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SŁOWO WSTĘPNE

Co to znaczy przyjąć kogoś? Zaprosić do domu, ugościć,
odziać,  nakarmić,  a  może zaryzykować i  zaufać?!  Z różnych
powodów nie wszystkim ufamy i nie wszystkich przyjmujemy.
Obecna sytuacja także nie sprzyja temu. Łatwiej może przyjdzie
niejednej  osobie  ofiarować  komuś  pieniądze  w drzwiach  niż
przyjąć go do siebie.

Boża  miłość  w  Chrystusie  przyjmuje  każdego,  kto
przychodzi  do  Niego.  Nie  odrzuca,  nie  pozostawia  przed
drzwiami,  daje  schronienie  i  oddaje  Siebie  na  krzyżu.  Boża
miłość nie zna więc granic. Stąd możemy radować się życiem
wiecznym  w  Jego  domu  i  tworzyć  jedność.  Czy  jesteśmy
w stanie utrzymać ją dla siebie, w domu, w parafii?

Słowa i znaki od Boga z pewnością mogą pomóc nam w
budowaniu jedność między sobą. Chrześcijanin musi być jednak
otwarty na Boże przesłanie, aby samemu doświadczyć Słowa i
mocy  Ducha  Świętego,  który  ma  moc  odmieniać  losy
człowieka. On jest też rękojmią Boga i oprócz Słowa znakiem
obecności Boga w naszym codziennym życiu. Dzięki temu w
tym  Nowym  Roku  2022  możemy  patrzeć  w  przyszłość  z
nadzieją i wiarą.

Oddając pierwszy numer w tym roku żywię nadzieję,  że
stanowić będzie ważny impuls w rozumieniu relacji z innymi,
których  chcemy  przyjąć  do  siebie  albo  jest  nam  trudno  ich
gościć z jakiś powodów, ale także w spoglądaniu z wiarą na
Nowy Rok. 

ks. Karol Niedoba

3



GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI    NR 22                 

„W  POSZUKIWANIU UTRACONEJ JEDNOŚCI”  
- REFLEKSJE NA NOWY ROK KOŚCIELNY

Rok  2022  w  Kościele  luterańskim
(po  roku  Tożsamości  luterańskiej)
został  nazwany  rokiem  jedności,
wyrażony  w haśle:  „Jedno  ciało  –
Duch  Święty  tworzy  jedność”.
W miesiącu  styczniu,  jak  co  roku,
przeżywamy  Tydzień  Modlitw
o Jedność  Chrześcijan.  Jest  rzeczą  oczywistą,  że zdrowo
myślący  człowiek,  obywatel,  członek  wspólnoty  kościelnej,
rodziny,  małej  społeczności  pragnie  jedności,  co oznacza
w praktyce  życie  w  pokoju  -  i  tym  wewnętrznym  i tym
zewnętrznym.  By  te  wzniosłe  hasła  nabrały  realności,  trzeba
nieustannie  pytać  czym  jest  jedność.  By  obchody  i  debaty
w różnych  gremiach  nie  stały  się  „pochwałą  niemożliwości”,
trzeba (ufając w moc Ducha) jasno spojrzeć na samych siebie
w tej  perspektywie.  Trudno  myśleć  o  jedności  w  ojczyźnie,
w Europie,  w  świecie,  będąc  człowiekiem  niepojednanym
w różnych wymiarach i aspektach bycia.

Pierwszym  momentem  w  myśleniu  o  jedności  jest  pytanie
o stan człowieczeństwa, pytanie o conditio humana. Patrząc na
człowieka tu i teraz, patrząc na samego siebie, dostrzec można
to, co stało się tytułem jednej z książek Ericha Fromma (1900-
1980),  filozofa  i  psychologa:  „Wojna  w  człowieku”.
Wewnętrzna  wojna  w  człowieku  trwa,  można  powiedzieć,
że wraz  z  zachwianiem proporcji  pomiędzy  etyką  i  techniką,
pomiędzy być i mieć, ma charakter globalny. Dotknęła bowiem
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to,  co  w  człowieku  najbardziej  istotne  –  myślenie.  Kryzysy,
sposoby reagowania choćby na pandemię, problem szczepień,
odkryły  istnienie  pandemii  wcześniej  istniejącej  –  pandemii
kryzysu  myślenia.  Na  próżno  mówili,  podnosili  krzyk
filozofowie,  teologowie,  psycholodzy  (choćby  wspominany
Erich Fromm) przed wielu laty. Człowiek stanął przed murem,
mając narzędzia,  zdobycze techniki,  ale  nie mając dojrzałego
etosu.  Można  przytoczyć  i  sparafrazować  słowa  Martina
Heideggera, że „śmiertelni zapomnieli o tym, by BYĆ”. Kryzys
myślenia  sprawił,  że  w  człowieku  toczy  się  wojna.  Bo  jeśli
trudno odnaleźć siebie w ciszy, zapytać o swoje głębokie „ja”,
to  rodzą  się  trudności  w  zapanowaniem  nad  emocjami,
językiem,  nad  swoją  wiarygodnością  i  rzetelnością.  Emocje,
słowa,  postawy  potrafią  „biec”  innym  torem.  Człowiek
wewnętrznie  stabilny,  zintegrowany  potrafi  „na  odległość”
wyczuć  drugiego,  który  niesie  niepokój.  To  dzieje  się  na
wszystkich poziomach ludzkiej aktywności, także tej związanej
z duchowością człowieka. 

W  dojrzałej  osobowości  chodzi  o  zgodność  myśli,  czynów,
słów.  Inaczej  mówiąc,  chodzi  o  autentyczność,  a  nie
odgrywanie życiowych ról. Być może kryzys myślenia zrodził
się także w momencie, gdy szybki rozwój cywilizacji, techniki,
nauki przyniósł nam pewną kategoryzację także w spojrzeniu na
człowieka  i  człowieka  spojrzeniu  na  świat,  samego  siebie,
drugiego.  Kategoryzacja,  czyli  podział  na  bardzo  już  dziś
wysublimowane  specjalizacje  nauki,  techniki,  medycyny.
Zgubił się w tym wszystkim człowiek jako jedność, świat jako
pewna całość. Chyba dobrze czujemy, że nie da się mówić tylko
o „części” np. naszego ciała, gdy ból spowija całą cielesność
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i dotyka  psychiki  i  ducha.  Na  szczęście  istnieją  już  pewne
działania,  refleksje,  które  podkreślają  jedność  psychofizyczną
człowieka  (choćby  rozwój  profesjonalnej  psychosomatyki).
Współcześni  „mistycy  i  mędrcy”  (by  nawiązać  do  tytułu
książki), wybitni nobliści, przypominają o tych zapomnianych
horyzontach  myślenia  o  człowieku.  Jeśli  mamy  myśleć
o budowaniu jedności, trzeba najpierw zobaczyć i zapytać „kim
jestem?”, czy potrafię dostrzec owo głębokie „ja”, gdzie zawsze
jestem sobą,  spotykam siebie/  Boga w ciszy? Jaka  jest  moja
prawdziwa twarz? Z psychologii i psychiatrii dobrze wiemy, że
pewne rozbicie świata wartości w człowieku może być oznaką
poważnej  choroby,  ale  i  trzeba  dopowiedzieć,  że  rozdwojone
moralnie  życie,  a  nie  życie  według  wartości,  może  też
człowieka doprowadzić na skraj poważnej choroby. Dobrze jest,
gdy  „są  takie  czyny  moje,  których  rzeczywistość  świadczy
o rzeczywistości  mego  trwałego  'ja'”  (Roman  Ingarden,
Książeczka o człowieku). To jest pewien fundamentalny punkt
wyjścia, by zacząć myśleć o jedności.

Drugą  przestrzenią,  rzeczywistością,  która  jawi  się  zawsze
(a szczególnie  w  kontekście  tej  refleksji)   i  każdemu
człowiekowi jest Drugi człowiek, którego nazywamy INNYM.
'Inny' zawsze stanowi wezwanie i wyzwanie. Ksiądz Profesor
Tischner pisał:

Spotkanie  z  innym  jest  wydarzeniem,  które  otwiera  przed
spotkanym i spotykającym nowy wątek dramatyczny. /.../  Inny
mieści w sobie paradoks, on jest inny niż ja, a jednak do mnie
podobny – podobny w inności i inny w podobieństwie”  ( Inny,
eseje o spotkaniu). 
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Na marginesie, warto zauważyć, że słowo 'inny' stosujemy do
osób, do przedmiotów używamy słowa 'różny'. Żyjemy zatem
w świecie,  który wyznaczony jest  obecnością  – nie  tylko nas
samych – ale 'innego'. To jest pierwotny fakt. I mamy generalnie
dwie możliwości – można się zwrócić ku  spotkanemu i można
się odwrócić. Zrozumienie tej sytuacji, a może nawet – próba
zrozumienia,  stanowi  punkt  wyjścia  do  rozmowy o  jedności.
Każdy z nas jest 'o-sobą', jest radykalnie odmiennym światem
dla 'innego',  a 'inny' dla nas. Mamy pewne wspólne cechy na
poziomie  fizjologii,  ale  absolutnie  odmienne  na  poziomie
umysłu,  ducha,  mentalności.  Każdy ma swoje niepowtarzalne
'ja'. Praźródłem wielu nieporozumień, które prowadzić mogą do
podziałów,  a  nawet  otwartych  konfliktów  jest  brak  choćby
próby zrozumienia, że Drugi to 'Inny'. Świat nawet najbliższej
nam osoby zawsze jest i będzie radykalnie różny od naszego.
Człowiek, który próbuje wczuć się, zobaczyć swój świat oczami
innego  –  jest  na  drodze  początków  rozumienia  czym  jest
jedność.  Próbując  opisać  ten  stan,  nasuwa  się  tytuł  książki
filozofa Paula Ricoeura (1913-2005):

„O sobie samym jako innym”. Dojrzałe spojrzenie na 'innego'
nie jest spojrzeniem wartościującym, ale rozumiejącym...

Kiedy  pytamy  o  swoje  „ja”,  gdy  próbujemy  dostrzec  świat,
w którym  jest  'inny',  można  próbować  świadomie  myśleć
o jedności. Żyjąc w takiej perspektywie rodzi się pytanie o to,
co może stanowić pewien wspólny świat, w którym radykalna
inność będzie darem, wyzwaniem, a nie ciężarem i przeszkodą.
Warto pamiętać, że – chcąc czy nie chcąc – żyjemy w świecie
judeo-chrześcijańskim, w obszarze kultury śródziemnomorskiej,
która  kształtowała  i  kształtuje  pewne  paradygmaty  myślenia,
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postrzegania  świata.  W  tym  obszarze  wartość  Miłości  jest
pewnym  wyznacznikiem,  ideałem.  Wspomniany  Ksiądz
Tischner zauważył: 

„Wzniesienie  się  na  poziom autentycznej  miłości  jest  rzeczą
trudną,  a  tu  wymagana  jest  nawet  miłość  nieprzyjaciół.
Spróbujmy  zastosować  na  początek  program  minimum:
starajmy się eliminować to, co jest przeciwieństwem miłości, co
ją zabija: nienawiść, obojętność, złośliwość, nietolerancja… Ale
także  to,  co  jest  źródłem  braku  miłości:  głupota,  zła  wola,
resentyment, zawiść…”. 

Bardzo konkretny wyznacznik „programu minimum”, „cnoty”
tak dobrze znane w naszym życiu. Ich eliminacja – to dopiero
punkt startowy w drodze do budowania jedności. 

Pytania  o  jedność  pojawiały  się  i  w  czasach  wczesno-
chrześcijańskich.  Znana  jest  –  jedna  z  bardziej  oryginalnych
odpowiedzi  –  przypisywana  świętemu  Augustynowi  (354-
430r.),  która  brzmi:  “In  necessaris  unitas,  in  dubiis  libertas,
in omnibus  charitas”  -  „Jedność  w  rzeczach  koniecznych,
w sprawach wątpliwych – wolność, we wszystkim – Miłość”.
To zdanie w swym pierwotnym kontekście odnosić się miało do
spraw wiary, jednak jego przesłanie jest szersze, uniwersalne. 

Pozostaje pytanie do każdego z nas – co jest rzeczą konieczną?
Co wątpliwą? Można tylko próbować to określić, zważywszy na
to, co zostało powyżej powiedziane. Wolność – odpowiedzialna
i  pozytywna,  godność  każdej  osoby  ludzkiej  –  mającej
niepowtarzalną Twarz, prawo do poszukiwania Prawdy, Miłość
– której przymioty opisał św. Paweł:
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie
szuka  poklasku,  nie  unosi  się  pychą,  nie  dopuszcza  się
bezwstydu,  nie  szuka  swego,  nie  unosi  się  gniewem,  nie
pamięta  złego;  nie  cieszy  się  z  niesprawiedliwości,  lecz
współweseli  się  z  prawdą.  Wszystko  znosi,  wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…” (1 Kor 13, 1-8).

Nowy  Rok  rozpoczyna  pewien  nowy  rozdział.  Czas,  który
zostaje  nam  podarowany  stwarza  możliwość  do  stawiania
fundamentalnych  pytań  o  nas  samych  i  o  'Innego'.  Dla  nas,
chrześcijan ma to jeszcze nieprzeciętnie wciąż nowy wymiar.
W pewnym momencie historii w Twarz Innego wcielił się sam
Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy Jego nauczania
o prawdziwej Jedności...

Paweł Łukasz Nowakowski

KSIĘŻA EDUARD EBEL I BERNHARD STADIÉ.  
Różne drogi grudziądzkich duchownych ewangelickich dru-
giej połowy dziewiętnastego wieku

W wielotysięcznej grudziądzkiej parafii Kościoła Ewangelicko-
Unijnego  czasów  pruskich  w  XIX  w.  nie  brakowało
zasłużonych  dla  miasta  i  zboru  duchownych,  obdarzonych
duchem  pobożności  i  wszechstronnie  utalentowanych.
Niewątpliwie jednym z tego grona był ks. Eduard Ebel.

Ks. Ebel urodził się 7 sierpnia 1839 r. Pochodził ze Starogardu
Gdańskiego, był synem lekarza. Studiował teologię i filologię
na  uniwersytecie  w  Królewcu.  Sezon  1863/1864  spędził
w służbie  duszpasterskiej  w  Rauhes  Haus  w  Horn  koło
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Hamburga,  słynnej  w  światowych  kręgach  protestanckich
fundacji  z  1833 r.,  otaczającej  szczególną opieką opuszczone
dzieci, istniejącej do dziś i będącej dziełem życia ks. Johanna
Hinricha  Wicherna.  Życie  ks.  Ebela  wyraźnie  szukającego
nowych  doświadczeń,  dalekie  było  od  nudnawej  stabilizacji,
z jaką zwykle kojarzą się tamte czasy. Od 1864 r. pracował jako
wikariusz  w  Królewcu,  w  latach  1866-1869  w  niemiecko-
francuskim  zborze  w  Bejrucie  w  Libanie,  w  1869  r.
w królewieckim  diakonacie,  następnie  w  wiejskim  zborze
w Skowronach  koło  Pasłęka.  Wreszcie  w  1872  r.  objął
stanowisko  proboszcza  „okręgu  starorynkowego”  czyli
północnej  partii  parafii  w Grudziądzu.  Poślubił  Anne Roethe,
córkę  wydawcy  najpopularniejszej  miejscowej  niemieckiej
gazety  „Der  Gesellige”,  starszą  siostrę  Gustava  Roethego
(1859-1926),  profesora  i  rektora  Uniwersytetu  Berlińskiego,
mediewisty, germanisty i prawicowego polityka. W latach 1875-
1879  ks. Ebel piastował urząd zastępcy efora (superintendenta)
ewangelickiej diecezji chełmińskiej, której głównym ośrodkiem
był  Grudziądz,  a  w  latach  1901-1903  stanowisko  jej
superintendenta,  był  członkiem  synodu  generalnego  i  Rady
Synodalnej Kościoła Prus. Aktywnie działał w Unii Pozytywnej
–  stronnictwie  kościelnym  podkreślającym  silny  związek
z niemieckim tronem cesarskim, ale też w latach 1889-1903 był
prezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Biblijnego.

Na  okres  jego  urzędowania  przypadają  wielkie  inwestycje
parafialne w dynamicznie rozwijającym się mieście, z nowym
kościołem przy ul.  Mickiewicza (1898 r.)  i  cmentarzem przy
ul. Cmentarnej  (1894  r.)  na  czele.  Od  1887  r.  dzielnie  go
wspomagał  go  w  pracy  ks.  Oskar  Erdmann,  późniejszy
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superintendent.  Zanim  to  jednak  nastąpiło,  w  1885  r.  pastor
Eduard  Ebel  wydał  jeszcze  zwięzłe  opracowanie  dziejów
grudziądzkich ewangelików z  okazji  setnej  rocznicy istnienia
ówczesnego kościoła Fryderykowskiego na Rynku (książeczka
jest  dostępna  w  zasobie  Kujawsko-Pomorskiej  Biblioteki
Cyfrowej).  Mimo  zasług,  duchowny  nie  był  wolny
od nacjonalizmu,  typowego  dla  ducha  epoki.  Znalazło  to
odbicie w książeczce, gdzie autor nie tylko wychwala wszystko
co niemieckie, począwszy od panowania Zakonu Krzyżackiego
w  Prusach  (nie  wspominając,  że  przeciw  władzy  Zakonu
zbuntowali się poddani, którzy wybrali związek z Koroną), zaś
konflikty  religijne  epoki  Reformacji  i  kontrreformacji  widzi
jako  starcie  niemieckości  i  polskości.  Nie  ma  też  słowa,
że przez  ponad  200  lat  parafia  grudziądzka  miała  mieszany,
niemiecko-polski  charakter,  temat  pojawia  się  dopiero  przy
okazji  spisu  duchownych.  Dochód  ze  sprzedaży  książeczki
przeznaczono  na  potrzeby  Fundacji  Petersona,  zakładu
opiekuńczego  dla  chłopców,  założonego  przez  ówczesnego
superintendenta w 1851 r.

Eduard  Ebel  był  również  publicystą  i  poetą,  zebrane  poezje
zostały wydane w Grudziądzu w 1895 r., a jego przeznaczona
dla dzieci kolęda „Leise rieselt der Schnee” (Cichutko prószy
śnieg),  powstała  jako  „Wintergruss”  (Zimowe pozdrowienie),
utwór  o  miłej,  sentymentalnej  melodii  i  krótkim,
trzyzwrotkowym  tekście,  jest  śpiewana  jeszcze  dzisiaj
w najrozmaitszych aranżacjach.  Głównie  w Niemczech,  także
w krajach  anglosaskich,  a  jak  świadczą  nagrania  w  serwisie
internetowym  You  Tube,  w  paru  różnych  tłumaczeniach
pojawiła się także w Polsce. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo,
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kto jest  autorem melodii.  W 1889 r.  pastorostwo zamieszkali
w nowej  I  plebanii,  zbudowanej  obok  kościoła  od  strony
ul. Mickiewicza. Po przejściu na emeryturę w 1904 r. ks. Ebel
opuścił Grudziądz i osiadł w saksońskim Halle (Saale), gdzie
wkrótce  zmarł  30  stycznia  1905  r.  i  zapewne  tam  został
pochowany.  W  grudziądzkim  kościele  ewangelickim  przy
ul. Mickiewicza  został  uczczony  niezachowaną  tablicą
pamiątkową. Córka pastora Ebla jeszcze w 1955 r. otrzymała od
państwa  zachodnioniemieckiego  ostatnie  tantiemy  przed
wygaśnięciem praw autorskich za wciąż popularną kolędę. 

Niejako  w  przeciwny  sposób  ułożyła  się  droga  kariery
duchownej innego uzdolnionego  grudziądzkiego duchownego
tego czasu. W latach 1875-1887 urząd II proboszcza („okręgu
noworynkowego”,  czyli  południowej  części  parafii)  pełnił
ks. Bernhard Stadié (1833-1895), malborżanin, syn gdańskiego
archiwisty,  pochodzący z  rodziny o staropruskich korzeniach.
Po  ukończeniu  gimnazjum  w  Gdańsku,  studiował  historię,
a następnie teologię w Halle i  w Królewcu. W 1857 r.  został
kierownikiem szkoły w Domnowie w Prusach Wschodnich a od
1859  r.  pracował  jako  nauczyciel  szkolny  i  II  kaznodzieja
w Starogardzie  Gdańskim,  gdzie  zyskał  sławę  regionalnego
historyka  i  za  swoje  prace  naukowe  otrzymał  tytuł  doktora
Uniwersytetu w Jenie.  Był członkiem towarzystw naukowych
i loży masońskiej w Malborku. W 1868 r. został proboszczem
w Nowej  Cerkwi  na  Żuławach,  wreszcie  w  1873  r.  objął
stanowisko  adiunkta  superintendenta  Franza  Friedricha
Wilhelma  Petersona  w  Grudziądzu.  Niestety,  jego
wolnomyślicielskie poglądy doprowadziły w końcu do konfliktu
z  dbałymi  o  ortodoksję  parafianami  i  został  przeniesiony  na
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wieś  do  Rakowca  koło  Kwidzyna.  Po  dwóch  latach  został
skierowany  na  wcześniejszą  emeryturę  kościelną  i  wolny  od
zobowiązań  zamieszkał  w  Weissenfels  w  Saksonii-Anhalcie,
gdzie  zajmował  się  wydawaniem  liberalnej  gazety
„Mitteldeutsche  Zeitung”  i  owocną  działalnością  w miejskiej
administracji.  Rodzina  jego  małżonki  Mathilde  z  d.  Wahl
z Lisnowa  była  spokrewniona  z  wieloma  nadwiślańskimi
rodami  pastorskimi,  m.  in.  z  Eberhardem  Sperberem,
pierwszym  duchownym  ewangelickiej  parafii  w  Grudziądzu
założonej  w  1563  r.   Prace  wydawnicze  ks.  Stadié
kontynuowała małżonka, próbująca też podreperować rodzinny
budżet  działalnością  literacką,   a  następnie  córki  do  1904  r.
Spośród  ośmiorga  dzieci  i  ich  potomstwa znalazły  się  osoby
utalentowane  w  różnych  gałęziach  aktywności  kulturalnej.
Najmłodszy  syn  dr  Johannes  Stadie  (rodzina  powróciła  do
poprzedniej pisowni nazwiska przez zwykłe e) poszedł w ślady
ojca  i  w 1907 r.  został  duchownym w Cedrach  Wielkich  na
Żuławach. Zajmował się badaniem historii regionalnej, lecz był
bardziej znany jako arameista, dzięki czemu w 1925 r. został
powołany  na  wykładowcę  fakultetu  teologicznego  w  Rydze.
Niestety,  w  tym  samym  roku  zmarł  w  wieku  56  lat.
Jego najmłodszą  córką  była  Edda  Barczewski-Stadie  (1907-
1970), literatka pisząca na tematy związane z byłymi Prusami
Zachodnimi.  Niemiecką  pisarką  została  także  jej  wnuczka,
Ellen Alpsten.

Jerzy Domasłowski
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STARY ROK ODCHODZI, NOWY WITA NAS...

Przełom  roku
kalendarzowego  zachęca
do podsumowań i snucia
wizji  na  przyszłość.  Dla
mnie  wiąże  się  on  nie
tylko  z osobistym
rozrachunkiem,  ale
również  dotyczy  życia  parafialnego.  Miniony  rok  2021  jest
bowiem  kolejnym  rokiem,  podczas  którego  zmagamy  się
z pandemią.  Różnica  polega  na  tym,  że  pojawiły  się
szczepionki, a pod koniec roku niektórzy nawet przyjęli trzecią
dawkę.  Pomimo  to,  nadal  liczba  zachorowań  utrzymuje  się,
podobnież jak zgony.  A to nie  napawa optymizmem, a  także
utrudnia planowanie jakichkolwiek wydarzeń, czy spotkań.

Poprzedni rok pozostawia jednak iskierkę nadziei,  bo chociaż
sytuacja pandemiczna była trudna, odbyły się w naszej parafii
różne  wydarzenia,  zarówno  parafialne  jak  i  kulturalne.
Każdemu  spotkaniu  towarzyszyły  obawy  i  napięcie,  czy
ktokolwiek  będzie  obecny.  Organizowane  wydarzenia  były
możliwością  sprawdzenia  siebie  i  własnych  możliwości,
poznania  słabych  i silnych  stron,  a  także  wyciągnięcia
wniosków na  przyszłość.  Bez  pandemii  proces  nie  byłby tak
intensywny. 

W życiu parafialnym powróciliśmy do spotkań, które w roku
2020 zostały  odwołane.  Poniekąd za  sprawą szczepień jakim
poddała się większość członków naszej parafii. Obrazem tego
był  także  wzrost  osób  uczestniczących  w  nabożeństwach
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i w komunii  świętej.  Jednym  z  ważniejszych  wydarzeń
parafialnych  był  jubileusz  90-lecia  powołania  Parafii,
ale przeżywaliśmy  go  we  własnym  gronie  ze  względu  na
ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego. Za to powstały
dwa krótkie przewodniki dotyczące ewangelików w Grudziądzu
i  materiały  promocyjne.  Rok  2021  zaowocował  także
współpracą  z  Parafią  Ewangelicką  w  Charkowie.  Za  sprawą
nawiązania kontaktów przez Radę Parafialną możemy budować
partnerstwo,  które  mam  nadzieję  przetrwa  próbę  czasu.
Porównując więc rok 2021 do 2020 można śmiało powiedzieć,
że obfitował on w ważne dla parafii wydarzenia. 

Pod względem kulturalnym do ważniejszych wydarzeń należy
zaliczyć festiwal muzyki w kościele św. Jana, który zgromadził
dużą liczbę osób z  zewnątrz.  Odbywające się  koncerty przez
cztery  niedziele  września  były  niesamowitym  przeżyciem
pozwalającym  uczestnikom  zetknąć  się  z  różnymi
wykonawcami i instrumentami. Koncerty w naszym kościele na
pewno były szansą wzbogacenia się duchowo, a także jasnym
sygnałem,  że  wysoka  muzyka  może  zagościć  w  murach
kościoła  św.  Jana.  Mam nadzieję,  że  obecny rok pozwoli  na
zdobycie funduszy, aby zorganizować koncert albo koncerty.

Myśląc  o  ubiegającym  roku  nie  sposób  nie  odnieść  się  do
kwestii duszpasterskich. Ostatnie dwa lata były dość trudne dla
większości osób. Nagle świat odizolował się, zasłonił maseczką,
a  także  podzielił  za  i  przeciw szczepieniom.  Strach  i  obawy
o siebie i bliskich przejmowały umysły wiele osób. Niektórzy
zaczęli borykać się nawet z depresją. Czy wtedy Kościół, nasza
parafia się spisała? Z pewnością próby wyjścia do ludzi przez
portale  internetowe,  zachęcanie  do  szczepień,  czy
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intensywniejszy  kontakt  z  wiernymi  poprzez  media  pozwalał
łagodzić w jakiś sposób konsekwencje pandemii. Pozytywnym
elementem pandemii  w parafii  było nawiązywanie kontaktów
telefonicznych przez część członków. Taka inicjatywa na pewno
jednoczy, ale też pomaga w radzeniu sobie z samotnością czy
problemami.

Na koniec dość ważne pytanie jakie należy sobie zadać: czy po
dwóch  latach  zmagania  się  z  pandemią  jesteśmy  silniejsi,
zjednoczeni,  nie  poddający  się  i  pełni  nadziei,  a  może  już
zmęczeni  fizycznie  i  duchowo?  To  pytanie  pozostawiam
otwarte. Wierzę jednak, że  niemoc nasza nie jest przeszkodą
dla Boga, aby działać w świecie. Przeciwnie nieraz objawia On
swoją moc, która jest w stanie podnieść każdego i sprawić, że
odzyskuje on siły i patrzy w przyszłość z nadzieją. 

Karol Niedoba

CHWILOWE SPOTKANIA Z BOGIEM

Dzień  dobry,  jestem  Timmy,
uchodźca  z  ośrodka  w  Grupie.
Jestem  uchodźcą,  ponieważ  dużo,
mniejszych i większych problemów
mnie prześladuje w tym życiu. Bóg
mnie egzaminuje, bo mnie kocha i

ja  Go  kocham.  Zawsze  Go  proszę  także,  aby  nie  opuszczał
mnie. Wiem, że mnie nie opuści, ale czasami nie mam w ciągu
dłuższego  czasu  od  Niego  żadnych,  widzialnych  znaków  o
Sobie,  swej  opaczności.  Bóg jakby milczał.  To jest  dla  mnie
egzamin, ale przez to trudniej jest, gdy już i tak muszę radzić
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sobie  z  innymi  problemami.  A Bóg  się  skrywa.  Dlatego  w
modlitwach proszę Go: ukaż się! Daj mi znak! Bóg widzi mnie,
widzi całą moją drogę i zna, jak jest najlepiej dla mnie. Z tego
też  powodu  ukaże  się  On,  ale  jest  to  dla  mnie  egzamin,
okoliczności  kuszą  moją  wiarę  i  wytrwałość.  Tak  całe
dotychczasowe życie…

Jestem multireligijny, tego nie skrywam. W mojej rodzinie byli
żydzi, muzułmanie i ateiści. Są to krewni z krwi. Mam jednak
jeszcze szerszą rodzinę, bo jestem w życiu pielgrzymem. Tułam
się  po  świecie,  obserwuje  go  i  w  ten  sposób  stałem  się
wyznawcą przez pewien czas buddyzmu, hinduizmu i  innych
religii.  W każdej  religii  staram  się  rozpoznać  Boga.  Tak  na
przykład  odkryłem  Wedy,  w  tym  Atharwawedy,  jedne  ze
starszych tekstów na świecie mówiących o zdrowiu.

Jestem pielgrzymem tułającym się po świecie grającym muzykę
na  deptakach.  Kiedy  gram,  nieraz  marznę,  męczę  się  i
potrzebuje pójść do łazienki. Na te wszystkie drobne problemy
rozwiązaniem są kawiarnie. Tak pewnego dnia, popijając kawę
w jednej kawiarence na ul. Mickiewicza usłyszałem rozmowę
przy stoliku obok o Żydach. Przyłączyłem się,  bo żydowskie
tematy  są  mi  bliskie.  Sądziłem,  że  znalazłem  członków
społeczności żydowskiej w Grudziądzu. Okazało się, że nie, ale
za to luteran. Podali mi namiary na p. Karola, księdza. Od tego
momentu uczestniczę w spotkaniach z ks. Karolem we wtorki
przy kawie. I chociaż jest to na cmentarzu to jednak są tam żywi
ludzie! Przede wszystkim ks. Karol. 

Raz przyszedłem na spotkanie i powiedziałem, że już dawno nie
miałem żadnego znaku od Boga i mam trudne chwile, a także
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czuje się przegnieciony problemami. A do tego Bóg milczy…
Ks.  Karol  zaczął  mówić  o  modlitwie  i  Psalmach,  które
pomagają chrześcijanom utrzymać kontakt z Bogiem. Ja jestem
jednak  specyficzną  osobą,  która  ma  nieszablonowe  życie.
Podobnie też kontakt z Bogiem mam przede wszystkim przez
znaki  –  tak  powiedziałem ks.  Karolowi.  Przykładowo  myślę
o kolorze  pomarańczowym  i  za  chwilę  widzę  coś
pomarańczowego  co  jest  dla  mnie  potwierdzeniem  czegoś
o czym  wcześniej  myślałem  w  kontekście  koloru
pomarańczowego. Po rozmowie z ks. Karolem wracałem przez
park  i  od  razu  dostrzegłem  blisko  siebie  wiewiórkę
pomarańczową jak ogień! Przez dwa miesiące
wcześniej  chodziłem  przez  ten  park  i  nie
widziałem  żadnej  wiewiórki!  A tu  od  razu
pomarańczowy kolor! Na drugim końcu parku
jeszcze  jedna  wiewiórka  o  pomarańczowo-
niebieskim kolorze  jak  niebo  przy  zachodzie.
To był dla mnie znak od Boga.

W kolejnym tygodniu  idąc  przez  park  na  spotkanie  kawowe
spotkałem  na  swej  drodze  sześć  danieli!  Pasły  się  blisko
chodnika i nie bały się mnie! Odebrałem to jak pozdrowienie ze
Skandynawii, moja ulubiona ziemia, do której wędrowałem co
roku.  Chętnie  chciałbym  tam  zamieszkać  i  mam  nadzieję,
że Bóg  mi  kiedyś  zaskoczy  i  da  taką  możliwość.  Na  razie
daniele i ks. Karol, jako duchowny luterański, przypominają mi
Skandynawię…  O  Skandynawii  chciałbym  napisać
w następnym  artykule,  a teraz  życzę  wiele  inspiracji  na  co
dzień.

Timur Nurmatov
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TEGO, KTO DO MNIE PRZYCHODZI, NIE ODRZUCĘ

„Gość  w  dom,  Bóg  w  dom”  –  tak  brzmi  staropolskie
pozdrowienie  na  powitanie  wchodzących  do  domu  gości.
W ślad  za  tym  pozdrowieniem  idzie  kolejne  –  „czym  chata
bogata,  tym  rada”.  Są  to  pełne  otwartości,  przychylności,
miłości i szczerości słowa wypowiadane przez gospodarza, jeśli
oczywiście  wymawia  je  szczerze.  Nie  jeden  raz  widziałem
jednak w oczach, zwłaszcza gospodyń domu, przerażenie, gdy
nagle  i  niezapowiedzianie
zjechała się rodzina, znajomi,
czy  po  prostu  ksiądz
przyszedł  ot  tak.  Doskonale
więc  możemy  sobie
wyobrazić  nie  tylko  radość
gospodarzy  z  powodu
wchodzących do domu gości
ale i również ich przerażenie,
kiedy są niezapowiedziani.

Stańmy  na  chwilę  po  drugiej  stronie  drzwi,  to  znaczy  na
zewnątrz domu i wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy gośćmi
chcącymi  wejść  do  kogoś  do  domu  i  odwiedzić  go.
Zauważyłem, że już przed pandemią wielu oduczyło się chodzić
w „odwiedziny”. Może i mamy czas, ale czy jak ktoś zadzwoni
i  zapyta,  czy  może  wpaść  na  kawę,  to  się  nie  usłyszy:
oj, przepraszam,  ale  właśnie  wychodzimy.  Nie  będzie  nas
w domu.  Może  innym  razem.  A  jeśli  się  nie  zapowiemy
i zapukamy do drzwi, to po otwarciu spotyka nas niecodzienny
wyraz  twarzy  wskazujący  na  silne  zakłopotanie  połączone
z głębokim  zdziwieniem,  po  czym padają  usprawiedliwiające
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słowa:  ale  my  jesteśmy  na  kwarantannie…  .  Jak  czuje  się
człowiek stojący na zewnątrz? 

Jak  czujesz  się  Ty  przed  wejściem:  do  czyjegoś  domu,  do
gabinetu  lekarskiego,  do  urzędu,  do  sekretariatu  szkoły.
Jak czujesz  się  Ty  jako  petent  albo  gość  stojący  i  czekający
przed drzwiami? Jeśli już wiesz jak się czujesz, to jesteś gotowy
usłyszeć biblijne hasło na rok 2022 zapisane w Ew. Jana 6,37
Jezus  Chrystus  mówi:  Tego,  który  do  mnie  przychodzi,  nie
odrzucę.  W  innych  tłumaczeniach  znajdziemy:  nie  wyrzucę
precz.  Myśl  przewodnia  jest  bardzo  jasno  nakreślona  –  Pan
Jezus  pozwala  przyjść  do  siebie  każdemu i  przed  nikim nie
zamyka  drzwi,  nikogo  nie  odrzuca,  nie  wyrzuca  precz  i  nie
pozostawia na zewnątrz.

Kontekst biblijny hasła roku wpisany jest w nauczanie Jezusa
nad  jeziorem  Galilejskim.  Ludzie  podążający  z  Jezusem,
są świadkami wielu uzdrowień, słuchają Jego kazań. W końcu
robi się wieczór, a zebranych mężczyzn jest – jak ewangelista
Jan podaje – pięć tysięcy mężczyzn. Jezus błogosławi dwie ryby
i  pięć  chlebów  –  czym  chata  bogata,  i  uczniowie  dzielą  je
pomiędzy  wszystkich  zebranych,  tak  by  nikt  nie  był  głodny.
Tego samego wieczora uczniowie przepływają na drugi brzeg
jeziora, w tym czasie Jezus idzie modlić się, aby później przejść
na drugi brzeg po jeziorze do miejscowości Kafarnaum. Ludzie
następnego dnia szukają Jezusa i znajdują Go po drugiej stronie
jeziora. Rozmawiają z Nim o tym jak mają żyć i postępować.
Ale  najbardziej  ciekawi  ich,  czym mają  się  w życiu  karmić,
co mają  jeść,  powołując  się  przy  tym  na  mannę  na  pustyni.
Jezus wskazuje im na siebie mówiąc, że jest chlebem żywota
i każdy, kto do Niego przyjdzie i Nim karmi się nie będzie już
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nigdy ani głodny ani spragniony. Wie jednak, że nie wszyscy
potrafią uwierzyć w to, że jest Synem Bożym i może ich głód
zaspokoić  a  pragnienie  ugasić.  Wtedy  padają  słowa,  jakby
ponad głowami tych, którzy w posłannictwo Jezusa – Bożego
Syna na ziemi – nie wierzą: Tego, który do mnie przychodzi, nie
odrzucę.

Kto przychodzi do Jezusa, kto się przed nim otwiera, kto z nim
rozmawia?  Ciemną  nocą  do  Jezusa  przychodzi  Nikodem,
faryzeusz,  dostojnik żydowski,  któremu Jezus mówi,  że musi
narodzić się na nowo z wody i z ducha aby wejść do Królestwa
Bożego.  Kobieta  przy  studni  wielokrotnie  rozwiedziona,
a mimo to szukająca tej prawdziwej miłości. Celnik Zacheusz
poszukujący akceptacji społecznej, chociaż posiadał pieniądze.
Jezus  podchodzi  do  tych,  którzy  Go  wzywają,  jak  ślepiec
żebrzący  przy  drodze  do  Jerycha  i  wołający:  Jezusie,  Synu
Dawidowy, zmiłuj się nade mną. W końcu do domu, w którym
jest Jezus demontują dach by dotrzeć bezpośrednio do Niego
z prośbą o uzdrowienie sparaliżowanego. To kilka przykładów
przedstawiających  ludzi  chcących  spotkać  się  i  porozmawiać
z Jezusem.  Jezus  dla  każdego  miał  czas,  każdemu  zadawał
trudne  pytania,  bezpośrednio  dotykał  problemu,  nikogo  nie
odtrącał  i  nie  odrzucił,  ale  też  nikogo  nie  pozostawił  na
zewnątrz.

A co  jest  na  zewnątrz?  Jezus  w  podobieństwie  o  talentach
mówi,  że  na  zewnątrz  jest  ciemność,  w  której  panuje  płacz
i zgrzytanie  zębów  –  czyli  nic  przyjemnego.  I  muszę  się
poprawić, jest jedna postać, której Jezus do siebie nie wpuszcza
a dosłownie „precz wyrzuca”. Oczywiście mowa jest o diable,
który kusił Jezusa na pustyni. To właśnie kusicielowi stojącemu
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u drzwi  jego serca Jezus wyraźnie  zabrania  wejść  do środka
mówiąc: idź precz,  szatanie!  W biblijnym ujęciu na zewnątrz
kryje się zło, ból, cierpienie, strach, lęk, niebezpieczeństwo.

Hasło roku 2022 to piękne zaproszenie do spotkań z Jezusem.
Zstąpiłem  bowiem  z  nieba,  nie  aby  wypełnić  wolę  swoją,
lecz wolę tego,  który mnie posłał.  A to jest  wola  tego,  który
mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił,
lecz wskrzesił  to w dniu ostatecznym. Rozpoczyna się Nowy
Rok  2022.  Nie  da  się  ukryć,  że  czas  pandemii  nie  sprzyja
odwiedzinom.  Jako Kościół  nie  wyobrażamy sobie  kolejnego
zamykania kościołów i dostępu do społeczności z Chrystusem.
Jako duszpasterz tęsknię za spotkaniami seniorów, godzinami
biblijnymi czy innymi spotkaniami. Plebania to otwarty dom dla
każdego – za wyjątkiem diabła!

Życzę Wam w tym Nowym Roku częstych odwiedzin. Abyście
u siebie przyjmowali  niezapowiedzianych gości.  Abyście byli
z radością witani u innych w domu. Życzę Wam prawdziwego
spotkania  z  Jezusem,  którego  konsekwencją  będzie
zrozumienie, uzdrowienie, akceptacja, odnalezienie sensu, drogi
życiowej. Pamiętajcie, co Jezus Chrystus mówi: Tego, który do
mnie przychodzi, nie odrzucę. Amen.

Dawid Mendrok 

(Proboszcz Parafii Włocławek, Lipno, Rypin. 
Mąż i ojciec trójki dzieci.)
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KRONIKA PARAFIALNA

Za nami ostatnie trzy miesiące roku 2021. Październik, listopad
i grudzień naznaczone były kolejną falą pandemii. Pomimo to

w naszej  parafii
wiele  się
wydarzyło.  Ostatni
kwartał  ubiegłego
roku rozpoczęliśmy
nabożeństwem
z okazji

Dziękczynnego Święta Żniw. Wspólna agapa, która odbyła się
w formie bufetowej po nabożeństwie była płomykiem nadziei,
że życie parafialne powoli powraca do stanu sprzed pandemią.
Agapa to zawsze okazja, aby dłużej porozmawiać, podzielić się
własnymi  doświadczeniami  i  radościami.  Wydarzenie  z
pewnością  posłużyło  wszystkim  ku  utrwaleniu  więzi.
Początkiem października modliliśmy się za studentów, w tym
także  Zuzię  i Michała,
którzy  rozpoczęli  rok
studencki.  W  październiku
odbył  się  Zjazd
Młodzieżowy w Pszczynie.
Z naszej  Parafii  udał  się
Robert.  Młodzież  oprócz
seminariów  mogła
uczestniczyć w warsztatach
i wydarzeniach
kulturalnych. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt w realnym
świecie  od  czasów nastania  pandemii.  Młodzież  mogła  więc
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nadrobić  zaległe  kontakty  nie  przesypiając  noc.  Pod  koniec
miesiąca  ks.  Karol  Niedoba  reprezentował  Parafię
w uroczystości  poświęcenia  kaplicy  domowej  wyznania
prawosławnego.  Dzięki  przyznaniu  przez  miasto  Grudziądz
lokalu  dla  proboszcza  prawosławnego  i  na  kaplicę  tutejsza
wspólnota  usamodzielniła  się  i  przeniosła  z wcześniej
użyczonej  przez  naszą  parafię  kaplicy  cmentarnej.  W ostatni
dzień  października  obchodziliśmy  Święto  Reformacji.
Ponownie była to okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze
hasła  reformacji,  ale  także  podjąć  ważną  dla  parafii  decyzję
o zamianie działek z miastem Grudziądz podczas Zgromadzenia

Parafialnego.

Następny miesiąc mieliśmy możliwość spotkać się w sobotnie
popołudnie  na  grach  planszowych.  W parafii  przeżywaliśmy
także nabożeństwo z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitw
za  Prześladowany  Kościół.  Podczas  nabożeństwa  modliliśmy
się o nasze siostry i naszych braci z Afryki, którzy przeżywają
trudne  chwile  ze  względu  na  prześladowania  z  powodu
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wyznawania Chrystusa. Dowiedzieliśmy się również o tym jak
wiele  Bóg  powołuje  uczniów  wśród  muzułmanów.  Dla  nich
jednak  droga  jest  o  wiele  cięższa  niż  dla  nas  tu  w  Polsce.
Nabożeństwo  uświadomiło  nam  jak  wielkim
błogosławieństwem jest spotkać się bez obaw w kościele za co
dziękowaliśmy w modlitwie powszechnej Kościoła. Jednym z
punktów posiedzenia Oddziału PRE było omówienie Tygodnia
Modlitw  o  Jedność  Chrześcijan.  Ze względu  na  sytuację
pandemiczną  członkowie  podjęli  decyzję  o  zawieszeniu
nabożeństw ekumenicznych. W listopadzie żegnaliśmy naszego
brata  w wierze,  śp.  Leszka  Siwika  (cmentarzu  komunalnym
w Grudziądzu, m. IV.5.9.1), który zmarł 15.11.21 r., przeżywszy
70 lat. Bóg odwołał go z tego świata do wieczności po chorobie.
Ufamy, że w wierze pielgrzymował do domu Ojca w niebie.

Ostatni  miesiąc  roku  2021  rozpoczęliśmy  w  parafii  od
Kreatywnego  Spotkania  dla
Pań.  Podczas spotkania Panie
miały  możliwość  zrobienia
ozdób  świątecznych,  a
dokładnie  gwiazd
z drewnianych  kulek  różnych
wielkości i kolorów. Spotkanie
dało  możliwość

porozmawiania na różne tematy. Początkiem grudnia po rocznej
przerwie  po  raz  szósty  w  Trylu  na  byłym  cmentarzu
ewangelickim  zorganizowane  zostało  nabożeństwo
ekumeniczne. Przewodniczyli mu Proboszcz Parafii pw. NMP
Królowej Polski w Mątawach ks. Damian Florczak i Proboszcz
Parafii Ewangelicko- Augsburskiej pw. św. Jana w Grudziądzu
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ks.  Karol  Niedoba.  Nabożeństwo
zgromadziło  władze  lokalne,  osoby
zaangażowane  w  porządkowanie
cmentarza,  a także  lokalnych
mieszkańców. Po nabożeństwie odbył się
poczęstunek  w pobliskiej  szkole
podstawowej  przygotowany  przez  p.
Dyrektor.  W  parafii  ponownie
zorganizowane  zostało  spotkanie
adwentowe.  Wspólne  śpiewanie  kolęd,
posiłek  sprawiły,  że mogliśmy  poczuć
ducha  świąt.  W okresie  adwentu  odbywały  się  rekolekcje  w
ramach  studium  biblijnego,  podczas  których  omawiani  byli
bohaterowie cudu Bożonarodzeniowego. W grudniu Proboszcz
był  z  wizytą  w  Niepublicznym  Przedszkolu  „Puchatek”  w
Grudziądzu.  W trakcie  spotkania  z dziećmi  opowiedział  o
Kościele  ewangelickim,  przeczytał  historię  narodzenia
Pańskiego  i przybliżył  sens  Świąt,  a  także  rozmawiał  o

tradycjach  związanych  z
nadchodzącymi  Świętami  Bożego
Narodzenia.  Wspólnie  z  dziećmi
odśpiewał  również  kolędy,  które
Panie  wychowawczynie
przygotowywały wraz z dziećmi na
występ.  Po  raz  pierwszy
zorganizowane  zostało  wigilijne
spotkanie po nabożeństwie. Osoby,
które nie miały z kim spędzić czas,
oczekiwały  na  bliskich  albo  po
prostu  chciały  spędzić  wieczór
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wigilijny  w większym gronie  mogły  skorzystać  ze  spotkania
organizowanego w sali parafialnej i kolędować przy kominku,
ciastku,  kawie  i  herbacie.  Dzięki  temu wieczór  dla  niejednej
osoby był bogatszy o spotkania z innymi osobami. Grudzień,
jak również cały rok zakończyliśmy nabożeństwem modląc się
o pomyślność  na  Nowy Rok
i dziękując  Bogu  za  jego
dotychczasową opatrzność.

MODLITEWNY KĄCIK

Nowy  Rok  napawać  może
nadzieją,  jeśli  doceniamy  to
co  już  mamy  wokół  siebie
i potrafimy  być  za  to
wdzięczni.  To  może  być  na
przykład dom rodzinny. Warto o niego zabiegać w modlitwach. 

Ps 172,1  Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się jego
budowniczowie.

Panie,  Słowo Twoje przestrzega nas,  że dom zbudowany bez
Twego udziału, nie w Twoim duchu, bez modlitwy, bez Słowa
Bożego – skazany jest na niepowodzenie i klęski. Buduj więc,
Panie, Sam nasz dom rodzinny, uczyń go Swoim domem. Niech
mieszka w nim Twój Duch i niech Twój pokój rządzi sercami.
Prosimy  Cię  o  jedność  ducha  w  naszej  rodzinie,  zwłaszcza
o jedność w Twoim duchu. Oszczędź nam bolesnego rozdarcia,
które zapowiada Ewangelia, mówiąc, że: domownicy staną się
wrogami człowieka”. Niechaj miłość i  ufność ku Tobie łączy
nasze  rodzinne  grono.  Połącz  nas  również  wzajemnym
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zaufaniem,  wdzięcznością  i  chęcią  usługiwania.  Oby  Słowo
Twoje  łączy  nasze  rodzinne  grono.  Połącz  nas  również
wzajemnym  zaufaniem,  wdzięcznością  i  chęcią  usługiwania.
Oby Słowo Twoje  znalazło  należne  miejsce  w naszym życiu
domowym. Rozgrzewaj serca pieśnią, pokrzepiaj je nią i posilaj.
Oby  wszyscy  domownicy  wnoszący  z  tego  domu ufność  ku
Tobie i poczucie posłuszeństwa oraz odpowiedzialności wobec
Ciebie  świecili  w  świecie  na  różnych  placówkach  swego
zawodowego  życia.  Bądź  nam,  Panie,  tarczą  w  dniach
nieszczęść,  w  trudnych  doświadczeniach  życia.  Naucz  nas
napominać  się  wzajemnie  w  duchu  braterstwa,  przestrzegać
przed  błędami  i  ich  skutkami  i  przyjmować  w  duchu
skromności  i  wdzięczności  życzliwe  przestrogi  bliskich.
Niechaj  dom nasz  będzie  Twoim  przybytkiem  i  niech  nasze
życie stanie się służbą dla Ciebie. Amen.

Ja, o Panie, i dom mój
służyć chcemy Ci w szczerości,

Choćby wielkich nieszczęść grom
Spaść miała na nas w doczesności. 

Ja przy Tobie będę stał, 
Przy Twym Słowie zawsze trwał.

Pieśń Ewangelicka 
(przedruk Modlitewnik,1968)
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Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ 

„Boskie  świętowanie”  Maria
Miduch,  Szymon  Żyśko,
Wydawnictwo WAM, 2020

Biblistka  Maria  Miduch
i dziennikarz  Szymon  Żyśko
zachęcają  nas  do  prawdziwego
boskiego świętowania! Przybliżając
nam  smaki  i  historię  Izraela,
pokazują, że biblijne zaproszenie do
stołu  jest  zaproszeniem  do
spotkania  z  łaską  kochającego
i tęskniącego  Boga.  Jest  to
zaproszenie  do  budowania  więzi  z Bogiem  i  drugim
człowiekiem zarówno w bardzo uroczysty jak i zwykły dzień.
Niestety w dzisiejszym zabieganym świecie często zapominamy
jak ważny jest wspólny posiłek przygotowany dla bliskich nam
osób i spożywany wspólnie. 

Zaproś więc Boga i przyjaciół do stołu!

W książce znajdziesz także przepisy na biblijne specjały, takie
jak  chlebki  jęczmienne,  maca,  potrawka  króla  Salomona  czy
pieczone ryby apostołów.

Książka  może  być  inspiracją  do  odkrywania  Bożego  Słowa
i przygody kulinarnej dla ciebie i twoich bliskich. Ta pozycja to
wartościowy prezent dla tych, którzy cenią sobie spotkanie przy
stole i dobre jedzenie. Serdecznie polecamy! Warto!
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„Biblia  łatwa  do  czytania”,
Wydawnictwo  Diecezjalne
Sandomierz, 2021

„Biblia  łatwa  do  czytania”  to
nowość  wydawnicza  dla  dzieci,
rodziców  i  dziadków.  Pozycja
może  być  pomocą  w  nauce
czytania.  Duże,  wyraźne  litery  są
ułatwieniem  dla  dzieci,  które
rozpoczynają  przygodę  z 
czytaniem, a także dla czytających
im dorosłych. Prosty tekst i piękne
ilustracje  wybranych historii  biblijnych ze  Starego i  Nowego
Testamentu  zawsze  warto  odkrywać.  Z książką  ćwiczymy
czytanie  i  poznajemy  Biblię.  Oto  kilka  wybranych  historii:
Szczególni ludzie Boga, Bóg dba o nas, Traktuj wszystkich z
miłością, Bądźcie jak dzieci, Nowe Królestwo dla wszystkich. 

Sięgnij po tę inspirującą lekturę aby „Słowo Boże było lampą
dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce” Psalm 119, 105

Książki  dostępne  stacjonarnie  w  księgarni  Warto
i www.warto.com.pl.

Możliwe jest także zamówienie przez Parafię.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Styczeń:

• Nabożeństwo  z  okazji  Tygodnia  Modlitw  o  Jedność

Chrześcijan, 23 stycznia br., godz. 10.00, ul. Szkolna 10,

kościół św. Jana;

Luty:

• Zgromadzenie  Parafialne, 11  lutego  br.,  godz.  16.00,

ul. Cmentarna 3a, sala parafialna,

• Sobotnie  popołudnie filmowe,  19 lutego br.,  godz. 15.00,

ul. Cmentarna 3a, sala parafialna,

• Diecezjalne Spotkanie Młodzieży, 26 lutego br., on-line;

Marzec:

• Środa popielcowa, 2 marzec br., godz. 16.00, ul. Szkolna

10, kościół św. Jana,

• Popołudnie  z  grami  planszowymi,  12  marzec  br.,

godz. 15.00, ul. Cmentarna 3a, sala parafialna,

• Rekolekcje pasyjne, ul. Cmentarna 3a, sala parafialna.
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TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

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

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

połączone z Sakramentem Ołtarza.

Studium  Biblijne: w  piątek  o  godz.  17.00  na  plebanii

(ul. Cmentarna  3a)  z  wyjątkiem  jednorazowych  wydarzeń

przypadających na ten dzień.

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

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

z biblioteki  parafialnej.  W  innym  terminie  po  uzgodnieniu

z p. Kazimierzem Bergiusem lub proboszczem.

Spotkania o wierze: w ostatnią środę miesiąca, o godz. 16.00

(miejsce: plebania, ul. Cmentarna 3a).

Lekcje  Religii: odbywają  się  według  ustalonych  terminów

i grup.  Początkiem  nowego  roku  szkolnego  lub  drugiego

semestru można zgłaszać dzieci na lekcje religii. Uczestniczenie

w  lekcjach  religii  ewangelickiej  nie  jest  związane

z przynależeniem do Kościoła. Ocena z lekcji religii wpisywana

jest w arkusz ocen i na świadectwo ucznia.
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