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SŁOWO WSTĘPNE

Czy  planujesz  swoje  podróże? Niektórzy  wolą  wziąć
plecak  i  pozwalają  się  zaskoczyć  przyszłością.  Boża  droga
zawiera  te  dwie  odmienne  podejścia.  Wystarczy,  że  tak  jak
psalmista będziemy wołać w sercu  Dusza moja pragnie Boga,
Boga  żywego.  Jego  Duch  sprawi,  że  podróż  życia  będzie
zaplanowana,  a  z  drugiej  strony będziemy zaskakiwani przez
Boga, aż dotrzemy do domu Ojca naszego w niebiesiech.

Dom Boży to  coś  więcej  niż  jedynie  religijny cel  życia
doczesnego.  Doświadczyć  możemy  go  w  Słowie  i
Sakramentach, gdy Bóg mocą Ducha swego przemawia do serc
naszych. Daje tym samym szansę na zasmakowanie domowej
atmosfery w wieczności. Bo chociaż patrzymy na to wszystko
jak przez mgłę to  jednak w pewności  pielgrzymujemy mając
świadomość czym jest Boży dom.

Podróż z  Bogiem ma różne wymiary,  które każdy z nas
odczuwa  na  swój  indywidualny  sposób,  ale  jeden  cel,  dom
Boży. Domem jest też Boża rodzina, Kościół, Parafia, którego
członkami stajemy się albo przez chrzest, a następnie świadome
przystąpienie podczas konfirmacji czy wstąpienie do Kościoła.
A jak to bywa w rodzinie, tak również w Kościele pojawiają się
zmiany,  na  przykład  ordynacja  kobiet  na  funkcję  prezbitera.
Kościół  czy  Parafia  powinna  być  także  miejscem,  gdzie
przeżywamy wspólnie radości, smutki, sukcesy i porażki. Nigdy
nie powinniśmy podążać sami. Inaczej będzie nam trudno dojść
do tego niebieskiego domu.

ks. Karol Niedoba
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DOM

„Zamieszkiwanie jest podstawowym rysem bycia”

Martin Heidegger

W wakacyjny czas, kiedy wybieramy się w drogę, zostawiamy
za sobą to, co zwiemy ‘domem’. Wbrew pozorom to fizyczne
oddalenie  prowokuje  do  myślenia  czym  jest  dom.  Bo  rzecz
wcale  nie  jest  taka  oczywista  i  nie  wyraża  się  tylko
w kategoriach przestrzeni.

W ludzkiej  naturze  obecne  są  dwa  żywioły.  Z  jednej  strony
pragnienie pewnej stabilności, zadomowienia, coś, o czym pisze
Emil Cioran:

„Przecież  po  tysiąckroć  byłoby  chyba  lepiej  wycofać  się  do
jakiegoś  odległego zakątka,  gdzie  nie  docierałby najmniejszy
nawet  odgłos  wszystkiego  tego,  co  składa  się  na  zgiełk
i komplikacje świata! (Na szczytach rozpaczy)

Z drugiej strony– postawa nazwana przez Gabriela Marcela –
„homo viator” – człowiek wędrowiec, człowiek drogi.  Można
powiedzieć,  że  w  horyzoncie  tych  żywiołów  rozgrywa  się
człowieczy  los.  I  w  tej  przestrzeni  nie  tylko  fizycznej,  ale
i duchowej jest to, w czym mieszka człowiek.

Na  początek  warto  zobaczyć  kilka  różnych  kulturowo
kontekstów tego, co nazywamy domem. Jest to bowiem pojęcie
uniwersalne.  Dom  jest  najważniejszym  miejscem  pobytu  na
ziemi  każdego  człowieka  danej  kultury.  W  swoim  domu
człowiek czuje się tak, jakby znajdował się w centrum świata,
więcej – dom jest  symbolem całego świata.  Starożytni Grecy
uważali,  że  prawem  domu  jest  ciągła  troska  o  przetrwanie.
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W kulturze stoickiej świat jest wspólnym domem bogów i ludzi.
Dla  Egipcjan  dom  był  także  symbolem  matczynego  łona.
W bardziej zamierzchłych czasach prawdopodobnie w domach
chowano  umarłych.  Rzymianie  groby  nazywali  wiecznymi
domami (domus aeterna).    W świecie  biblijnym pojawia się
pojęcie  „domu Bożego”.  Chodziło  pierwotnie  o  tzw.  Namiot
Spotkania,  później  o  świątynię.  Jednak  każde  miejsce,
na którym objawił się Bóg, nazywane było mieszkaniem Boga.
Był  i  …biblijny  ‘dom  niewoli’  czyli  królestwo  faraona,
z którego  w  końcu  Izraelici  zostali  wyzwoleni.  W  czasach
Nowego  Testamentu  domem  Bożym  staje  się  gmina
chrześcijańska,  czyli  kościół.  Paweł  Apostoł  w  Liście  do
Efezjan powie, że wierzący są „domownikami Boga” (Ef 2,19).

Jak widać, chcąc czy nie chcąc, poruszamy się w perspektywie
myślenia o domu. Wydaje się, że tak, jak stosunek do czasu (do
przeszłości,  teraźniejszości  i  przyszłości)  opisuje  konkretną
ludzką osobę,  tak i  postrzeganie  i  rozumienie  domu pozwala
zrozumieć  Drugiego.  Jest  to  niemal  oczywiste,  jednak
oczywistości należy wciąż wyjaśniać i odkrywać, że materialny,
fizyczny,  przestrzenny  aspekt  domu  nie  jest  wcale
najważniejszym.  Widzimy  wielkich  tego  świata,  żyjących
w luksusach,  a  jednak  jakby...bezdomnych  biednych  ludzi.
Którzy bardziej przypominają ludzi z kryjówek.

Spotykamy i  tych,  co  nie  znają,  co  luksus  i  rezydencjonalne
przestrzenie, mających – by użyć słów Norwida: „przecież i ja
ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa” - niewiele, a jakby
zadomowionych  w  świecie.  Nie  jednak  ilość  metrów,
przestrzeni  jest  tu  ważna.  Ważne  jest  „jak”  się  w  tych
przestrzeniach człowiek odnajduje.
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 Ksiądz  Tischner  pisał:„  Zachodzi  jakieś  głębokie
pokrewieństwo  między  wewnętrznym  poczuciem  wolności,
jakie  człowiek  nosi  w  duszy,  a  zewnętrznym  obrazem
przestrzeni,  w  której  żyje  i  działa.  Powiedz  mi,  w  jakiej
przestrzeni  żyjesz,  a  ja  ci  powiem,  jaką  wolnością  jesteś
wolny”.

By  mógł  powstać  dom,  wcale  nie  chodzi  o..  materiały
budowlane.  Tu  chodzi  o  duszę  człowieka.  Materiały
„wystarczą” by powstał mniejszy, większy, mniej lub bardziej
gustowny  ...budynek.  Nie  można  zaprzeczyć  jednak,
że architektura budynków jest odbiciem, obrazem danej epoki,
ludzkiej mentalności, perspektyw i horyzontów ducha.

Gdy  pytamy  o  dom,  mając  w  pamięci  także  refleksje
współczesnych  filozofów,  nieodmiennie  pojawia  się  refleksja
Martina  Heideggera  (1889-1976),  który  w  swoim  domu
w górach Szwarcwaldu pytał  o bycie człowieka w kontekście
naszych  rozważań,  a  także  myślenia  o  tym,  co  znaczy
(to w kolejnym  artykule)  'droga'  w  życiu  człowieka.  Jeden
z tekstów  tego  filozofa  nosi  tytuł:  „Budować,  mieszkać,
myśleć”. Nie czas i sposobność na stricte filozoficzne analizy
słów Heideggera.  Wystarczy  sam trop zawarty  w tytułowych
słowach.  One  mówią  prawie  wszystko  o  idei
i rzeczywistości...domu.

Budowanie,  mieszkanie  (zamieszkiwanie)  i  myślenie
wyznaczają  nasze  drogi  do  domu.  To  wszystko  ma  sens,
gdy będziemy nie  tylko  w  przestrzeniach  tego,  co  widoczne,
materialne,  dotykalne  i  mierzalne  fizycznie,  ale
w przestrzeniach ducha. Tam, gdzie jest  miejsce na spotkanie
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z Drugim, na wierność i na wzajemność. Dom to miejsce, jak
powie  Tischner,   „wiernego  obcowania  ludzi”,  gdzie  ma  się
świadomość, że to miejsce, gdzie jestem jest zawsze miejscem
„obok kogoś” i miejsce „z kimś”. Takie budowanie stwarza siłę
i więź mocniejszą niż niejedno wiązanie z betonu i stali. I nie
prowadzi do skonstruowania kryjówki. Idąc dalej – budowanie
nie tylko ścian, ale relacji, sprawia, że można zamieszkać nie
tylko  w  budynku,  ale  zamieszkać  w..  swoim  życiu.  Znów
niestety,  gdy patrzymy na  ten czas  i  ten świat,  widzimy,  jak
niewielu  zamieszkuje  w  swoim  życiu.  Próbują  „zamieszkać”
w swoich  ambicjach,  sukcesach,  podbojach,  życiu  życiem
innych, a nie w swoim życiu. Boją się 'zaryzykować' spotkanie
z  Drugim,  odsłonięcie  prawdy  o  sobie.  Mogą  mieszkać,
pomieszkiwać, ale nie zamieszkują swego życia.

I -last but not least – myślenie. Gdyby nawet „przyłożyć” ten
dar, jaki każdy z nas otrzymał od Stwórcy, tylko do tworzenia
budynku, byłoby nieco piękniej i  przyjaźniej wokół nas. Jeśli
jednak pojawi się myślenie o Drugim i współmyślenie, tworzy
się  wspólnota.  Ta  mała,  rodzinna,  ale  i  ta  zwana  wspólnotą
wierzących,  kochających  dany  kraj,  miejsce.  Jak  to  dziś
wygląda, dobrze widać. Po to jednak chcemy w wakacyjny czas
zapytać  o  dom,  by  swoje  życie  uczynić  gościnnym  dla
Drugiego.  Można  i  trzeba  jeszcze  postawić  pytanie  –  czy
budowanie, zamieszkanie i myślenie ma sens dla tego, kto pędzi
życie samotnika? I  tego,  który wybrał  świadomie takie  życie
i taki dom, jak i tego, którego – niczym biblijnego Hioba- życie
obdarło z bliskich...?

Być  może  odpowiedź  zaskoczy.  I  Hiob  ma  swój  dom...
W dialogu,  buncie  wobec  Tego,  z  którym  się  wadził  i  pytał
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„Dlaczego?”.  I  Sokrates,  Platon  i  wielu  innych,  którzy  po
ludzku  samotni,  zawsze  spotykali  ...Siebie  samych
w bezgłośnym dialogu.

W  ludzkich  dwóch  żywiołach  jakoś  można  się  odnaleźć,
budując,  zamieszkując,  myśląc.  Ktoś  mądry  powiedział,
że Dobrego wakacyjnego wędrowania...

Paweł Łukasz Nowakowski

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

A gdy  wsiadł  do  łodzi,  poszli  za  nim  uczniowie  jego.  I  oto
nawałnica  wielka  powstała  na  morzu  tak,  że  fale  łódź
przykrywały. On zaś spał. I  podszedłszy do niego zbudzili  go
słowami:  Panie,  ratuj,  giniemy!  A On rzekł  do  nich:  Czemu
jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i
morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc:
Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? 

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 23-27

Przeżywamy  po  raz  kolejny  w  naszym  życiu  czas  wakacji.
Dla uczniów  i  studentów  jest  to  wolne  od  codziennej  nauki
w Zaś  dla  wielu  osób  pracujących  zawodowo będzie  to  czas
letnich urlopów od pracy zarobkowej. Bardzo różnie spędzamy
letni odpoczynek. Dla jednych będzie to pobyt w podgórskich
miejscowościach;  a  co  za  tym  idzie,  zdobywanie  kolejnych
górskich szczytów. Dla drugich będzie to pobyt w nadmorskich
kurortach,  czy  też  nad  jeziorem.  Kiedy  odpoczywamy  nad
morzem bądź jeziorem; to bardzo często korzystamy z jednej
z wielu atrakcji turystycznych, jakim jest rejs statkiem w głąb
morza, czy też jeziora. 
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Przytoczony powyżej fragment 8 rozdziału Ewangelii  według
św. Mateusza  zawiera  opis  niezwykłego  rejsu.  Otóż
przyglądając się nieco bliżej tejże ewangelicznej relacji stajemy
się niejako świadkami, jak Jezus Chrystus wraz z Jego uczniami
po  całodziennym  nauczaniu,  o  którym  dowiadujemy  się
z wcześniejszych  fragmentów  tejże  Ewangelii  postanowili
wieczorem przeprawić się  przy pomocy łodzi  na drugi  brzeg
Jeziora  Galilejskiego.  Zatem  można  powiedzieć,  że  Jezus
zasypiając  w  łodzi  zasłużył  na  odpoczynek.  W  czasie  gdy
płynęli, a Jezus spał nagle rozpętała się gwałtowna burza (…)
tak,  że  fale  łódź  przykrywały.  (…).  (Mt  8,  24).  Ewangelista
Mateusz  sztorm  na  Jeziorze  Galilejskim  nazywa  greckim
słowem SEJSMOS, którym określa się także trzęsienie ziemi.
A więc  zasłużony  odpoczynek  dla  Jezusa  przerodził  się
w bardzo  wielkie  niebezpieczeństwo.  Dlatego  uczniowie
w obawie o własne życie (…) podszedłszy do niego zbudzili Go
słowami: Panie, ratuj, giniemy! (Mt 8, 25).

Musimy przyznać, że owe uczniowskie zawołanie: Panie, ratuj,
giniemy!  jest  nieraz  udziałem także  i  nas  ludzi  XXI  wieku.
Bowiem  nasze  ludzkie  egzystowanie  na  świecie  można
przyrównać  właśnie  do  owego  -  przytoczonego na  wstępie  -
ewangelicznego opisu rejsu Jezusa Chrystusa i Jego uczniów po
Jeziorze Galilejskim. Zdarza się, że nieraz łódź naszego życia
jest w czasie burzy. Stąd jako współcześni naśladowcy Mistrza
z Nazaretu - i to bez względu na wyznanie - przeżywamy ów
ewangeliczny  SEJSMOS.  Wtedy,  gdy  znajdujemy  się
w chwilach niebezpiecznych dla łodzi naszego życia, podobnie
jak uczniowie Jezusa wołamy: Panie, ratuj, giniemy! A może -
jak to relacjonuje ewangelista Marek - niejako pełni zdumienia,
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pretensji,  a  wręcz  zarzutu  wobec  Jezusa  wykrzykujemy:
Nauczycielu! Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? (Mr 4, 38c)

Zdarza się czasem, że w ‘łodzi’ naszego życia traktujemy Jezusa
Chrystusa  -  jak  ci  owi  ewangeliczni  uczniowie  -  jako  Tego,
który śpi; a więc Tego, który jest niejako poza tym, co się wokół
Niego  dzieje.  Jednak  Jezusowego  snu  nie  możemy
interpretować jako beztroskiej nieświadomości,  ale był to sen
Tego,  który  jako  Syn  Boży  w  pełni  panuje  nad  wszystkim,
cokolwiek się aktualnie wokół Niego dzieje. Dlatego też dalej
w omawianym  fragmencie  Ewangelii  wg  św.  Mateusza
czytamy:  (…)  On  rzekł  do  nich:  Czemu  jesteście  bojaźliwi,
małowierni? (Mt 8, 26a) Jednakże nie czekając na odpowiedź
swych uczniów: (…) wstał,  zgromił  wiatry i  morze i  nastała
wielka  cisza.  (Mt  8,  26b)  Zaś  w  relacji  ewangelisty  Marka
dowiadujemy się, że Jezus dopiero po uciszeniu burzy; zapytał
się swych uczniów: (…) Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże
to,  jeszcze  wiary  nie  macie?  (Mr  4,  40).  Tak,  więc  Jezus
Chrystus  w  ewangelicznej  opowieści  o  uciszeniu  burzy  na
Jeziorze Galilejskim ukazany jest jako Ten, który będąc Synem
Bożym -  tak,  jak Jego Ojciec,  Stworzyciel  –  także i  On jest
Panem stworzenia i jego żywiołów. Dlatego też, kiedy w relacji
Mateusza  mówi  im  o  małej  ich  wierze,  a  w  relacji  Marka
zarzuca  im  zupełny  brak  wiary;  daje  im  do  zrozumienia,
że powinni stale mieć ufność i być pełni wiary w Jego boskie
działanie  w  każdej  chwili  swego  życia,  a  w  szczególności
w sytuacji, która z ludzkiego punktu widzenia jest beznadziejna.

Mając na uwadze słowa Jezusa budujmy w sobie świadomość,
że tak jak kiedyś Syn Boży, Jezus Chrystus dokonał uciszenia
burzy  na  Jeziorze  Galilejskim,  tak  i  dziś  pragnie  uciszać
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niejeden  SEJSMOS naszego życia.  Nikt  inny,  jak tylko Bóg
w ukrzyżowanym, a zarazem zmartwychwstałym swym Synu,
Jezusie Chrystusie chce stanąć za sterem Twojej i mojej łodzi
życia.  Jednak w tym miejscu musimy sobie odpowiedzieć na
dwa zasadnicze pytania, a mianowicie: Kto lub co stoi za sterem
Twojej i mojej łodzi życia? Komu lub czemu powierzamy nasze
wczoraj,  nasze  dziś  i  nasze  jutro  podczas  naszego  rejsu  po
morzu tego świata? Życzmy sobie abyśmy - odpowiadając na
powyższe  pytania  –  szczerym,  pełnym ufności  sercem mogli
złożyć świadectwo, że za sterem naszej łodzi życia stoi tylko
i wyłącznie Pan Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.  Zaś
owym sterem naszej łodzi w czasie naszego rejsu niechaj będzie
zawsze  Chrystusowy  krzyż.  Dzięki  bowiem  zbawiennej,
krzyżowej ofierze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa na wzgórzu
Golgoty  -  pomimo  często  niesprzyjających  fal  -  mamy
zapewnienie  bezpiecznego  dopłynięcia  do  owego  drugiego
brzegu, gdzie czeka na nas przebywanie w fizycznej bliskości
naszego Stwórcy. Obyśmy mogli wyznać za pieśniarzem: Gdy
Jezus jest  w łodzi  nie  boję  się  burz,  nade mną czuwa Stróż.
Amen.

Jerzy Kędzior

KS. RYSZARD DANIELCZYK,
DUSZPASTERZ NASZEJ
PARAFII W LATACH 1933-1935

Po pożegnaniu w marcu 1932 r. ks. Jerzego
Kahané,  współzałożyciela  i  pierwszego
administratora polskiego zboru ewangelicko-
augsburskiego  w  Grudziądzu,  1  kwietnia
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funkcję tę zaczął sprawować ks. Waldemar Preiss, jego następca
w Bydgoszczy i w Toruniu. Od 1 lipca 1933 r. do Grudziądza
został  skierowany  jako  pierwszy  samodzielny  duszpasterz
ks. Ryszard  Danielczyk,  z  zadaniem  służenia  również
w diasporycznym  zborze  polskim  w  Tczewie  istniejącym  od
1930  r.  Zbiegło  się  to  z  wyborami  nowego  prezesa  rady
kościelnej,  którym jesienią  został  Gustaw Gaede  i  wyborami
nowej rady w roku 1934. 

Ks. Ryszard Danielczyk urodził się w Warszawie 7 lutego 1904
r.  w rodzinie  robotniczej  Władysława i  Zuzanny z  d.  Rabke.
Ukończył parafialne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w 1923 r.
i po  studiach  teologii  ewangelickiej  na  Uniwersytecie
Warszawskim  został  ordynowany  na  duchownego
16 października 1932 r. Rozpoczął pracę jako wikariusz parafii
stołecznej,  ale  już  w  następnym  roku  skierowano  go  do
Grudziądza. W Grudziądzu nadal bez przeszkód korzystano na
nabożeństwa  z  niemieckiego  kościoła  ewangelicko-unijnego
przy  ul.  Mickiewicza  dzięki  uprzejmości  proboszcza
ks. Reinholda  Dieballa  i  rady  parafialnej,  a  nawet  na
niemieckich nabożeństwach podawano informacje o terminach
nabożeństw  w  języku  polskim.  Niestety,  krótko  przedtem,
podczas  wizytacji  przeprowadzonej  przez  księdza  seniora
Gustawa  Manitiusa  z  Poznania,  okazało  się,  że  sytuacja
materialna zboru była kiepska, co wynikało z uchylania się od
płacenia  składki  kościelnej  przez  niektórych  członków
i z wysokiego poziomu bezrobocia. Jednak nie rozkładano rąk
i dla polepszenia sytuacji materialnej w latach 1933-1936 zbór
jako  instytucja  polska  na  terenie  byłego  zaboru  pruskiego
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uzyskał  roczne  dotacje  z  Ministerstwa  Wyznań  Religijnych
i Oświecenia Publicznego.

Korzystając  ze  stałej  obecności  duchownego,  życie
organizacyjne  nabrało  rozmachu.  W  czasie  urzędowania
ks. Danielczyka  w Grudziądzu  co  pewien  czas  odbywały  się
imprezy o charakterze towarzyskim, na przykład loteria fantowa
przeznaczona  na  potrzeby  zboru  już  w  dniu  2  lipca  1933  r.
1 lutego  1934  r.  urządzono  zebranie  połączone  z  bufetem
i tańcami  w  bocznych  salach  „Tivoli”,  21  maja  wycieczkę
kolejową  Koła  Pań  do  Grupy.  Były  też  spotkania
o poważniejszym  charakterze,  np.  25  października  1934  r.
dyskutowano  nad  broszurą  Pawła  Hulki-Laskowskiego  Rola
i zadania inteligencji  ewangelickiej w naszym życiu religijno-
kościelnym  (Warszawa  1930).  Urządzano  także  nabożeństwa
patriotyczne,  np.  z  okazji  Imienin  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego  i  w  dniach  świąt  narodowych  3  Maja
i 11 Listopada.  11  listopada  1933  r.  w  nabożeństwie  wzięli
udział  przedstawiciele  miejskich  władz  cywilnych
i wojskowych.  17 czerwca  1934  r.  siedmioro  młodych  osób
przystąpiło do konfirmacji. W uroczystości upiększonej grą na
skrzypcach p. Witticha i  śpiewem chóru uczestniczył  również
ks.  prefekt  Zygmunt  Kuźwa  z  Katowic.  Raz  w  tygodniu
odbywały się lekcje religii, prowadzone w 3 grupach w gmachu
Państwowego  Gimnazjum  Żeńskiego  przy  ul.  Marii  Curie-
Skłodowskiej.

22 października 1933 r. odprawione zostało przez ks. Ryszarda
Danielczyka  pierwsze  polskie  nabożeństwo  w  Wąbrzeźnie.
Prezesem  tymczasowego  zarządu  kościelnego  był  lekarz
dentysta Marceli Goldberg pochodzący z Łodzi, potem Oskar
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Stelle. Inauguracyjne nabożeństwo odbyło się w sali biblioteki
szkolnej,  z  udziałem  starosty  Zygmunta  Kalksteina  jako
reprezentanta władz państwowych, kolejne po pewnym czasie
w kościele ewangelicko-unijnym. Jednak już po dwóch latach,
choć  zbór  wąbrzeski  miał  skupiać  ponad  30  członków
i rokowania na przyszłość wydawały się pomyślne, działalność
ustała  z  bliżej  nieznanych  przyczyn.  Ks.  Danielczyk  poza
Grudziądzem  i  Wąbrzeźnem  obsługiwał  również  zbór
w Tczewie  (korzystano  z  podominikańskiego  kościoła
ewangelicko-unijnego) i  jego filiał  w Starogardzie Gdańskim,
gdzie  pierwsze  polskie  nabożeństwo,  również  w  kościele
unijnym,  odbyło  się  23  grudnia  1934  r.  Nabożeństwa
w Grudziądzu  wyznaczano  na  przemian  ze  Tczewem,
co 2 tygodnie  o  godz.  8.30,  a  w  okresie  jesienno-zimowym
o 12.30.  Było  wówczas  około  70  wiernych  i  liczba  ta
systematycznie wzrastała.

1  stycznia  1934  r.  począł  się  ukazywać  diecezjalny
dwutygodnik  „Przegląd  Ewangelicki”,  z  podtytułem  Organ
Polskich Zborów Ewangelickich na Pomorzu i w Poznańskiem.
W Grudziądzu ukazały się 24 numery (w lipcu i sierpniu jako
miesięcznik).  Ks.  Danielczyk  był  redaktorem naczelnym,  ale
w lutym następnego roku pismo przeniesiono do Bydgoszczy,
gdzie  redaktorem  pozostał  ks.  Waldemar  Preiss,  który  już
przedtem  odgrywał  kluczową  rolę.  W  latach  1934-1935
ukazywał się dodatek „Przegląd Młodzieży”, redagowany przez
księży prefektów Oswalda Tyca z Ostrzeszowa i Włodzimierza
Missola  z  Działdowa.  Wydawanie  czasopisma  było  wspólną
inicjatywą  polskich  księży  ewangelickich  z  terenu
województwa poznańskiego i pomorskiego, Grudziądz wybrano
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z uwagi na najniższe koszta druku. Siedziba redakcji mieściła
się  przy  ul.  Groblowej  54  (była  to  niezachowana  kamienica
dr. Jana  Sujkowskiego  nad  Trynką,  obok  naszego  kościoła;
w lutym  1935  r.  pojawił  się  na  krótko  nowy  adres
ul. Sobieskiego  4  m.  5,  tj.  dzisiejsza  ul.  Armii  Krajowej),
sekretarzem  był  Aleksander  Missol  (zarazem  sekretarz
miejscowej  rady  kościelnej).  Gazetę  drukowała  Drukarnia
Rzemieślnicza  Władysława  Grobelnego  przy  ul.  Groblowej
29/31. Już w pierwszych numerach znalazły się kazania a nawet
utwory  poetyckie  grudziądzkiego  pastora.  Współpraca
ks. Danielczyka z pismem trwała do 1937 r., gdy wycofał się po
dokonanej  reorganizacji  bydgoskiego  „Przeglądu”  jako
„półoficjalnego organu Kościoła”, według niego pogłębiającej
podziały pośród wiernych skupionych wokół niechętnych sobie
tytułów prasowych, z których każdy pretendował do takiej roli.

Niestety,  nadal  trudne  położenie  materialne  zadecydowało,
że 26  marca  1935  r.  ks.  Danielczyk  przeniósł  się  na  Śląsk
i z dniem 1 kwietnia administratorem w Grudziądzu został po
raz drugi ks. Waldemar Preiss. Liczbę parafian oceniano w tym
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roku  już  na  105  osób.  Połączona  parafia  Grudziądz-Tczew
przetrwała do 1 marca 1937 r., gdy administrację Tczewa przejął
nowy gdyński duszpasterz ks.  Jerzy Kahané. 1 września tego
roku  administrację  Grudziądza  objął  ks.  Ryszard  Trenkler
z Torunia.

Ks. Ryszard Danielczyk pełnił obowiązki prefekta w Rybniku,
potem  przeniósł  się  do  Katowic  na  ul.  Pierackiego  3  m.
3 (obecnie  ul.  Staromiejska).  Odprawiał  nabożeństwa  także
w innych parafiach i był redaktorem dwutygodnika „Ewangelik
Górnośląski”,  w  początkowym  okresie  wraz  z  ks.  Jerzym
Kahané.  Czasopismo,  założone  w  1932  r.  pod  redakcją
ks. Alfreda  Figaszewskiego,  było  organem  Towarzystwa
Polaków Ewangelików na Górnym Śląsku istniejącego od 1924
r.  niezależnie  od  tutejszych  struktur  kościelnych.  Stało  na
gruncie  niezłomnego  poparcia  celów  i  struktur  sanacyjnego
państwa  polskiego  i  jego  przedstawicieli  w  województwie
śląskim. W zależności od osobistego temperamentu piszących
nie stroniono od popadania w tony wysoce polemiczne wobec
argumentów wysuwanych przez niemieckich współwyznawców.
Siedziba  redakcji  mieściła  się  w  Katowicach  przy
ul. Plebiscytowej 1. Oprócz krajowych i lokalnych, podawano
drobne wiadomości  kościelne  i  polityczne  ze  świata,  a  także
ciekawostki,  nawet  kryminalne.  Był  to  okres  wielkich napięć
narodowościowych  w  lokalnym  Ewangelickim  Kościele
Unijnym  na  Górnym  Śląsku,  który  po  I  wojnie  światowej
cieszył  się  międzynarodowymi  gwarancjami,  zapewniającymi
przez  kilkanaście  lat  zachowanie  stanu  posiadania  z  czasów
panowania  pruskiego  i  dominację  narodowości  niemieckiej,
choć wśród wiernych byli również Polacy. W związku z tym,
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napływający  z  innych  regionów  polscy  luteranie,  głównie
z Cieszyńskiego,  aż  do  1936  r.  nie  byli  przyjmowani  na
członków parafii. Pozostawali skupieni w lokalnych kołach TPE
i  byli  otoczeni  opieką  duszpasterską  młodych  polskich
katechetów  z  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego,  których
bezpośrednim zwierzchnikiem pozostawał ks. radca Jerzy Tyc
z Sosnowca  (teren  Zagłębia  należał  do  województwa
kieleckiego).  Odprawiali  nabożeństwa  w  poszczególnych
parafiach naprzemiennie, nieraz w salach szkolnych. Zmieniło
się  to  wraz  z  wygaśnięciem  górnośląskiej  Konwencji
Genewskiej  o  ochronie  mniejszości  narodowych  w  1937  r.
i uchwaleniem 16 lipca przez autonomiczny Sejm Śląski nowej
tymczasowej ustawy kościelnej unieważniającej dotychczasowe
status  quo.  Oznaczało  to  w  praktyce  objęcie  bezpośredniego
nadzoru  nad  Kościołem  przez  władze  wojewódzkie
w Katowicach  w  osobie  wojewody  Michała  Grażyńskiego.
Kierował nim przez wyznaczoną na dwuletni okres przejściowy
Tymczasową  Radę  Kościelną,  przy  formalnym  dalszym
zachowaniu odrębności śląskiego Kościoła, a nawet uznaniu za
jedyną reprezentację miejscowych ewangelików. Od stanowisk
kościelnych odsunięto osoby, które mimo upływu czasu nadal
nie  posiadały  obywatelstwa  polskiego.  Ponieważ  prezydent
Kościoła  Unijnego  ks.  dr  Hermann  Voss  zdecydowanie
odmówił  współpracy,  na  czele  Rady  stanął  prawnik
dr Władysław  Michejda,  nominat  wojewody.  Opór  łamano
przez  odwoływanie  nie  akceptujących  nowych  porządków
niemieckich  pastorów  i  rozwiązując  oporne  rady  kościelne,
w tym w Katowicach. Instalowano na ich miejsce duchownych
i rady komisaryczne z nominacji TRK, wykorzystując przy tym
nawet  aparat  policyjny.  Dotychczasowi  ewangelicko-
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augsburscy księża prefekci stopniowo zostali wprowadzeni jako
duszpasterze  dla  Polaków  w  poszczególnych  parafiach
ewangelicko-unijnych. Czy jednak przez to identyfikowali się
z górnośląskim  Kościołem,  czy  raczej  nadal  byli  wierni
władzom  kościelnym  w  Warszawie?  Sądząc  z  lektury
„Ewangelika  Górnośląskiego”,  odpowiedź  wydaje  się  jasna.
Niestety, ingerencja władzy świeckiej skonfliktowała miejscowe
środowisko kościelne na tle narodowościowym jeszcze bardziej,
nie  pomogły  temu  zmiany  personalne  dokonane  w  składzie
TRK w lipcu 1939 r. i wizja przedłużenia działania ustawy do
lat 5, z dalszym poszerzeniem kompetencji administracyjnych
wojewody. Konfliktu na Śląsku nie da się obiektywnie ocenić
nawet  dziś,  każda  strona  miała  za  sobą  racje,  których
zapalczywie broniła.  Prawdą jest,  że przedtem pracowali  tam
niemieccy  duchowni,  którzy  wykazywali  wstrzemięźliwość
wobec realiów państwowości polskiej, ale jednak odbywały się
także  nabożeństwa  w  języku  polskim,  choć  podobno  nieraz
dosyć słabo opanowanym. Dla Polaków wydano w Katowicach
w 1931 r. nowy kancjonał, wysoko oceniany przez specjalistów.
Nie było natomiast polskiej prasy kościelnej, innych publikacji,
zrzeszeń, zaś ograniczanie praw do przystępowania do zborów
i odmowa udostępniania pomieszczeń parafialnych dodatkowo
pogłębiała rozdźwięki. 

Z dniem 15 stycznia 1938 r. ks. Danielczyk został wyznaczony
przez  Tymczasową  Radę  duszpasterzem  polskich  wiernych
parafii  w  Katowicach.  Wkrótce  wprowadził  niedzielne
nabożeństwa  polskie  dla  dzieci  i  tygodniowe  nabożeństwa
pasyjne, polskie organizacje zaczęły korzystać z pomieszczeń
kościelnych, a nie z lokali świeckich. Po kilku miesiącach sam
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zamieszkał  w  domu  parafialnym.  W  lipcu  1939  r.  w  toku
dalszych zmian personalnych, które już w praktyce chyba nie
zdążyły  wejść  w  życie,  otrzymał  nominację  na  II  pastora
polskich  ewangelików  katowickich.  O  życiu  osobistym
ks. Danielczyka  nie  mamy  wiadomości,  intensywna  praca
w parafii i w redakcji nie pozostawiała mu wiele czasu. Podczas
II wojny światowej ks. Ryszard Danielczyk został pozbawiony
urzędu przez okupanta i by uniknąć aresztowania ukrywał się
pod  przybranym  nazwiskiem  Romana  Kowalskiego
w Warszawie.  Brał  udział  w pracach konspiracyjnego synodu
Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  -  Narodowej  Rady
Ewangelickiej (NAREW), powołanej w 1942 r. z inicjatywy ks.
Zygmunta Michelisa. Chorował na gruźlicę, wojenne przeżycia
podkopały jego zdrowie i zmarł w sanatorium w Otwocku 23
czerwca 1943 r.  Został  pochowany na cmentarzu luterańskim
przy  ul.  Młynarskiej  w  Warszawie.  W  tym  samym  grobie
spoczywa  Henryk  Danielczyk  (1909-1942),  zapewne  brat,
zamordowany  w  hitlerowskim  obozie  koncentracyjnym
w Oświęcimiu  oraz  inne  osoby  z  rodziny,  w  tym matka.  Po

wojnie  wzniesiono
nagrobek,  na  którym
wyryto  inskrypcję:
Bojownikowi  o  polski
ewangelicyzm na Górnym
Śląsku  wdzięczni
parafianie z Katowic.

Jerzy Domasłowski
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MOJE SPOTKANIE Z KOŚCIOŁEM

EWANGELICKIM

Urodziłem  się  21  kwietnia  1948  roku
w Pokrzywnie  w  rodzinie  katolickiej.
Przynależałem  do  Parafii  w  Okoninie.
Tam  też  zostałem  ochrzczony
i bierzmowany.  Mając  68  lat  i przechodząc  piękną  słoneczną
niedzielą ulicą Szkolną zobaczyłem otwarty kościół św. Jana.
Przed kościołem kilku ludzi w otoczeniu młodego mężczyzny.
Pan ten przedstawił się jako Karol Niedoba, wikariusz tutejszej
parafii,  i  zaprosił  mnie  na  nabożeństwo.  Po  nabożeństwie  w
kruchcie kościoła była kawa i herbata. Było to dla mnie dziwne,
gdyż  nie  byłem  członkiem  Parafii,  a  pomimo  to  zostałem
zaproszony.

Sądzę, że tak jak Mickiewicz stojąc na skale Ajudachu i widząc
jak  fale  podmywają  skałę,  która  kiedyś  została  wypiętrzona
z morza  teraz  powoli  do  niego  powraca,  tak  i  mnie  coś
pociągało do korzeni. Tu pragnę wyjaśnić, że moja babcia ze
strony  mamy  -  Henriette  Schultz  -  była  wyznania
ewangelickiego.

W następną niedzielę również wziąłem udział w nabożeństwie.
Tak  oto  zacząłem  interesować  się  historią  wyznania
ewangelickiego. Po pewnym czasie z inicjatywy pani Katarzyny
zostałem zaproszony na spotkania biblijne, które odbywały się
w czwartki. Skorzystałem z zaproszenia. Spotkania te prowadził
ks.  Karol  zachęcając  uczestników  do  dyskusji  na  wybrane
tematy.   W  połowie  2017  roku  zacząłem  uczestniczyć  w
Sakramencie Ołtarza i wtedy byłem już pewien, że fale życia
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zaniosły  mnie  na  łono  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego.
Na początku 2018 roku wyraziłem chęć wstąpienia do Kościoła.
Wraz  z  kolegą  Leszkiem  zaczęliśmy  uczęszczać  na  nauki
przygotowawcze,  które  prowadził  ks.  Karol  i  tu  dopiero
przekonałem  się  jak  nikłą  wiedzę  posiada  społeczeństwo  na
temat  wyznania  ewangelicko-augsburskiego.  W  majową
niedzielę odbyła się uroczystość wstąpienia do Kościoła i wraz
z  Leszkiem,  który  potem  zaczął  pełnić  funkcję  organisty
zostaliśmy  pełnoprawnymi  członkami  Kościoła  Ewangelicko-
Augsburskiego.

Tak  mogłem  uczestniczyć  w  wielu  ważnych  wydarzeniach
parafialnych.  Na  przykład  w  uroczystości  wprowadzenia
w urząd  proboszcza  ks.  Karola,  spotkaniach  parafialnych,
czy także udostępnić miejsca na pikniki parafialne. Cieszę się,
że w parafii pomimo małej liczby osób udaje się organizować
różne aktywności, spotkania, wydarzenia czy koncerty. Kończąc
w tym miejscu  chciałem podkreślić  duże  wsparcie  ze  strony
ks. Karola, który pomógł mi wejść w społeczność ewangelicką
w  Grudziądzu  oraz  ze  strony  części  parafian  od  pierwszego
spotkania do dnia dzisiejszego za co jestem bardzo wdzięczny.
To dzięki temu dziś jestem członkiem Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego.

Kazimierz Bergius

ORDYNACJA KOBIET NA PREZBITERA

W  Warszawie  odbyła  się  ordynacja  na  księży  dziewięciu
diakonek Kościoła  ewangelickiego.  W ewangelickim kościele
Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo
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ordynacyjne  dziewięciu  diakonek  służących  w  Kościele
Ewangelicko-Augsburskim  w  Polsce.  Uroczystość  ta  była
pierwszą  ordynacją  po  decyzji  Synodu  Kościoła,  która
umożliwiła  kobietom  w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim
w Polsce zostać księżmi.

W przemówieniu ordynacyjnym bp Jerzy Samiec nawiązał do
tekstu z Księgi Kaznodziei Salomona „Wszystko ma swój czas
i każda  sprawa  pod  niebem  ma  swoją  porę”.  Przypomniał,
że kobiety  po  ukończeniu  studiów  teologicznych  i  odbyciu
praktyk nie miały dotąd możliwości  służyć jako księża, gdyż
Kościół nie rozpoznał tego, że Chrystus powołuje bez względu
na płeć. Mimo to decydowały się na służbę, choć trudno było
im znaleźć pracę, albo szukały swojego miejsca gdzie indziej.

Zwracając się do ordynowanych podkreślił, że ich ordynacja na
księdza, nie powinna być traktowana jako osiągnięcie, ale jako
okazja  do  zrozumienia,  że  Bóg  posyła  do  służby  dziewięć
kobiet,  by  głosiły  Jego  Ewangelię  najlepiej  jak  potrafią:
„Ordynacja nie może, nie powinna być celem samym w sobie,
ale jest bramą, która otwiera możliwości do innego działania,
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nie  mówię  pełnego,  bo  zawsze  Wasze  zaangażowanie  było
pełne”.

Po  przemówieniu  ordynowane  złożyły  wyznanie  wiary
i ślubowanie,  a  Biskup  Kościoła,  zwyczajem  Apostolskim:
przez modlitwę i nałożenie rąk dokonał ordynacji. Ordynowane
zostały: 

• ks.  Halina  Radacz  (asystenci:  ks.  Wojciech  Płoszek,
ks. Waldemar Radacz), 

• ks. Małgorzata Gaś (asystenci:  ks.  Piotr Gaś, ks.  Łukasz
Gaś),

• ks.  Karina  Chwastek-Kamieniorz  (asystenci:  ks.  Dariusz
Chwastek, ks. Witold Chwastek), 

• ks. Beata  Janota  (asystenci:  ks.  Jan  Raszyk,  ks.  Marcin
Brzóska), 

• ks. Katarzyna Kowalska (asystenci: ks. Eneasz Kowalski,
ks. Marek Michalik), 

• ks.  Wiktoria  Matloch  (asystenci:  dk.  Aleksandra  Błahut-
Kowalczyk, ks. Roman Pracki), 

• ks.  Katarzyna  Rudkowska  (asystenci:  ks.  Wojciech
Rudkowski, bp Jan Cieślar), 

• ks.  Izabela  Sikora  (asystenci:  ks. Sławomir  Sikora,
dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk), 

• ks. Marta  Zachraj-Mikołajczyk  (asystenci:  ks.  Paweł
Mikołajczyk, ks. Marcin Orawski).

Ks.  Halina  Radacz,  w  kazaniu  jakie  wygłosiła  po  ordynacji
mówiła  o  znaczeniu  służby.  Przypomniała  o  rozumieniem
wielkości  i  ważności  w  Bożym Królestwie  na  jakie  wskazał
Jezus  Chrystus.  „Świat  ciągle  rządzi  się  prawem  pięści”  –
dodała ks. Radacz – „ale nie tak ma być między wami. Między
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uczniami  i  uczennicami  Chrystusa  ma rządzić  prawo miłości
i wzajemnego  usługiwania  i  wzajemnego  szacunku.  Chcemy
mówić  o  miłości  i  składać  jej  świadectwo,  chcemy  mówić
o równości  wszystkich  i  pokazujemy,  że  jest  to  możliwe,
chcemy  uczyć  wzajemnego  szacunku  i  pokazujemy,  jak  to
robić.  Na  koniec  ks.  Halina  Radacz  przypomniała  postać
dk. Ireny  Heintze,  która  została  wprowadzona  do  służby
kościelnej przez bpa Juliusza Burschego jeszcze przed II wojną
światową i pracowała w warszawskiej parafii. Po wojnie, gdy
brakowało  duchownych została  skierowana na  Mazury,  gdzie
w bardzo  trudnych  warunkach  sprawowała  wyjątkową  służbę
dla tamtejszych parafian. 

Na koniec nabożeństwa życzenia noworodynowanym księżom
przekazał  bp  Jerzy  Samiec  oraz  reprezentujący  Światową
Federację  Luterańską  abp  Urmas  Viilma  zwierzchnik
Estońskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego.

Uroczystość miała miejsce 7 maja 2022 roku.

(Przedruk za: bik.luteranie.pl)

WYBORY DO KONSYSTORZA

Konsystorz  jest  naczelną  władzą  administracyjną  Kościoła
i organem  wykonawczym  Synodu  Kościoła.  Jest  również
władzą  służbową  wszystkich  duchownych  oraz  świeckich
członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych.
Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup
Kościoła  jako  Prezes  Konsystorza,  świecki  Wiceprezes  i  po
trzech  Radców  duchownych  i  świeckich.  Członków
Konsystorza wybiera Synod Kościoła.
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Zadaniem  Konsystorza  jest  m.in.  nadzór  nad  Diecezjami
i Parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans,
nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów
personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie majątkiem
Kościoła,  opiniowanie  przedkładanych  Radzie  Synodalnej
projektów  szczegółowych  przepisów  kościelnych,
przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.
Prezes,  Wiceprezes  i  Sekretarz  stanowią  prezydium
Konsystorza.  W okresach  między  posiedzeniami  Konsystorza
prezydium  załatwia  pilne  sprawy  należące  do  kompetencji
Konsystorza.  Uchwały  prezydium  przedstawiane  są
Konsystorzowi  na  najbliższym  plenarnym  posiedzeniu  do
zatwierdzenia.  Konsystorz  obraduje  raz  w miesiącu.  Siedzibą
Konsystorza jest miasto stołeczne Warszawa.
Obradujący  w  Warszawie Synod  Kościoła  wybrał  Emira
Kasprzyckiego z Zabrza na wiceprezesa Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uzyskał on 35 głosów.
Dotychczasowy wiceprezes Adam Pastucha uzyskał 28 głosów.
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Głosowało  64  synodałów.  Wiceprezes  Konsystorza
to najwyższa funkcja w Kościele pełniona przez osobę świecką.
Synod Kościoła wybrał również nowych radców Konsystorza
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na pięcioletnią
kadencję. Radcami duchownymi zostali: 

• ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku - uzyskał 37
głosów; 

• ks. Michał Makula z parafii w Łodzi - uzyskał 32 głosów; 
• ks.  Marcin  Orawski  z  parafii  Opatrzności  Bożej  we

Wrocławiu - uzyskał 23 głosów; 
zastępcą został: 

• ks.  Tomasz  Bujok  z  parafii  w Drogomyślu  -  uzyskał  23
głosy. 

Radcami świeckimi zostali: 
• Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie - uzyskał 33

głosy;
• Bożena  Polak  z  parafii  w  Katowicach  -  uzyskała  27

głosów;
• Karol Werner z parafii w Łodzi - uzyskał 26 głosów; 

zastępcą została: 
• Katarzyna  Luc  z  parafii  w  Szczecinie  -  uzyskała

26 głosów.
(Przedruk za: bik.luteranie.pl)

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DUCHOWNYCH

Ogólnopolska  Konferencja  Duchownych  po  raz  pierwszy
obradowała w nowym Centrum Parafialnym w Wiśle Malince.
Tematyka spotkania nawiązywała do Roku Jedności Kościoła.
Duchowni  m.in.  wysłuchali  wykładu  ks.  Romana  Prackiego
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pt. „Duszpasterstwo  osób  wykluczonych”  oraz  brali  udział
w panelu  dyskusyjnym  dotyczącym  nowych  form  pracy
z konfirmantami.  Ponadto  zaprezentowano  wyniki  ankiet
przeprowadzonych  wśród  osób  przygotowujących  się  do
wstąpienia do Kościoła ewangelickiego.
Częścią  konferencji  były  wybory  delegatów  duchownych  do
Synodu Kościoła XV kadencji. Zostali wybrani: 
1.   ks. Adam Malina        58 głosów
2.   ks. Tomasz Wigłasz   53 głosy
3.   ks. Marek Michalik     47 głosów
4.   ks. Michał Makula      43 głosy
5.   ks. Marcin Orawski    38 głosów
6.   ks. Grzegorz Olek      38 głosów
7.   ks. Tomasz Bujok       37 głosów
8.   ks. Robert Sitarek      36 głosów
9.   ks. Marek Twardzik    32 głosy
10. ks. Marcin Kotas        31 głosów
11. ks.Tomasz Wola         29 głosów
12. ks.Marcin Podżorski   29 głosów
13. ks. Daniel Ferek         28 głosów
14. ks. Łukasz Stachelek  27 głosów
15. ks. Janusz Staszczak 25 głosów 
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zastępcami  zostali  ks.  Marcin  Brzóska,  ks.  Sławomir  Sikora,
ks. Mirosław  Czyż,  ks.  Wiesław  Żydel,  ks.  Ryszard  Pieron.
W osobnych  wyborach  wybrano  delegatkę  duchownych  -
kobiet,  którą  została  ks.  Katarzyna Rutkowska a  jej  zastępcą
ks. Izabela Sikora. Ostatniego dnia konferencji przewodnicząca
Krajowego  Komitetu  Organizacji  Zgromadzenia  Anna
Wrzesińska mówiła o przebiegu przygotowań do Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we
wrześniu  2023  roku  w  Krakowie.  Następnie  duchowni
wysłuchali  Biskupa  Kościoła,  który  w  aktualiach  mówił
o bieżącej sprawach Kościoła, przypomniał duchownych, którzy
zmarli  oraz  wymienił  tych,  którzy  obchodzili  jubileusze.
Po zakończeniu  obrad  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie
Stowarzyszenia  Księży  i  Katechetów.  Tegoroczne  spotkanie
OKD odbyło się w dniach 27-29 czerwca 2022.

(Przedruk za: bik.luteranie.pl)

PRZYZNANIE TYTUŁU 
HONOROWEGO OBYWATELA

8  czerwca  2022  r.  w  zaszczytnym  gronie
Honorowych  Obywateli  Miasta  Grudziądza
znalazła  się  członkini  naszej  Parafii,  pani
Karola  Skowrońska.  Wydarzenie  to  ma
charakter  nie  tylko  lokalny,  myślę,  że  jako
Kościół  możemy  być  dumni  z  tytułu

nadanego pani Skowrońskiej. 
Pani Karola, bo tak ją wiele osób kojarzy i zna w Grudziądzu,
jest czternastą osobą na liście Honorowych Obywateli naszego
miasta. Dla członków Parafii była to wielka duma i radość, że
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mogliśmy przeżywać nadanie tytułu, które odbyło się podczas
uroczystej  sesji  rady  miejskiej  z  okazji  731.  urodzin  miasta
w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Przyznanie pani Karoli
Skowrońskiej  tytułu  było w pełni  zasłużonym wyróżnieniem,
uhonorowaniem  wielu  zasług  na  polu  krzewienia  polskich
tradycji  kawaleryjskich,  popularyzacji  grudziądzkiej  historii
oraz działalności kulturalnej i społecznej. 
Lista zasług jest długa, ale warto przytoczyć te najważniejsze.
Przede wszystkim pani Karola Skowrońska jest w całym kraju
dobrze znana za sprawą licznych działań na rzecz upamiętnienia
polskiej kawalerii. To jedna z tych osób, dzięki którym historia
Grudziądza  jest  wciąż  żywą  i  zajmującą  opowieścią  dla
kolejnych pokoleń mieszkańców miasta. Jeżeli nadal Grudziądz
nazywany  jest  stolicą  polskiej  kawalerii  to  w  dużej  mierze
zasługa aktywności i  zaangażowania Karoli  Skowrońskiej,  od
lat pełniącej funkcję prezesa Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy
Polskiej
Z inicjatywy pani  Karoli  od 1994 roku istnieją Sale Tradycji
Jazdy  Polskiej  w  Muzeum  w  Grudziądzu.  Jej  wkład
w popularyzację wiedzy o tradycjach kawaleryjskich i  historii
kawalerii  jest  nieoceniony.  Trudno policzyć  wygłoszone  prze
nią referaty i  odczyty, tak w Polsce jak i  poza jej granicami.
Za swe  zasługi  otrzymała  honorowe  członkostwo  dziewięciu
pułków  kawalerii  II  RP  i  jako  jedyna  kobieta  –  tytuł
Honorowego Rotmistrza.
Urodzona  wielunianka  związała  swoje  życie  z  Grudziądzem,
wychodząc  za  mąż  za  Jerzego  Skowrońskiego.  Jest  mamą
dwóch córek i babcią dwojga wnucząt.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 r. w Bibliotece Miejskiej.
W  czasach  sprawowania   funkcji  dyrektora  (1975-2007)
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zmodernizowała  gmach  główny  biblioteki  (za  co  otrzymała
nagrodę  Ministra  Kultury  i  Sztuki),  organizowała  filie
biblioteczne  w rejonie  Grudziądza.  W 1999 roku  uruchomiła
jedną  z  najnowocześniejszych  w  kraju  filii  bibliotecznych
wyposażoną  w  nowoczesny  sprzęt  multimedialny
i rehabilitacyjny. Wspomniana filia biblioteczna jest przyjazna
dzieciom  niepełnosprawnym  oraz  czytelnikom  niewidomym.
Biblioteka Miejska prowadziła też związaną z naszym regionem
działalność wydawniczą.
Pani  Karola  Skowrońska  należała  do  grona  organizatorów
Grudziądzkiego  Towarzystwa  Kultury,  powstałego  w  1976
roku.  Była  jego  pierwszym,  długoletnim  prezesem  (do  2007
roku).  Towarzystwo  ściśle  współpracowało  w  tym  czasie
z wieloma  innymi  organizacjami  kulturalnymi.  Tworzyło
federację  między  innymi  z  Polskim  Towarzystwem
Historycznym,  PTTK,  Grudziądzkim  Towarzystwem
Fotograficznym  „Kontrasty”  oraz  Polskim  Towarzystwem
Miłośników Astronomii.
Efektem tej współpracy były między innymi plenery malarskie i
rzeźbiarskie,  wystawy,  koncerty,  spotkania  z  pisarzami  oraz
publikacje książkowe – część z nich ukazało się pod redakcją
Karoli Skowrońskiej, która obecnie jest honorowym prezesem
GTK.
Za  swoją  działalność  otrzymała  szereg  odznaczeń,  w  tym
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” czy medal za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.  Wyróżniono  ją  również  Odznaką  Honorową
i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji,  Chwały i  Sławy
Oręża Polskiego.
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Pani Karola jest bardzo zaangażowana w życie naszej Parafii -
jako  członkini  Rady  Parafialnej  oraz  przedstawicielka  do
Synodu Diecezjalnego Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

(Na podstawie laudacji)

KRONIKA PARAFIALNA

Początkiem  kwietnia  kontynuowane  były  wielkopostne
rekolekcje,  podczas,  których omawiane były
postacie  z  historii  Pasji  Jezusa.  Dla
uczestników  rekolekcji  była  to  okazja,  aby
między  innymi  poznać  setnika  rzymskiego,
Piłata czy inne osoby, które bywają pomijane
nieraz  w  rozważaniach  kazalnych.  Dzięki
temu uczestnicy mogli duchowo przygotować
się do świąt Wielkiejnocy, które w tym roku
przebiegały  bez  ograniczeń  związanych  z
pandemią, ale cieniem na Święta rzuciła  się
wojna na Ukrainie. A to nie pozwoliło na spokojne przeżywanie
tego czasu. W okresie postnym odbyło się Kreatywne Spotkanie

Pań.  W drugiej  połowie  miesiąca
miały miejsce różne wydarzenia tj.
Popołudnie  z  grami  planszowymi,
Spotkanie  o  wierze  i  o  Kościele,
czy  prelekcja  dla  uczniów  klas
podstawowych  na  temat  Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.

Majówka  dla  wielu  osób  była  okazją  do  wyjazdu
i odpocznienia.  W parafii  wyświetlany został  film pt.  Bulwar
odkupienia podczas  Wieczoru  filmowego  w  ramach  studium
biblijnego.  W  połowie  miesiąca  odbyło  się  spotkanie
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Popołudnie  z  grami  planszowymi skierowane  także  do  osób
spoza Parafii. W drugiej połowie maja obchodziliśmy 91-lecie
utworzenia Parafii św. Jana w Grudziądzu. Natomiast końcem
miesiąca  odbyło  się  nabożeństwo  z  okazji  Wniebowstąpienia
Pańskiego,  które  powoli  zamykało  okres  powielkanocy
i przygotowywało do Półrocza Kościoła.

Początkiem  czerwca  mogliśmy  przeżywać  drugi  dzień  świąt
Zesłania Ducha Świętego smażąc jajecznicę. Tradycyjnie każdy
przyniósł  coś  dobrego.  8  czerwca  2022  r.  w  Teatrze
grudziądzkim odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej podczas,
której nasza parafianka, p. Karola Skowrońska, otrzymała tytuł
honorowego Obywatela Miasta Grudziądz. W połowie czerwca
przeżywaliśmy  szczególną  uroczystość  w  Diecezji
tj. poświęcenie kościoła w Parafii elbląskiej. Ks. Karol Niedoba
reprezentował  Parafię  przekazując  życzenia  i  niewielki
upominek  na  ręce  ks.  Marcina  Pilcha,  proboszcza  Parafii
elbląskiej. W jednym z budynków parafialnych rozpoczął się też

remont  mieszkania  dla  osób  z
Ukrainy.  Pod  koniec  miesiąca
mogliśmy  przeżywać  uroczyste
nabożeństwo z  okazji  końca  roku
szkolnego  i  przywitać  wakacje  w
Pokrzywnie przy ognisku.

MODLITEWNY KĄCIK

Okres  wakacyjny  to  czas  kiedy  wielu  z  nas  się
przemieszcza i podróżuje w dalekie, ale czasem też
bliskie zakątki świata. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak
wielką łaską jest dotrzeć szczęśliwie do celu. Uważamy to za
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oczywistość. Tak nie zawsze było, o czym przypominają nam
przydrożne  kapliczki  stawiane  po  to,  aby  podróżnik  mógł
podziękować Bogu za szczęśliwe przebycie fragmentu swojej
drogi.  Warto  powrócić  do  tej  tradycji  i  pomodlić  się  przed
podróżą czy też po podróży. 

I  Mojż.  28,15:  Oto  ja  jestem  z  tobą  i  strzec  cię  będę
dokądkolwiek pójdziesz.

Ojcze łaskawy! Oto dziś udaję się w drogę. Nie wiem, co mnie
w podróży tej czeka, ale proszę Cię, abyś był ze mną. Ufny w
obietnicę Twoją, wyruszam w Twoim imieniu. Nie opuść mnie i
roztocz nade mną opiekę, tak jak obiecałeś to w Swym Słowie.
Strzeż i chroń mnie od wszelkiego zła na ciele i duszy.

Błogosław mi, a uczyń mnie błogosławieństwem dla tych, do
których  chcesz  mnie  zaprowadzić.  Na  każdym  miejscu,  na
którym się znajdę, chcę Ciebie chwalić i wielbić. Polecam Tobie
moich domowników, otocz ich, Panie, Swoją łaskawą opieką. A
jak dziś proszę Cię o błogosławieństwo, gdy opuszczam dom,
tak  też  pobłogosławić  racz  mój  powrót.  Niech  imię  Twoje
będzie uwielbione i pochwalone teraz i na wieki. Amen.

Prowadź mnie po świętej drodze,
którąś wskazał w Słowie Swym,
Nie daj potknąć się mej nodze,

Bądź i dziś obrońcą mym,
Pewność moja póty trwa, 

Póki dłoń mnie wiedzie Twa.

Pieśń Ewangelicka
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Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ 

Osoby, które w swoich Kościołach są
odpowiedzialne  za  pracę  z
młodzieżą,  dziećmi  czy  za  całą
wspólnotę  –  są  liderami,
pracownikami,  wolontariuszami,
duchownymi – najczęściej prowadzą
i  zachęcają  innych,  ale  też  sami  od
czasu  do  czasu  potrzebują  zachęty.
To jest  powód,  dlaczego powstała  i
została  wydana  ta  książka.  Jej
autorem  jest  niemiecki  teolog
protestancki,  wykładowca  i

ewangelista oraz muzyk i autor książek, m.in.: Moje serce przed
Bogiem:  uwielbienie  jako  styl  życia,  Entuzjazm  dla  Jezusa:
Podręcznik  ewangelizacji  młodzieży,  Boże  Narodzenie  to
prezent.  Książkę  z  języka  niemieckiego  przełożyła  Marta
Brudny. Zawiera ona 52 motywujące impulsy, które są oparte na
konkretnych fragmentach biblijnych i mogą być pomocne, by
ufać,  trzymać  się  nadziei  i  zachować  wiarę.  Jest  świetnym
źródłem  do  wykorzystania  w  czasie  różnych  spotkań,  może
również być pomocnym narzędziem w rozwoju duchowym lub
inspirującym  prezentem.  Książka  została  wydrukowana  w
sposób zrównoważony, czyli z myślą o mniejszej szkodliwości
dla  środowiska  na  certyfikowanym  papierze  drzewnym,
niepowlekanym, iBook White 1.6v.

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

Lipiec:

• Wyjazdowe Studium Biblijne, 30 lipca br., godz. 15.00;

Sierpień:

• Spływ kajakowy, sierpień;

• Początek zgłaszania kandydatów na delegatów parafii  do

Synodu  diecezjalnego,  7  sierpnia  br.,  kościół  św. Jana,

ul. Szkolna 10;

• Posiedzenie  Rady  Parafialnej  i  zamknięcie  listy

kandydatów, 19  sierpnia br.,  godz.  15.00,  kancelaria

parafialna, ul. Cmentarna 3a;

• Pożegnanie lata, 27 sierpnia br., godz. 15.00, Pokrzywno –

piknik parafialny;

Wrzesień:

• Nabożeństwo  z  okazji  rozpoczęcia  Roku  Szkolnego,  4

września br., godz. 10.00, kościół św. Jana, ul. Szkolna 10;

• Zgromadzenie  wyborcze,  11  września  br.,  godz.  11.00,

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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