A gdy przyjdzie godzina mego rozstania się z tym
światem, przyjmij mnie do Siebie, jako znoszone bywa zboże
w  stóg czasu swego. Amen.

Bądź na wieki pochwalon, Nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć Nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas póki raczysz, Na tej niskiej ziemi;
Jeno zawżdy niech będziem Pod skrzydłami Twemi!

Fragm. Pieśni Ewangelickiej

Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ 

Prezentowana  pozycja  to
książka dr. hab. Jerzego Sojki,
prof. ChAT, pt. „Stawanie się
wspólnotą.  Wieczerza  Pańska
jako  nota  ecclesiae
w publikacjach  Światowej
Federacji  Luterańskiej”.
Publikacja  „...ukazuje
dynamiczny  proces  rozwoju
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największej  globalnej  organizacji  zrzeszającej  Kościoły
luterańskiej  –  Światowej  Federacji  Luterańskiej  –  Wspólnoty
Kościołów  (ŚFL).  Rozważany  jest  on  w  trzech  kontekstach.
Po pierwsze,  samorozumienia  ŚFL,  a  więc  do  Zgromadzenia
Ogólnego  w  Budapeszcie  (1984)  rozpoznawania  i  uznania
istniejącej  wspólnoty  ołtarza  i  ambony  między  Kościołami
członkowskimi,  a  po  nim  pogłębiania  rozumienia  wspólnoty
w odniesieniu  do  koncepcji  communio.  Po  drugie,
zaangażowania ekumenicznego, a więc odkrywania wspólnoty
w perspektywie Kościoła powszechnego. Po trzecie zaś, uczenia
się  praktycznych  konsekwencji  bycia  wspólnotą,  a  więc
dostrzegania  jej  życiowych  implikacji,  zarówno  w  walce
z apartheidem,  jak  i  w  szerszym  zobowiązaniu  etycznym.
Ten proces  budowania  wspólnotowej  tożsamości  przebiegał
w ŚFL w latach 1947-2017 w stałym dialogu z pojmowaniem
Wieczerzy Pańskiej  rozumianej  w kategoriach nota  ecclesiae,
jak  o  tym  uczy  artykuł  VII  „Wyznania  augsburskiego”.
Monografia  pokazuje  zatem  na  konkretnym  przykładzie,  jak
koncepcja jedności Kościoła ukuta przez luterańską Reformację
kształtuje współczesną rzeczywistość stosunków wewnętrznych
i ekumenicznych światowego luteranizmu.” (J. Sojka) Książka
ukazała  się  nakładem Wydawnictwa Naukowego ChAT i  jest
dostępna w formacie Open Access.
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