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SŁOWO WSTĘPNE

Słowa  Marii  Magdaleny  są  nie  tylko  historyczną
wypowiedzią,  ale  również  przypomnieniem  Ewangelicznej
prawdy,  że  Jezus  Chrystus  żyje!  Pokonał  śmierć!  Obecnie  ta
prawda  wiary  jest  nam wszystkim potrzebna.  Wnosi  pokój  i
wiarę, że śmierć to nie koniec, ale w Bożych oczach początek
nowej rzeczywistości. Stąd daje siłę, aby działać i nie poddawać
się w głoszeniu prawdy chrystusowej.

Myślę, że tą prawdą kierował się też pierwszy z duchownych
naszej  Parafii.  Pomimo,  że  czasy  były  trudne  udało  się
zbudować zbór, który przetrwał zawieruchę wojenną i odrodził
się  po  wojnie  trwając  do  dziś,  aby  nadal  głosić  prawdę
o zmartwychwstałym Chrystusie.  Ewangelia  jest  mocą,  której
nie  da  się  zniszczyć.  Albowiem  tak  Bóg  umiłował  świat,  że
ofiarował  swego  Syna.  W tym jest  moc,  która  przezwycięża
wszelkie  granice,  również  ciągle  stawiane  przez  człowieka.
A tych jest jak wiemy bardzo wiele, nawet w Kościele.

Od  dłuższego  czasu  w  naszym  Kościele  dyskutowana  jest
kwestia ordynacji. W poprzednim roku Synod Kościoła przyjął
możliwość ordynacji  kobiet  na posługę prezbitera.  W historii
Polskiego  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  stanowi  to
przełomowy moment. Granice od wieków istniejące dla kobiet
w Kościołach powoli są przekraczane. Na nowo wybrzmiewają
słowa Marii Magdaleny  Widziałam Pana! oraz powtórzyła to,
co jej powiedział. Jest to pierwszy apostoł, który głosi prawdę o
zmartwychwstałym  Chrystusie,  naszym  Zbawicielu.  Nie
zapominajmy o tym!

ks. Karol Niedoba
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O SZTUCE MYŚLENIA

Nie  bądźcie  nierozumni  jak  koń  i
jak  muł,  Które  wędzidłem  i uzdą
trzeba  wstrzymywać,  aby  się  nie
zbliżały (Psalm 32,9)

Wydaje  się,  że  w  pewien  sposób  przyzwyczailiśmy  się  do
istnienia pandemii, mając w pamięci to, że epidemie, pandemie
cyklicznie się w świecie wydarzają. Nie jest nam jednak łatwo
żyć  nie  tylko  z  tego  powodu.  Jest  powód  głębszy,  bardziej
dotkliwy dla ludzkości i niestety..permanentny. Nie boję się go
nazwać pandemią bezmyślności. Ujawnia się szczególnie w ten
czas  tak  dotkliwie,  dramatycznie,  mając  w  pamięci  głębokie
przekonanie i wiedzę, że człowiek z natury od Stwórcy / Losu /
Dziejów otrzymał to, co pozwala myśleć. Można powiedzieć, że
biorąc  –  świadomie  w  nawias  –  wymiary  życia  związane
z troską o byt, z sytuacją społeczną - istota zwana człowiekiem
została wyposażona we wszystko, absolutnie we wszystko, co
pozwala  żyć  i  cieszyć  się  tym,  co  wokół.  Dar  zwany
refleksyjnością,  duchowością,  możliwością  kontemplacji
świata.  Dar,  który  jest  do  odkrycia  i  zarazem  do  tworzenia.
Wydarzenia,  postawy,  opinie  istniejące  w  naszym  życiu
osobistym  i  społecznym  w  znacznej  mierze  zaprzeczają.…
istocie  człowieczeństwa.  Dość  często  z niepokojem  i  troską
mówimy o sytuacji naszej planety, a rzadko o...ekologii umysłu.
Można  zaryzykować  twierdzenie,  że  nieczęsto  myślimy!  A
myślenie  nie  jest  przywilejem „zawodowych  myślicieli”  (tak
nieco ironicznie Immanuel Kant nazywał filozofów), artystów,
duchownych, lekarzy, prawników, nauczycieli.... Jest zadaniem
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każdego  człowieka.  Tym,  co  bardzo  niepokoi  jest  postawa
niektórych osób z wyżej wymienionych grup społecznych, które
myślenie stawiają na ...ławie oskarżonych. Bardzo konkretnie
wyraził  swój  sprzeciw  wobec  takim  postawom  Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945):

"Głupota jest bardziej niebezpiecznym wrogiem dobra niż zło.
Przeciw złu można protestować, można je demaskować, w razie
potrzeby  można  mu  przemocą  zapobiec.  Zło  obarczone  jest
zawsze zarodkiem samozagłady, gdyż pozostawia w człowieku
co  najmniej  niesmak.  Wobec  głupoty  jesteśmy  bezbronni.
Protestami  czy  przemocą  nic  się  nie  wskóra,  argumenty  na
głupiego nie działają, faktom, które przeczą jego uprzedzeniu,
po  prostu  nie  wierzy.  W  tych  przypadkach  staje  się  nawet
krytyczny,  a  kiedy  faktów  ominąć  nie  można  -  odsuwa  je
zwyczajnie  na  bok,  jako  nic  nie  mówiące,  sporadyczne
przypadki. Nigdy już więcej nie podejmujmy próby przekonania
głupca,  odwołując  się  do  sedna  rzeczy.  Jest  to  bezsensowne
i niebezpieczne".

Kiedy  przed  kilkudziesięciu  laty  intelektualiści  i  uczeni
(z różnych  dziedzin  wiedzy  i  ludzkiego  poznania)  zaczęli
mówić o kryzysie, jeden z filozofów miał odwagę zauważyć, że
współczesne  kryzysy  biorą  się  z..kryzysu  myślenia.  To  nie
byłoby  jeszcze  takie  złe,  ponieważ  patrząc  na  mentalną
i społeczną  naszą  sytuację  (choćby  w  przestrzeni
odpowiedzialnej  walki z pandemią Covid), możemy zauważyć,
że  wielu  z  nas  po  prostu  ...nie  myśli.  Bezmyślność  –  to
przyczyna  wielu  tragedii,  dramatów,  a  nawet  globalnych
konfliktów.  Patrząc  na  ów  wymiar  bycia  człowiekiem
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z perspektywy  wielu  religii,  można  dostrzec,  że  myślenie,
jego uporządkowanie, ma i w tym aspekcie istotne znaczenie. 

 W tym kontekście niech wolno będzie powołać się na impulsy,
które płyną ze świata filozofii, psychologii, wreszcie – religii.
Pozwoli  to  –  mam  taką  nadzieję  –  uświadomić  sobie,  skąd
dzisiejsze  kryzysy,  podziały  społeczne,  niepokoje.
Na bezmyślność  nie  potrzeba  szczepionki,  czy  innego  leku
„z zewnątrz”. Trzeba obudzić w sobie to, co stanowi o istocie
bycia  homo  sapiens,  by  po  prostu  żyć  pełnią  życia,  a  nie
okruchami przesądów, mody, czy wręcz pychy.

Starożytny Seneka (4 r. p.n.e.- 65r.) mówił:

„Myślisz, że tylko tobie się to przydarzyło, i dziwisz się jakby
czemuś nowemu, iż przez tak długą podróż i przez pobyt w tylu
różnych miejscach nie pozbyłeś się smutnych i ciężkich myśli?
Powinieneś odmienić duszę, nie powietrze.”

Arystoteles Zauważył:

"Bez oddechu życia ludzkie ciało umiera, bez myślenia umysł
ludzki jest martwy"

Trafnie  ludzkie  rozważania  na ten temat  podsumował  zmarły
niedawno filozof – profesor Marcin Król:

„Co  najmniej  od  Platona  wyrażamy  zdumienie  na  widok
manifestacji głupoty ludzkiej i  wymyślamy rozmaite sposoby,
by realne wpływy tej głupoty powstrzymać”

Martin  Heidegger  (1889-1976)  myśleniu  poświęcił  wiele
rozważań,  wykładów,  które  zaowocowały  książką
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zatytułowaną: „Co się zwie myśleniem”. Pisze w niej między
innymi tak:

„Wszelako  człowiek  uchodzi  przecież  za  istotę,  która  umie
myśleć.  I  słusznie  za  taką  uchodzi.  Człowiek  bowiem  jest
rozumną istotą żywą. Rozum zaś, ratio, rozwija się w myśleniu.
Jako  rozumna  istota  żywa,  człowiek  musi  być  zdolny  do
myślenia, kiedy tylko zechce. Ale może człowiek chce myśleć,
a nie umie. Na koniec przy tej woli myślenia chce zbyt wiele
i dlatego zbyt mało może” 

Hannah  Arendt  (1906-1975)napisze  jedno  z  najpiękniejszych
dzieł  i  zatytułuje  je:  „Życie  umysłu” ,  a  jedna  główna część
brzmi: „Myślenie”. Padną w nim bardzo istotne uwagi:

„Życie bez myślenia jest możliwe, traci jednak wtedy własną
istotę  –  jest  nie  tylko  bez  znaczenia,  lecz  także  nie  w pełni
żywe. Niemyślący są jak lunatycy.” 

W przestrzeni świata Biblii mamy bardzo konkretne i dosadne
wręcz określenia tych, którzy nie myślą. Pojawia się naturalnie
pojęcie głupoty, głupca (według biblistów 400 razy notuje się te
określenia), jako najgorszych… grzechów. Głupota doprowadza
do upadku: 

„A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich,
przyrównany będzie  do męża głupiego,  który  zbudował  swój
dom  na  piasku.  I  spadł  ulewny  deszcz,  i  wezbrały  rzeki,
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego
był wielki”.( Mt 7,26.27 ). 

Wreszcie  –  bardzo istotne  wezwanie  św.  Pawła  (naturalnie  –
w tym  kontekście  myślimy  o  wezwaniu  do  myślenia,  a  nie
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pawłowego  rozróżniania  „mądrości  tego  świata  i  mądrości
krzyża”):

„A nie  upodabniajcie  się  do tego świata,  ale  się  przemieńcie
przez  odnowienie  umysłu  swego,  abyście  umieli  rozróżnić,
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”(Rz 12,2) 

Nie  sposób  nie  zauważyć  tego,  co  może  człowiekowi  dać
myślenie z perspektywy psychologii:

„A kiedy tak nad czymś rozmyślasz,  zachodzi inne zjawisko.
Myślenie  pobudza  inną  część  Twojej  głowy  i  oddziałuje  na
Ciebie  niespecyficznie:  bez  względu  na  to,  nad  czym  się
zastanawiasz, sam akt myślenia oddala cię od sfery afektywnej
irracjonalności,  impulsywnych  ocen  czy  skrajnych  opinii.
W sferze  namysłu  panują  inne  zasady  gry:  poszukiwanie
wiedzy, argumentów, wyważonych ocen. (...)

„Wszyscy możemy żyć spontanicznie i nigdy nie domyślić się
tego, że nie myśląc, coś ważnego i atrakcyjnego tracimy. Ale ci,
którzy w tej kwestii czegoś się dowiedzieli, wybierają myślenie,
(...)

Po drugie myślenie to nowe ścieżki działania umysłu i rozwój
nowych obszarów mentalności. Czasem prowadzą one w ślepy
zaułek,  do  jakiegoś  dogmatu  czy  stereotypu,  ale  zazwyczaj
otwierają na świat,na nowe kontakty, doznania, aspiracje,cele.
Nieszczęsny ten, kto zamyka się na nową wiedzę”. (prof. Maria
Jarymowicz).

Można by mnożyć refleksje z wielu epok i wielu dziedzin na ten
temat.  Zawsze  pozostaje  kontekst  'tu  i  teraz',  nasze  życie
w społeczności,  prawa  człowieka,  ale  i...obowiązki  wobec
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społeczności.  Wydaje  się,  że  myślenie  jest  jednym  z  nich.
Pierwszym krokiem, może być znalezienie każdego dnia chwili
na refleksję  ciszy,  pomyślenie o tym, że ...jestem tu i  teraz,
że oddycham,  że  żyję.  To  może  być  zarazem  przygotowanie
do...modlitwy,  medytacji.  Trzeba  zrobić  pierwszy  krok.
O następnych, w sztuce myślenia – w następnym artykule.

Na koniec, myśl Umberto Eco: „Pomyśl, zanim pomyślisz”

Paweł Łukasz Nowakowski
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ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Jezus Chrystus (…) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do
śmierci, i to do śmierci krzyżowej (Flp 2,8)

Jezus Chrystus (…) śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność
na jaśnię wywiódł przez ewangelię (II Tym 1,10)

W  trakcie  naszej  ziemskiej  pielgrzymki  życia  mamy  do
czynienia  z  różnego  rodzaju  świadectwami.  Dla  dzieci
i młodzieży będzie  to  świadectwo szkolne;  dające  do wglądu
wyniki  w  nauce  na  kolejnych  etapach  edukacji.  Zaś  dla
dorosłych  będzie  to  świadectwo  pracy,  przybliżające
przepracowane lata w danym zakładzie pracy. Przy czym należy
pamiętać,  że  wspomniane  tutaj  świadectwa  to  ocena  naszej
nauki bądź pracy dokonana przez inne osoby. Ale zupełnie inny
charakter ma świadectwo, w którym to my składamy opinie w
kontekście drugiego człowieka; przybliżające jego zalety bądź
wady.

Jednakże  szczególny  wymiar  ma  świadectwo,  w  którym
świadczy się o Panu Bogu. Zatem na kartach Pisma Świętego
można znaleźć wiele miejsc, w których zawarte są świadectwa
o Bożej miłości i Jego łasce wobec grzesznego człowieka; jak
o tym czytamy chociażby w Ewangelii według świętego Jana;
gdzie znajdujemy zapisane takie m. in. oto słowa: „Albowiem
tak Bóg umiłował świat,  że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”
(Ew. św. Jana 3,16). 

Kiedy  przyglądamy  się  poszczególnym  Listom  autorstwa
apostoła Pawła, to możemy dostrzec, że również i on w swoich
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Listach  daje  świadectwo  o  Bożej  miłość  i  łasce  objawionej
w Bożym Synu, Jezusie Chrystusie.  

Tak,  więc przeżywając tegoroczny czas pasyjny,  zwany także
czasem wielkiego postu; zechciejmy się przyjrzeć nieco bliżej
wymowie 8 wersetu 2 rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do
Filipian. Dowiadujemy się z tegoż wersetu o dwóch aspektach
życia  Syna  Bożego,  Jezusa  Chrystusa  w  ciele  człowieka.
Po pierwsze:  uniżył  samego  siebie.  W  tymże  stwierdzeniu
apostoł Paweł daje wyraz tego, że Jezus Chrystus nie trzymał
się kurczowo, czy też zazdrośnie strzegł swych praw, jako Syn
Boży.  Ale  był  gotowy  przyjść  na  nasz  upadły,  pozbawiony
pomocy świat dla dobra każdego z nas. W tym miejscu należy
mieć  świadomość  tego,  że  chociaż  apostoł  Paweł  pisze
o Chrystusowym  „uniżeniu  się”,  inaczej   „wyzbyciu  się
wszystkiego”; to jednak broni tezy, iż pomimo tego, że Jezus
Chrystus, jako Syn Boży żyjąc na świecie w ciele człowieka nie
pozbawił się On mocy boskości. Bowiem jako odwieczny Syn
Boży uniżając się nie odjął od siebie atrybutów swej boskości,
ale  poprzez  przyjęcie  ludzkiej  natury,  był  On  owym
Emmanuelem,  Bogiem  z  nami,  w  pełni  Bogiem,  a  zarazem
prawdziwym  człowiekiem.  Po  drugie:  był  posłuszny  aż  do
śmierci, i to do śmierci krzyżowej. W tychże słowach apostoł
Paweł daje świadectwo tego, że Jezus Chrystus jako Syn Boży
był  posłuszny  swemu  Ojcu  aż  do  śmierci  krzyżowej.
Tutaj należy mieć świadomość tego, że w czasach ziemskiego
życia  Chrystusa Pana owa śmierć  na krzyżu była  najbardziej
hańbiącym  sposobem  umierania  człowieka,  która  była
przeznaczona dla najgorszych zbrodniarzy ówczesnego świata.
Ale  to  właśnie  w  krzyżowej  śmierci  Jezusa  Chrystusa  na
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wzgórzu Golgoty jest ratunek dla każdego człowieka. Jak o tym
na  początku  XVI  wieku  napisał  „ojciec”  Reformacji  –
ks. dr Marcin Luter, który w swym objaśnieniu do II artykułu
wyznał:  Wierzę,  że  Jezus  Chrystus,  prawdziwy  Bóg,  z  Ojca
w wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek, z Marii
Panny  narodzony,  jest  moim Panem,  który  mnie  zgubionego
i potępionego  człowieka  wybawił,  odkupił  i  pozyskał  od
wszelkiego grzechu, od śmierci i  władzy szatana, nie złotem,
ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą i niewinną męką
swoją i śmiercią, abym był Jego własnością, w Jego królestwie
żył,  pod  Nim  i  Jemu  służył  w  wiecznej  sprawiedliwości,
niewinności i szczęśliwości (…).

Jesteśmy  także  w  przededniu  Świąt  Zmartwychwstania
Pańskiego.  Dlatego też  przypatrzymy się  innemu świadectwu
apostoła Pawła o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Z przesłania
z  10  wersetu  2  rozdziału  jego  II  Listu  do  Tymoteusza
dowiadujemy  się  o  dwóch  aspektach  zmartwychwstałego
Chrystusa  Pana.  Po  pierwsze:  śmierć  zniszczył.  Tutaj  należy
mieć  świadomość,  że  dla  człowieka  żyjącego  w starożytnym
świecie śmierć była unicestwieniem. Dlatego antyczny człowiek
bał się odejścia z tego świata. Tak, więc apostoł Paweł w tym
miejscu zdecydowanie podkreśla, iż zmartwychwstały Chrystus
Pan  jest  istotnym  dowodem  zwycięstwa  życia  nad  mocami
śmierci. Po drugie: żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł.
Zatem w tychże słowach zawarte jest głębokie przeświadczenie,
że  zmartwychwstały  Chrystus  Pan  jest  Tym,  dzięki  któremu
fizyczna śmierć człowieka nie jest końcem, ale jest początkiem
życia wiecznego. Zatem śmierć człowieka, którego Panem jest
Bóg, nie oddala go od Boga, ale jeszcze do Niego przybliża. 
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Dlatego też przeżywając tegoroczny czas pasyjny (zwany także
czasem  wielkiego  postu)  zarazem  będąc  w  przededniu
tegorocznych  Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego  życzmy
sobie  abyśmy  mogli  pełni  wiary  i  nadziei  wyznawać  za
pieśniarzami;  z  jednej  strony  stojąc  niejako  pod  krzyżem
Chrystusa:  Przy  Twym  krzyży  pragnę  być,  tam  zdrój  żywy
płynie; kto te wody będzie pić nigdy nie zaginie. W krzyżu tam,
w krzyżu tam moje  jest  zbawienie.  Na Golgocie  dał  mi  Pan
grzechów odpuszczenie. (ŚE 156,1); zaś z drugiej strony stojąc
niejako  u  pustego  grobu  Chrystusa:  Jezus  żyje!  Z  Nim i  ja!
Śmierci  gdzież  twej  grozy  cienie?  Jezus  żyje,  więc  mi  da
zmartwychwstanie i zbawienie! Do swej chwały przyjmie mnie,
w tej nadziei wytrwać chcę (ŚE 178,1). Amen.

Jerzy Kędzior

(Członek Parafii E-A w Istebnej, radny sołecki wsi Istebna,
działacz istebniańskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

i wiceprezes Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan,
a także studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

w Warszawie)
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KS.  JERZY KAHANÉ (1901-1941),
PIERWSZY DUCHOWNY NASZEJ

PARAFII 
Ksiądz  Jerzy  Kahané   był  pierwszym
duszpasterzem  polskiego  zboru  ewangelicko-
augsburskiego w Grudziądzu,  którego 90-letni
jubileusz świętowaliśmy w maju 2021 r. Minęła

również  120  rocznica  urodzin  duchownego  i  80  lat  od
przedwczesnego i  męczeńskiego zgonu.  Przypomnijmy zatem
jego postać parafianom, współwyznawcom i grudziądzanom raz
jeszcze,  jak  to  czyniliśmy  na  łamach  „Kalendarza
Grudziądzkiego”  z  roku  2017  i  w  „Informatorze  Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu” nr 1/2020.

Przyszły duchowny urodził się 27 maja 1901 r. w Warszawie
w ewangelickiej  rodzinie  Józefa  Kahané  (według  form
językowych  stosowanych  przed  wojną  Józefa  Kahanego),
urzędnika prywatnego i  Stefanii  z  d.  Rozenbaum.  Miał  brata
bliźniaka  Aleksandra  Kahané,  dobrze  zapowiadającego  się
ekonomistę, urzędnika Ministerstwa Przemysłu i Handlu i dwie
siostry, których imion obecnie nie znamy. Ukończył parafialne
gimnazjum  im.  Mikołaja  Reja.  Podczas  wojny  polsko-
bolszewickiej  w  1920  r.  jak  wielu  innych  uczniów
i absolwentów tej szkoły zgłosił się jako ochotnik do wojska, do
piechoty, choć nie jest pewne, czy został przyjęty z uwagi na
słaby  stan  zdrowia.  Po  studiach  na  Wydziale  Teologii
Ewangelickiej  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  latach  1922-
1927, 29 stycznia 1928 r.  został  ordynowany na duchownego
Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego.  Już  wcześniej  jako
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absolwent  był  prefektem  w  seminarium  nauczycielskim
w Działdowie i pomagał w pracy parafialnej w Mławie, Starej
Iwicznej  i  Radzyminie.  W  latach  1929-1931  administrował
polskimi zborami w Bydgoszczy i Toruniu oraz przy pomocy
miejscowych  wiernych  z  mandatu  ks.  seniora  Gustawa
Manitiusa  z  Poznania  w  1930  r.  zorganizował  placówkę
w Tczewie i rok później w Grudziądzu. W miastach tych Polacy
ewangelicy  korzystali  z  kościołów  niemieckich
współwyznawców:  w  pierwszych  dwóch  przypadkach
z ewangelicko-luterańskich (staroluterskich), w pozostałych ze
świątyń  ewangelicko-unijnych  i  aż  do  wojny  współpraca  ta
układała  się  pomyślnie.  Pierwsze nabożeństwo w Grudziądzu
zostało odprawione w kościele przy ul. Mickiewicza 7 kwietnia
1931 r., 24 maja wybrano radę kościelną. Polskie nabożeństwa
niedzielne  odbywały  się  odtąd  co  2  tygodnie  w  godzinach
wieczornych. Ksiądz został dobrze przyjęty, o czym świadczy
specjalnie  wykonana  pamiątkowa  fotografia  z  członkami
grudziądzkiego  kolegium  kościelnego.  Po  opuszczeniu
Bydgoszczy do 1933 r. ks. Kahané był kapelanem wojskowym
w Warszawie, później został prefektem w Katowicach, służąc
polskiej  części  miejscowych  parafian.  Tam  wraz
z ks. Ryszardem  Danielczykiem  był  współredaktorem
„Ewangelika  Górnośląskiego”  a  po  przeniesieniu  się  na
Wybrzeże  został  publicystą  bydgoskiego  „Przeglądu
Ewangelickiego”,  którego  redaktorem  naczelnym  był
ks. Waldemar Preiss. Od 1937 r. jako proboszcz Polskiej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej  w  Gdyni  zaktywizował  tamtejszą
pracę  kościelną.  Blisko  współpracował  z  duszpasterstwem
marynarzy  szwedzkich  prowadzonym  przez  ks.  Daniela
Cederberga,  wielkiego  przyjaciela  naszego  kraju  i  po  wojnie
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wybitnego  działacza  światowego  ruchu  ekumenicznego.
W kaplicy nowoczesnego Domu Marynarza Szwedzkiego były
odprawiane  również  nabożeństwa  polskie.  Ks.  Kahané  był
również administratorem polskiego zboru filialnego w Tczewie
i w Starogardzie. 11 listopada 1938 r. po kilkudziesięciu latach
przerwy  wznowił  polskie  nabożeństwa  w  Wolnym  Mieście
Gdańsku  i  organizował  tam  Towarzystwo  Ewangelików
Polaków  im.  ks.  Krzysztofa  Celestyna  Mrongowiusza.
Parę miesięcy  przed  wybuchem  wojny  rozpoczął  budowę
kaplicy  i  domu  parafialnego  w  Gdyni  przy  ul.  Leśnej,
zaś planowany  duży  kościół  zamierzał  również  udostępniać
katolikom,  którzy  w  dynamicznie  rozwijającym  się  mieście
cierpieli  na  niedostatek  miejsc  kultu.  Pod  tym  względem
wyprzedzał  znacznie  swoją  epokę.  Poświęcenia  kamienia
węgielnego  dokonał  ks.  bp  Juliusz  Bursche.  Napaść
hitlerowskich  Niemiec  na  Polskę  te  plany  przekreśliła.
Wysiedlony przez okupantów jak wielu gdynian jesienią 1939
r., w sierpniu 1940 r. ksiądz został aresztowany przez gestapo
podczas  odwiedzin  u  chorej  żony  w  Szpitalu  Ewangelickim
w Warszawie.  Po  przewiezieniu  w  hitlerowskim  obozie
koncentracyjnym Stutthof, został skatowany do przez strażnika
aż do utraty zdrowia, następnie osadzono go w Sachsenhausen.
Ks. Jerzy Kahané został zamordowany w transporcie inwalidów
w  komorze  gazowej  zakładu  eutanazji  w  Pirna-Sonnenstein
9 lipca  1941 r.  Przedtem,  w grudniu  1940 r.  w hitlerowskim
obozie  Dachau  zginął  teść,  ks.  Leon  May  z  Tomaszowa
Mazowieckiego,  senior  diecezji  piotrkowskiej  naszego
Kościoła. Wojenne losy rodzeństwa księdza pozostają nieznane.
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Symboliczna  mogiła  ks.  Jerzego
Kahané i jego rodziców, zmarłych
w latach 30-tych, znajduje się na
cmentarzu  ewangelicko-
augsburskim  w  Warszawie.
Została  ufundowana  przez
małżonkę,  parafię  w  Katowicach

oraz  stołeczną  parafię  Wniebowstąpienia  Pańskiego  przy
dawnym kościele garnizonowym. Pastorowa Dagmara Kahané
z d.  May, poślubiona w 1935 r.,  w okresie powojennym była
przez  wiele  lat  związana  z  parafią  ewangelicko-augsburską
w Toruniu,  gdzie  zamieszkała  wraz  z  matką.  Parafia
ewangelicko-augsburska w Gdyni nie odrodziła się już w takiej
samej  formie  po  wojnie,  jej  nową  siedzibą  w  zmienionych
warunkach politycznych został Sopot.

Jerzy Domasłowski
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X  SESJA VI   SYNODU DIECEZJI POMORSKO -
WIELKOPOLSKIEJ KOŚCIOŁA EWANGELICKO -
AUGSBURSKIEGO W RP

19  marca  2022  r. w  Koninie  odbyła  się  X  Sesja  VI  Synodu
Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,  w  której  uczestniczyli:
ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska.

Obrady  Synodu  rozpoczęto  nabożeństwem  spowiednio  -
komunijnym  w  kościele  Świętego  Ducha.  Kazanie  wygłosił
ks. bp Marcin Hintz w kontekście hasła „Rok 2022 - Rokiem
Jedności”.  Podstawą  rozważania  był  tekst  z  I  Księgi
Królewskiej rozdział 19, wersety 8 - 9 i 9 - 13 a).

 Prorok Eliasz, po wielu wydarzeniach,  gotowy jest na śmierć.
Jednak Bóg ma wobec niego inne zamiary.  Wzywa go przez
Anioła  na  górę  Choreb.  Eliasz  znajduje  siebie  na  nowo.
Wszystko odbywa się w ciszy.

„Okazuje się, że Bóg przychodzi do nas wbrew naszym wizjom
i lękom. Posyła do nas aniołów, by nieśli pocieszenie. On sam
powołuje  nas  na aniołów, byśmy wypełniali  powierzone nam
zadania względem innych ludzi. Byśmy to my byli posłańcami,
wysłannikami Pana, tymi, którzy mówią: „posil się, wzmocnij”,
którzy  wzmacniają  słowem  i  świadectwem.  A gdy  jesteśmy
u kresu wytrzymałości, to On daje nam się spotkać także wtedy,
gdy  wątpimy,  gdy  -  mówiąc  językiem  dzisiejszego  tekstu  -
mamy  wszystkiego  dość.  Jedno  jest  pewne:  Bóg  nie  da  się
zawłaszczyć,  nie  pozwoli,  by  Go  zawłaszczono
i zachwaszczono  Jego  Słowo.  On  wkracza  w  naszą
rzeczywistość,  choć  często  jest  to  dla  nas  niewidoczne
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i nieoczywiste,  często  niepojęte.  Tak  właśnie  działa  On,
inaczej… Bo  to  On  jest  Bogiem”.  [Cytat  z  kazania  ks.  bpa
Marcina Hintza]

W nabożeństwie uczestniczyli także: ks. radca Janusz Staszczak
(spowiedź),  ks.  Dawid  Mendrok  i  ks.  Waldemar  Wunsz
(liturgia).  

Następnie, w Państwowej Szkole Muzycznej odbyła się  Sesja
Sprawozdawcza, którą prowadził ks. bp Marcin Hintz. Przyjęto
zaproponowany  porządek  obrad,  protokół  z poprzedniej  sesji
Synodu,  która odbyła  się  19 czerwca 2021 r.  w Bydgoszczy,
a także przedłożono sprawozdania:

-  Diecezjalnego  Duszpasterza  Motocyklistów  (pisemne)  -
ks. Waldemar  Gabryś.  Rok  2021  był  dla  Duszpasterstwa
kolejnym, trudnym rokiem „covidowym” i wszystkie plany nie
mogły być zrealizowane poza kilkoma spotkaniami w parafii
leszczyńskiej.

-  Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego  -  ks.  dr Karol
Niedoba.  W roku  2021  odbyło  się   siedem spotkań  on-line.
W spotkaniach uczestniczyło średnio 5 osób.  Ks.  K. Niedoba
uczestniczył  w  Ogólnopolskim  Zjeździe  Młodzieży,  który
w ubiegłym  roku  miał  formę  stacjonarną  i  odbył  się
w Pszczynie dla grup młodzieży z parafii:  Bydgoszcz,  Sopot,
Włocławek,  Poznań  i  Grudziądz.  Pandemia  Covid–19 
uniemożliwiła realizację innych zaplanowanych działań.

-  Duszpasterstwo  Diakonii  Diecezjalnej  -  ks.  Wojciech
Froehlich, Dyrektora Diakonii.   Wszystkie parafie w Diecezji
Pomorsko-Wielkopolskiej  prowadzą  działalność  diakonijną
stałą lub doraźną. Dzięki wsparciu finansowemu (5. tys. euro)
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z Kościoła  Północnych  Niemiec  oraz  innych  darczyńców
wyposażono  wszystkie  parafie  Diecezji  naczyniami
komunijnymi.  Odbyły  się  wszystkie  ogólnokościelne  zbiórki
datków,  akcja  Prezent  pod  Choinkę,  przekazano  finansowe
wsparcie parafiom. Kontynuowano stałe i sprawdzone akcje dla
osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów i dla dzieci. Czas
pandemii  był  okresem  wielkie  aktywności  diakonijnej,  także
z inspiracji Duszpasterstwa. To było wielkie wyzwanie, któremu
z powodzeniem sprostano.

-  Informacja  z  działalności  Duszpasterstwa  Wojskowego
z terenu Diecezji  -  ks.  mjr  Tomasz  Wola  -   także  w imieniu
ks. por. Waldemara Gabrysia i ks. ppor. Wojciecha Płoszka. 

- Działalność księży Duszpasterstwa także ograniczono z uwagi
na pandemię. Ważne były wizyty składane żołnierzom i innym
służbom  mundurowym  na  granicy  polsko  -  białoruskiej,
szczególnie jesienią 2021 roku.

Następnie odbyła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
i pomyślne  głosowanie.  Swoje  bardzo  wnikliwe  i  obszerne
sprawozdanie złożył także ks. bp Marcin Hintz.

Rok  2021  w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim  w  Polsce
obchodzony  był  jako  „Rok  tożsamości  luterańskiej”.  Nadal
jednak   najwięcej  uwagi  poświęcaliśmy  trwającej  pandemii
i różnego  rodzaju  ograniczeniom.  Ks.  bp  Marcin  Hintz
podziękował  za  powierzenie  Mu  sprawowania   funkcji
kierowania Diecezją przez minione 10 lat. Ważną była decyzja
o przedłużenie  o  rok  funkcjonowania  wybieralnych  organów
kościelnych z powodu trwającej pandemii. 
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Następnie  ks.  biskup  podał  szczegółowe  dane  statystyczne.
W Diecezji  jest  18  parafii.  Cieszy  fakt  zwiększonej  liczby
parafian  (o  113)  i  to  nie  tylko  w  dużych,  ale  także  małych
parafiach,  także  w  Grudziądzu.   Mamy  kilka  potężnie
działających ośrodków ewangelickich na terenie 5 województw:
Zachodniopomorskiego,  Pomorskiego,  Warmińsko-
Mazurskiego,  Kujawsko-Pomorskiego  i Wielkopolskiego.
Jednak musimy  prowadzić -  mówił ks. biskup – „nasze parafie,
nie tylko w diasporze, jeśli chcą przeżyć kolejne dziesiątki lat,
muszą być otwarte, zapraszające i transparentne”.

Wiele przedsięwzięć planowanych nie odbyło się w minionym
roku,  jednak  bardzo  aktywnie  działała  diecezjalna  Diakonia
i Duszpasterstwo Wojskowe w świetle  ostatnich  wydarzeń na
granicy  polsko-białoruskiej  Ważnym  obszarem  misyjnego
oddziaływania jest także praca młodzieżowa w Diecezji, która
na  pewno  w  przyszłym  roku  zrealizuje  wszystkie  swoje
zamiary. 

Nastąpiło  wiele  znaczących  zmian  w  Prawie  Kościelnym,
z którymi  należy  zapoznać  się.  Są  one  fundamentalne.
„Miniony rok pokazał - mówił ks. bp Marcin Hintz - że jako
Diecezja  oraz jako lokalne wspólnoty,  czyli  parafie,  możemy
bardzo  wiele  zrobić  dla  Chrystusa,  mimo pandemii  i  wbrew
pandemii.  Dzięki  Bogu  dane  nam było  przeżyć  trudny  czas,
który  kończył  się  pod  znakiem  czwartej  fali  pandemii
koronawirusa”.  W  2022  rok  „Roku  Jedności”  chcemy
zrealizować  postawione  sobie  zadania.  Wojna  na  Ukrainie
postawiła  przed  nami  ich  bardzo wiele.  Musimy im sprostać
z wielką odpowiedzialnością.  Ks. biskup przekazał wszystkim
parafianom przede  wszystkim zjednoczenia  z  Bogiem z  tym,
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kto potrzebuje pomocy. To wielka odpowiedzialność, ogromne
wyzwanie, ale i szansa.

Synodałowie  wysłuchali  także  wystąpienia  Izabeli  Główki  -
Sokołowskiej,  Kuratora DWP, która przedłożyła sprawozdanie
z działalności Rady Diecezjalnej od marca 2021 do marca 2022
r.  Tę  część  obrad  Synodu  zakończyła  dyskusja  i  przyjęcie
sprawozdań.

Szczegółowe  sprawozdanie  finansowe  za  rok  2021  złożył
ks. biskup.  Po  dyskusji  sprawozdanie  zostało  przyjęte  i  na
wniosek  Komisji  Rewizyjnej  podjęto  jednogłośnie  uchwałę
o udzieleniu  absolutorium  Radzie  Diecezjalnej.  Synodałowie
przyjęli także jednogłośnie przedłożony preliminarz budżetowy
na rok 2022.

Otrzymaliśmy   szczegółową  informację  o  przygotowywanej
przez Diakonię Kościoła, a także Światową Federację olbrzymią
pomoc  finansową  dla  uchodźców  z  Ukrainy.  Proboszczowie
otrzymają szczegółową informację.

Kalendarz  wyborczy:  do  31  sierpnia  br.  zostaną  wybrani
przedstawiciele duchowni do Synodu Kościoła, do 30 września
br.  przedstawiciele  świeccy  do  Synodu  Diecezjalnego,  a  do
15 marca 2022 r. z naszej Diecezji 3 delegatów świeckich do
Synodu Kościoła.

X Sesja  VI  Synodu Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej,  która
odbyła się 19 marca 2022 roku, zgodnie z uchwałą, zakończyła
swoją kadencję. 

Karola Skowrońska
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KILKA UWAG O ORDYNACJI KOBIET

Zostałem  poproszony  przez  Redakcję,  żeby  w  tym  numerze
skomentować decyzje jesiennej sesji Synodu Kościoła w roku
2021 dotyczące ordynacji  kobiet.  Faktycznie,  decyzja podjęta
w sprawie  zmian  prawnych –  dopuszczających  od  1  stycznia
2021  roku  kobiety  posiadające  odpowiednie  przygotowanie
teologiczne do ubiegania się  o możliwość służby w Kościele
w posłudze prezbitera – wywołała szeroki oddźwięk medialny.
W  wielu  świeckich  mediach  można  było  przeczytać,
że luteranie  w  Polsce  wprowadzają  ordynację  kobiet.
Doniesieniom  medialnym  towarzyszył  nastrój  rewolucyjnej
zmiany, która jakoby miała się dokonać w Kościele luterańskim
w Polsce. Jak to jednak często bywa w polskiej rzeczywistości,
doniesienia  medialne  z  luterańskiego  podwórka  obarczone  są
niezrozumieniem  środowiska  i  kontekstu  o  jakim  przekazują
informacje, a co za tym idzie skazane są na liczne uproszczenia
i wynikające z nich nie raz przekłamania. W tej sytuacji było to
o tyle łatwiejsze, że sami jako luteranie, już ponad dwie dekady
temu,  zafundowaliśmy  sobie  w  obszarze  definiowania  ram
służby  kobiet  w  Kościele  solidne  zamieszanie,  które  moim
zdaniem  zostało  w  pewien  sposób  uporządkowane  dopiero
ostatnimi decyzjami Synodu Kościoła.

Dyskusja  w  światowym  luteranizmie  o  służbie  kobiet  sięga
dwudziestolecia międzywojennego. Temat wrócił po II wojnie
światowej  z  nową  siła,  choćby  dlatego,  że  wojenna  tragedia
przetrzebiła  na frontach męskie  roczniki,  prowadząc do tego,
że nie miał się kto zająć służbą duchownych. To było jednym
z praktycznych czynników, które powodowały, że temat stał się
dla  wielu Kościołów luterańskich istotny.  W Polsce ślady po
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zainteresowaniu  tematem  mamy  choćby  w  „Strażnicy
Ewangelicznej” z lat  50.,  w której rocznikach znaleźć można
cały numer poświęcony ordynowanej służbie kobiet w Kościele.
W  pierwszej  połowie  lat  60.  wprowadzono  też  w  naszym
Kościele  nowe  rozwiązanie.  Pojawiły  się  panie,  posiadające
wyższe  wykształcenie  teologiczne,  które  były  wprowadzane
w urząd  nauczania  kościelnego.  Teoretycznie  zasadniczym
celem  ich  służby  była  posługa  katechetyczna.  Przy  czym
jednocześnie przygotowanie akademickie i zdawane egzaminy
były  identyczne  jak  ich  kolegów,  którzy  ordynowani  byli  do
służby  jako  duchowni.  Co  więcej,  kościelna  rzeczywistość
powodowała, że służba kobiet wprowadzonych w ten urząd nie
raz w praktyce nie ograniczała się do zajmowania się katechezą,
ale obejmowała wiele innych obszarów służby parafialnej, które
właściwie przynależały ordynowanym.

Wspomniana wyżej służba magisterek teologii wprowadzonych
w  urząd  nauczania  kościelnego  została  zresztą  post  factum
uznana za służbę w ramach ordynowanego urzędu. By jednak to
wyjaśnić, musimy się przenieść do lat 90. XX wieku, kiedy to
pojawiły  się  pewne  nowe  rozwiązania,  które  pogłębiały
niespójności  związane  ze  służbą  kobiet  w  Kościele.  Zanim
jednak  do  tego  przejdziemy  warto  odnotować,  że  procesy
uznawania  ordynowanej  służby  kobiet  w  Kościołach
luterańskich na świecie postępowały. W latach 80. było to na
tyle  powszechne  zjawisko,  że  w  ramach  prac  studyjnych
Światowej  Federacji  Luterańskiej  można  było  zaproponować
opracowania  odnoszące  się  do  roli  kobiet  w  ordynowanym
urzędzie (dokument „Kobiety w posługach Kościoła”, dostępny
w  tomie:  „Kościół  i  urząd  kościelny  w  dokumentach
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i opracowaniach  Światowej  Federacji  Luterańskiej”  wydany
przez  Wydawnictwo  Augustana  w  2014  r.).  Jednym
z kluczowych  argumentów,  który  przemawiał  za  równością
w dostępie  do  ordynacji  była  konkluzja  płynąca  z  Ga  3,26n,
mówiącego o Kościele jako o wspólnocie zbawionych, w której
czynnik  płci  nie  jest  wyróżniający.  W  tym  kontekście
dostrzeżono niespójność  w praktyce  Kościoła,  który  z  jednej
strony  głosi  zbawienie  dla  wszystkich,  z  drugiej  strony
utrzymuje  oparte  o  płeć  ograniczenia  w  dopuszczeniu  do
kluczowej  dla  siebie  służby  zwiastowania  Ewangelii.
Jednocześnie  zwrócono  uwagę,  że  reformacyjne  pojmowanie
urzędu  jako  służby  w  ramach  powszechnego  kapłaństwa
wszystkich  ochrzczonych  nie  stwarza  jakichś  zasadniczych
przesłanek,  dla  których owa służba  miałaby być  ograniczona
jedynie do mężczyzn. Te studyjne rozważania były prowadzone
w  świadomości,  że  wśród  Kościołów  luterańskich  świata  są
takie,  które  ordynują  kobiety,  takie,  które  tę  możliwość
odrzuciły, takie, które o tym dyskutują i takie, które tej dyskusji
jeszcze nie podjęły. Przy czym trzeba pamiętać, że już w 1990
roku Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Kurytybie zawarło w swoim
„Posłaniu” stwierdzenie afirmujące służbę kobiet: „Dziękujemy
Bogu za  wielki  dar  ordynacji  kobiet  do urzędu duchownego,
ubogacający  dla  Kościoła  i  rozpoznany  przez  wiele  naszych
Kościołów  członkowskich  i  modlimy  się,  aby  wszystkie
kościoły  członkowskie,  jak  i  inne  Kościoły  w  całej  rodzinie
ekumenicznej,  rozpoznały  i  zachowały  dar  Boży,  jakim  jest
ordynacja kobiet i  ich dostęp do odpowiedzialnych stanowisk
kościelnych”.  Słowa  te  nie  były  oczywiście  wiążące  dla
wszystkich  Kościołów  członkowskich  ŚFL,  ale  jednocześnie
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oddawały  pewną  świadomość  Kościołów  członkowskich
Federacji już na tamtym etapie.

Tym sposobem dotarliśmy do  lat  90.,  które  w naszym kraju
naznaczone były licznymi zmianami,  jakie  pociągnął  za sobą
upadek  PRL.  Dla  Kościoła  oznaczało  to  możliwość
samostanowienia  i  kształtowania  swobodnie  swojej  służby.
Przejawem tego samostanowienia były podejmowane w latach
90.  wysiłki  na  rzecz  kompleksowej  reformy  wewnętrznych
zasad  funkcjonowania  Kościoła,  a  więc  stosowanych  w  nim
rozwiązań prawnych.  To  oznaczało  także  możliwość  refleksji
nad  modelem  urzędu  duchownego.  Jednym  z  czynników
kształtujących tę refleksję był kontekst ekumeniczny. W nim od
lat  80.  XX  wieku  duże  znaczenie  zaczął  odgrywać  model
organizacji  urzędu  kościelnego,  który  przewidywał  posługi
diakona,  prezbitera  i  biskupa.  Za  jego  wypromowanie
odpowiedzialny  jest  najważniejszy  dokument  ekumenicznego
dialogu wielostronnego, znany jako „Dokument z Limy”, a więc
„Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne”. Ekumeniczne
odwołanie  do  modelu  przewidującego  posługi  diakona,
prezbitera i  biskupa sprawiło, że jako wzorzec realizowanych
w polskim  Kościele  zmian  sięgnięto,  inaczej  niż  miało  to
miejsce  dotychczas,  gdy takich wzorców szukano dotychczas
raczej  w  Kościołach  niemieckiego  obszaru  językowego,
do wzorców skandynawskich. Kościół szwedzki dopracował się
w  1990  roku  precyzyjnego  modelu  opisania  posług  diakona,
prezbitera i biskupa w Kościele. On stał się punktem wyjścia
dla  obecnego  do  dzisiaj  w  prawie  wewnętrznym  naszego
Kościoła  modelu  jednego  urzędu  kościelnego  w  trzech
równorzędnych posługach. 
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Przejęcie szwedzkich wzorców miało jednak swoje zasadnicze
słabości. Pierwszym i w mojej ocenie najważniejszym błędem
było wprowadzenie do polskiej praktyki rozwiązań szwedzkich
bez  towarzyszącej  im  refleksji  teologicznej.  Pewne  elementy
modelu  szwedzkiego  zostały  wprowadzone  do  prawa
wewnętrznego polskiego Kościoła.  Tyle,  że treści  teologiczne
słabo  dają  się  przekładać  na  paragrafy  prawne.
Nie zatroszczono się natomiast o to, żeby dostarczyć jakiegoś
szerszego  wyjaśnienia  teologicznego  dla  proponowanego
modelu. Co prawda w toku prac odnoszono się do przełożonego
na  polski  kluczowego  dokumentu  Kościoła  szwedzkiego
„Biskup, Ksiądz i Diakon w Kościele Szwedzkim” z 1990 roku.
Nigdy  nie  doczekał  się  on  jednak  jakiegoś  oficjalnego
przełożenia  na  polskie  warunki,  długi  czas  funkcjonował
w postaci  tłumaczeń dostępnych na tych czy innych stronach
internetowych  (trafił  nawet  jako  materiał  na  oficjalną  stronę
Kościoła – http://old.luteranie.pl/pl/?D=335 – w wersji niestety
niekompletnej), a publikacji doczekał się z prywatnej inicjatywy
ks.  Jana  Grossa  dopiero  w  2012  roku  w  jego  książce
„Pochodzenie  sukcesji  apostolskiej  polskich  biskupów
luterańskich”.  Po  drugie,  nawet  dostęp  do  dokumentu
szwedzkiego  nie  ułatwiał  sprawy,  bowiem  model
zaimplementowany do prawa wewnętrznego naszego Kościoła
odwoływał  się  do  generalnej  zasady:  jeden  urząd  w  trzech
posługach, tj. diakona, prezbitera i biskupa. Nijak jednak model
ten  nie  przejmował  całościowego  szwedzkiego  rozumienia
poszczególnych  posług.  Widać  to  najlepiej  na  przykładzie
posługi diakona. W modelu szwedzkim jest to posługa czysto
charytatywna,  której  tożsamość  oparta  jest  na  realizacji
przynależnego  urzędowi  kościelnemu  zadania  zwiastowania
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Słowa Bożego w postaci czynu na rzecz bliźniego. W polskiej
wersji  natomiast  pojawiła  się  w  ramach  urzędu  kościelnego
posługa diakona, której zadania nie różniły się wiele od zadań
posługi prezbitera. Zachodziły dwie zasadnicze różnice: diakon
nie miał prawa wziąć odpowiedzialności za prowadzenie parafii
jako  jej  proboszcz,  poza  tym  co  do  zasady  nie  miał  prawa
sprawować Sakramentu Ołtarza (choć i tutaj istniała możliwość
uzyskania  specjalnego  zezwolenia  odpowiedniego  biskupa
diecezjalnego).  Co więcej  uznano,  że  dobrym pomysłem jest
stworzenie  w  ramach  posługi  diakona  przestrzeni  dla  służby
kobiet  w Kościele.  Postulaty wprowadzenia  takich  rozwiązań
pojawiały  się  już  bowiem  intensywnie  w  polskiej  debacie
kościelnej  lat  90.  Odstąpiono przy tym od koncepcji  diakona
jako  nieordynowanej  służby  pomocniczej  w  Kościele.
Potwierdzeniem, że  posługa diakona miała  stać  się  swoistym
polskim  wynalazkiem,  by  dać  kobietom  jakąś  przestrzeń
w Kościele, bez przyznawania im jednak tego samego statusu
co  mężczyznom,  którzy  jako  jedyni  zachowali  prawo  do
obejmowania posługi prezbitera (a co za tym idzie stanowiska
proboszcza) i biskupa, był fakt, że za diakonki uznano kobiety,
które  w dotychczasowej  swojej  służbie  zostały  wprowadzone
w urząd nauczania kościelnego.

W wyniku tych reform w Kościele mieliśmy w ramach urzędu
ordynowanego  dwie  grupy  osób.  Mężczyzn  z  wyższym
wykształceniem teologicznym, którzy zdali I egzamin kościelny
w  posłudze  prezbitera,  oraz  kobiety  z  takim  samym
wykształceniem i egzaminem w posłudze diakona. Dodatkowo
obraz  komplikowały  dwa  fakty.  Wraz  z  reformami  lat  90.
wprowadzono  odrębny  egzamin  dla  diakonów  i  diakonek.
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Powstała też możliwość zostania diakonem bez legitymowania
się  dyplomem magistra  teologii.  Z  tej  opcji  skorzystali  dwaj
panowie,  którzy  jako  jedyni  mężczyźni  zostali  diakonami.
Poza tym posługę diakonki pełniły kobiety, które legitymowały
się wyższym wykształceniem teologicznym.

To właśnie wraz z reformami lat 90. XX wieku można mówić
o wprowadzeniu  w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim
ordynacji  kobiet.  Bowiem  diakonki  sprawowały  posługę
w ramach  jednego,  ordynowanego  urzędu.  Tym  samym
wszelkie sensacyjne nagłówki o wprowadzeniu ordynacji kobiet
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na jesień 2021 spóźniły
się o jakieś dwadzieścia kilka lat. Jednocześnie jednak oddają
one  panującą  od  tego  momenty  rzeczywistość,  w  której  dla
kobiet  przewidziano  w  Kościele  rolę  uzupełniającą,  bez
możliwości  brania  pełnej  odpowiedzialności  za  prowadzenie
parafii czy później szerszych struktur Kościoła. Nie załatwiało
to  jednak  kluczowego  problemu,  który  tak  zdiagnozowano
w dokumencie  przygotowanym  przez  członków  Synodalnej
Komisji  d/s teologii  i  duszpasterstwa ok. 1998 roku: „Nie do
utrzymania jest sytuacja, z którą mamy do czynienia w Polsce
od kilkudziesięciu lat, a polegająca na tym, iż kobiety uzyskują
to samo wykształcenie teologiczne, odbywają te same praktyki
kościelne, zdają ten sam egzamin kościelny, po czym zamiast
ordynacji  proponuje  się  im  jedynie  wprowadzenie  w  urząd
nauczania  kościelnego,  z  czym  związane  są  ograniczenia
kompetencyjne  i  mniejsze  możliwości  awansu zawodowego”.
W  wyniku  zmian  zaproponowano  im  ordynację,  jednak  do
posługi, która nadal ograniczała pole służby kobiet w Kościele.
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Oczywiście  decyzje  z  lat  90.  nie  zamknęły  dyskusji
o dopuszczeniu kobiet do posługi prezbitera. Jej efektem było
stanowisko Synodalnej Komisji Teologii i Konfesji z 2008 roku.
Odpowiadając  na  pytania  o  możliwość  ordynacji  kobiet
do posługi prezbitera Komisja podzieliła argumentację obecną
w opracowaniach ŚFL (której zasadniczy zrąb podsumowałem
wyżej),  wskazując,  że  brak  ordynacji  do  posługi  prezbitera
w polskim  Kościele  to  wynik  czynników  społecznych,
kulturowych,  kościelno-prawnych czy  kościelno-socjalnych,  a
także  uwarunkowań  międzykościelnych  (w  domyśle
ekumenicznych,  bowiem  Komisja  odnotowała,  że  większość
Kościołów ŚFL ordynuje kobiety).  To stanowisko,  relatywnie
klarowanie diagnozując sytuację,  nie doprowadziło jednak do
zmiany stanu rzeczy i Synod Kościoła w głosowaniu w 2010
roku  odrzucił  wniosek  Diecezji  Warszawskiej  o  usunięcie
ograniczeń  w  zakresie  płci  w  dopuszczaniu  do  posługi
prezbitera.

Kolejna duża dyskusja odbyła się w Kościele w latach 2015-
2016 z inicjatywy Biskupa Kościoła. W jej efekcie doszło do
kolejnego  głosowania,  w  którym  wniosek  o  ordynację
prezbiteriacką  kobiet  na  wiosennej  sesji  Synodu  Kościoła
w roku  2016  zyskał  po  raz  pierwszy  poparcie  ponad  50%
synodałów. Nie osiągnął jednak koniecznego poparcia 2/3, które
wymagane było od strony formalnej dla zmiany „Zasadniczego
Prawa Wewnętrznego”, w którym zapisane są wymogi odnośnie
do osób ubiegających się o ordynację. Na jesiennej sesji Synodu
Kościoła  Biskup  Kościoła  złożył  wniosek  o  dopuszczenie
diakonów  i  diakonek  do  sprawowania  Wieczerzy  Pańskiej.
Argumentacja teologiczna stojąca za tym wnioskiem podnosiła,
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że cechą konstytutywną urzędu kościelnego w luteranizmie, tak
jak  o  tym  mówią  luterańskie  wyznania  wiary  (szczególnie
„Wyznanie  augsburskie”  art.  V  i  XIV),  jest  przekazywanie
Słowa Bożego w postaci zwiastowania (kazania) i sakramentów.
Synod  Kościoła  zdecydowaną  większością  głosów przyjął  to
rozwiązanie.

Decyzję  Synodu  Kościoła  z  2016  roku  można  interpretować
różnie.  Ja wskażę na dwie,  moim zdaniem uzupełniające się,
możliwości. Po pierwsze, służba kobiet w ramach prowadzenia
nabożeństw była na tyle  powszechnie obecna w Kościele,  że
nieszczególnie  już  kogoś  dziwiła,  a  z  takiej  praktycznej
perspektywy  ograniczenia  co  do  sprawowania  Wieczerzy
Pańskiej, w sytuacji gdy ktoś ma prawo wygłaszać kazanie, nie
są zrozumiałe.  Zresztą nigdy nie zatroszczono się o to,  by je
jakoś trafnie teologicznie uzasadnić. Po drugie, decyzja ta nie
naruszała  status  quo,  w  którym  to  jedynie  dla  mężczyzn
zarezerwowano funkcje przywódcze w Kościele. Jednocześnie
jednak podjęta decyzja pogłębiała obserwację z przytoczonych
wyżej  tez  członków  Synodalnej  Komisji  d/s  teologii
i duszpasterstwa, w której mowa jest o zasadniczej nierówności
kobiet  i  mężczyzn  w  Kościele,  którzy  zyskują  to  samo
wykształcenie,  zdają  te  same  egzaminy,  ale  nie  daje  im  to
możliwości takiej samej posługi. Do tego po 2016 roku należy
dodać:  i  to  w  sytuacji,  w  której  i  mężczyźni  i  kobiety  są
powołani,  by  w  ramach  swojej  służby  spełniać  to,  co  dla
ordynowanego  urzędu  w tradycji  luterańskiej  jest  istotowe  –
służbę Słowa i sakramentu.

Powyższy szkic historii dochodzenia do decyzji z zeszłorocznej
jesiennej  sesji  Synodu  Kościoła  pokazuje,  że  po  pierwsze,
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ordynację kobiet w Kościele mamy już ponad 20 lat. Po drugie,
fakt  ordynowania kobiet  nie przekładał  się  na możliwość ich
służby w posłudze prezbitera,  co rodziło absurdy teologiczne
i praktyczne.  Do  tych  pierwszych  zaliczyć  trzeba  sytuację,
w której różnica między posługą diakona i prezbitera sprowadza
się do co do zasady do płci  osób je sprawujących oraz tego,
kto może  objąć  stanowisko  proboszcza,  bo  pozostałe,
dużo ważniejsze z perspektywy luterańskiej teologii,  elementy
służby są dla obu posług tożsame. Wśród tych drugich znalazły
się  przykłady  parafii,  które  były  de  facto  prowadzone  przez
panie diakon, zaś męski proboszczowski nadzór sprowadzał się
do pełnienia przez biskupa diecezji z urzędu funkcji proboszcza
administratora.

Warto  tutaj  przywołać  także  dwa  argumenty  jakie  padły
w ostatniej dyskusji synodalnej. Pierwszy teologiczno-biblijny,
a drugi praktyczny. W pierwszym wskazano, że przy uważnej
lekturze 1 Mż 1-3 nie da się utrzymać tezy, jakoby w ramach
porządku  stworzenia  kobieta  została  podporządkowana
mężczyźnie. W 1 Mż 1,26-28 są oni przedstawieni jako równi
sobie, to samo wynika też z drugiego opisu stworzenia (1 Mż
2),  w którym kobieta  jest  jedyną istotą,  nad którą  Adam nie
sprawuje władzy, gdyż to nie on nadał jej imię. Hebrajskie imię
Iszsza (po polsku oddane jako „mężatka”), o którym wspomina
biblijny  tekst,  jest  zaś  wyrazem  równego  stosunku  kobiety
i mężczyzny  (imię  to  oparte  jest  na  tym  samym  rdzeniu  do
rzeczownik  mężczyzna  –  Isz).  Pierwszy  akt  panowania
mężczyzny nad kobietą pojawił się dopiero po upadku, kiedy
Adam nazywał  żonę swoją Ewa.  To imię nie  niosło w sobie
elementu równości kobiet i mężczyzn, ale skupiało się na roli
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kobiety w przekazywaniu życia. Nie ma zatem podstaw, by w
dyskusji  o  strukturze  urzędu  kościelnego  powoływać  się  na
porządek  stworzenia,  który  jakoby  podporządkowuje  kobiety
mężczyznom,  bo  to  rzutowanie  na  czas  rajski  sytuacji,  która
nastąpiła  już  po  wygnaniu  z  raju.  Argument  praktyczny
wskazywał zaś, że obecny model urzędu kościelnego w naszym
Kościele  jest  niepraktyczny.  Blokuje  on  bowiem  posługę
diakona w formie posługi „niepełnego księdza” przeznaczonej
dla  kobiet,  nie  pozwalając,  by  w  jej  ramach  poszukać
możliwości  dla  osób,  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  chętnie  by
przyjęli na siebie obowiązki związane z jakiegoś rodzaju służbą
pomocniczą  w  Kościele.  Wśród  nich  są  na  przykład
ewangeliści,  którzy  są  zgodnie  z  wymogami  Kościoła
przygotowani, zdali odpowiednie egzaminy i pełnią w praktyce
służbę  w  takim  zakresie,  w  jakim  im  ją  powierzono.
Z niezrozumiałych  powodów  Kościół  dotychczas  uznawał
jednak,  że  ich  służba  nijak  się  ma  do  zasadniczego  modelu
służby  w  Kościele  i  wystarczy,  by  ich  uprawnienia  były
regulowane jedynie na poziomie regulaminu jednej z jego agend
– Centrum Misji i Ewangelizacji. Ten drugi argument pokazuje
jeszcze jedną istotną rzecz. Decyzja o uporządkowaniu sytuacji
kobiet,  które  są  odpowiednio przygotowane do służby Słowa
i sakramentów  w  Kościele,  to  tylko  jeden  z  elementów
szerszego  problemu,  który  wymaga  dalszych  prac.
Zainteresowanych  odsyłam do  mojego  tekstu  w  „Kalendarzu
Ewangelickim”  na  rok  2021,  w  którym  naszkicowałem,  jak
wygląda  koncepcyjny  stan  prac  nad  szerszą  kwestią  służby
w Kościele.

Jerzy Sojka
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KRONIKA PARAFIALNA

W  nowy  rok  2022  weszliśmy  pod  hasłem
Jedność.  Budowanie  jedności  w rodzinie,  w
parafii, w miejscu pracy, czy w społeczeństwie
to  nieustający  proces  wymagający
zaangażowania  i dobrej  woli.  Na  początku
stycznia  odbył  się  koncert  p. Timura,  który
jako uchodźca przebywał w ośrodku w Grupie.
Ponadto,  pomimo  różnic  wyznaniowych

uczestniczył  we  wtorkowych  spotkaniach  dając
minikoncerty  na  gitarze,  a  także  podzielił  się
swoimi  przemyśleniami  w poprzednim numerze
Kwartalnika.  W  trzecią  niedziele  miesiąca
przeżywaliśmy  Tydzień  Modlitw  o  Jedność
Chrześcijan.  Ze  względu  na  jeszcze  rosnącą
liczbę  zachorowań  na  nabożeństwie  nie  byli
obecni  goście  ekumeniczni.  Końcem  stycznia
przyznana  została  tegoroczna  nagroda  Flisaka

Pani  Karoli
Skowrońskiej,  naszej  parafiance,
członkini  rady  parafialnej  i
przedstawicielce  do  synodu
diecezjalnego.  Nagrodę  otrzymała
z rąk Prezydenta miasta Grudziądz,
p. Macieja Glamowskiego.

Kolejny  miesiąc  roku,  luty,  przyniósł  ze  sobą  nowe  troski
i smutki.  Początkiem  lutego  wielu  z  nas  sądziło,  że  nie
powtórzy się sytuacja sprzed ośmiu lat,  gdy nastąpiła aneksja
Krymu.  Mieliśmy  nadzieję,  że  dyplomatycznie  zostaną
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rozwiązane  kwestie  między  Rosją  a  Ukrainą.  Kolejne  dni
pokazały, że spełnił się najgorszy scenariusz. Wojna na Ukrainie
stała się faktem. Podczas nabożeństw modliliśmy się o pokój na
Ukrainie,  a szczególnie  naszymi  myślami  i modlitwami
objęliśmy partnerską Parafię w Charkowie. W połowie miesiąca
odbyło się  zgromadzenie  sprawozdawczo-budżetowe,  podczas
którego  pod  przewodnictwem  Prezes  Rady  Parafialnej,
p. Elżbiety  Smolarek,  rozmawialiśmy  nie  tylko  o  finansach,
ale także  o planach  na  rok  2022.
W lutym  przeżywaliśmy
uroczystość  wstąpienia  p.  Marka
do Kościoła, które dokonało się w
obecności  świadków,  rodziny  i
zboru.  Końcem  miesiąca  odbyło
się spotkanie online dla młodzieży.

Początkiem marca weszliśmy wraz środą popielcową w okres
pasyjny.  W  tym  czasie  rozpoczęły  się  akcja  Skarbonka
i cotygodniowe rekolekcje parafialne pt. Wokół Ukrzyżowanego.
W marcu  odbyło  się  popołudnie  z  grami  planszowymi,
w którym  uczestniczyły  także  osoby  spoza  parafii.  Ponadto
przeżywaliśmy kolejną uroczystość wstąpienia do Kościoła p.

Iwa, który ślubował wierność przy
światkach  i  zboru.  Uroczystości
takie  jak  ta  pozwalają  myśleć
z nadzieją  o przyszłości  parafii.
Z kolei końcem marca zamieszkała
rodzina  ukraińska  w  budynku
parafii,  co  odbyło  się  za  sprawą

osób  prywatnych,  które  sfinansowały  remont  i  pomoc  na
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najbliższe miesiące i  przy współpracy z  Parafią  prawosławną
w Grudziądzu. Oprócz tego niektórzy parafianie zaangażowali
się  w  pomoc  Ukrainie  wspierając  finansowo  zbiórkę  przez
Diakonię Kościoła czy przyjmując uciekające osoby pod swój
dach.

MODLITEWNY KĄCIK

Czas pasyjny i wielkanocny
wydają  się  być  jak  dwa
różne  rewersy  jednej
monety. Są jednością, której
nie da się jednej bez drugiej
rozważać  i  zrozumieć.  Modlitwa  stanowi  dobry  moment
refleksji i zadumy nad tym co Bóg uczyni poprzez swego Syna
Jezusa Chrystusa. To także czas na przemianę i dziękczynienie.

Wykonało się! Ewangelia Jana 19,30

Łaskawy Boże, miłosierny Ojcze nasz w niebiesiech. Wieczór
wielkopiątkowy  przypomina  nam  krzyż  Syna  Twego,  Jezusa
Chrystusam Jego świętą ofiarę, Jego bezgraniczną miłość. Jakże
cenna musi być w oczach Twoich nasza dusza i jej zbawienie,
skoro nie cofnąłeś się przed największą i najboleśniejszą ofiarą.
Boże  święty,  krzyż  Syna  Twego  jest  najpiękniejszym
świadectwem  Twojej  miłości.  Dziękujemy  Ci  za  wszystko,
co uczyniłeś  dla  nas.  Wspominamy  to  z  najgłębszą  czcią
i uwielbieniem.

Zbawicielu  nasz  ukochany,  największą  pociechą  napawają
słowa Twoje, które wypowiedziałeś w strasznych cierpieniach
wobec zbliżającej się śmierci: W słowach Wykonało się! Mieści
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się  sens  Twojego  życia.  Wypiłeś  kielich  mąk  aż  do  dna
i żegnałeś  się  z  życiem  an  ziemi  w  tym  przekonaniu,  że
spełniłeś  wszystko,  co  dotyczy  naszego  zbawienia.  Mogłeś
modlić się: Jam Cię uwielbił na ziemi, dokonałem dzieła, któreś
mi zlecił, abym je wykonał. Nie na darmo działałeś wśród nas na
ziemi, zniosłeś najbardziej wyszukane męczarnie, nie na darmo
umarłeś. Wykonało się wszystko, co było potrzebne dla naszego
zbawienia. Daj, Panie, byśmy w słowie Wykonało się! Znaleźli
siły do nowego życia. Gdy otoczą nas ciemności śmierci, niech
to słowo będzie nam światłością i ostoją. A gdy dzieło nasze się
skończy, Ty sam Zbawicielu nasz, dokonaj w nas Swego dzieła,
dla którego poświęciłeś Swe życie. Amen.

O Jezu, moje ukochanie,
Mieć pragnę Ciebie w świętej czci;
W mym sercu spocznij, drogi Panie,

I zostań w nim po wszystkie dni,
Bo zawsze mieć pociechę chęć
Twych słów, że już spełniło się.

Pieśń Ewangelicka

Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ 

Nowość  Wydawnictwa  Warto!
Książka  Podróż  na  bocianim
grzbiecie autorstwa  dk.  Katarzyny
Kowalskiej  to  prosta  i  urokliwa
historia  bocianiej  rodziny,  która
przylatuje  z  Afryki  do  Polski
i w pobliżu małego kościoła zakłada
swoje gniazdo. 
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Każdy  rozdział  książki  składa  się  z  dwóch  części:  przygody
bocianów  i  ich  przyjaciół  oraz  krótkiej  refleksji  związanej
z codziennym  życiem  dziecka,  która  inspirowana  jest
konkretnym  fragmentem  biblijnym.  Mali  czytelnicy
i czytelniczki  znajdą tu też sporo wiadomości  przyrodniczych
na temat głównych bohaterów.

Teoś i Wielkanoc to bajeczne słuchowisko
dla  dzieci  od  czterech  lat.  Opowiada  ono
o dociekliwym  wróbelku,  który  pragnie
poznać  istotę  Świąt  Wielkanocnych.
Słuchowisko odpowie na wiele nurtujących
dzieci pytań.

Czas  pasyjny,  to  również  czas  wysyłania  sobie
życzeń. W związku z tym polecamy uwadze kartkę
z  krzyżem.  Będzie  to  miły  upominek
przypominający  o  dziele  naszego  Pana  Jezusa
Chrystusa  na  krzyżu. Kartka  posiada  wyjmowany
krzyż, który można użyć jako zakładkę do Biblii.
Jest dostępna w czterech wariantach.

Książki  dostępne  stacjonarnie  w  księgarni  Warto
i www.warto.com.pl.  Możliwe  jest  także  zamówienie  przez
Parafię.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Kwiecień:

• Kreatywne  Spotkanie  Pań,  2  kwietnia  br.,  godz.  15.00,

sala parafialna, ul. Cmentarna 3a;

• Rekolekcje  młodzieżowe,  9  kwietnia  br.,  w  godz.  10.30-

12.00 on-line;

• Popołudnie  z  grami  planszowymi,  23  kwietnia  br.,

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

Maj:

• Wieczór filmowy, 13 maja br., godz. 17.00, sala parafialna

ul. Cmentarna 3a;

• Pamiątka powołania Parafii, 22 maja br., kościół św. Jana,

ul. Szkolna 10;

• Wniebowstąpienie  Pańskie, 26  maja br.,  godz.  16.00,

kościół św. Jana, ul. Szkolna 10;

Czerwiec:

• Drugi dzień Zielonych Świątek, 6 czerwca br., godz. 16.00,

Pokrzywno – piknik parafialny;

• Zakończenie Roku Szkolnego, 26 czerwca br., godz. 10.00,

kościół św. Jana, ul. Szkolna 10.
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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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