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Słowo ciałem się 
stało i zamieszkało 
wśród nas, 
i ujrzeliśmy 
chwałę Jego.

Ew. Jana 1,14

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, nadziei i miłości.

Oby nam tych darów nigdy nie zabrakło, zwłaszcza w spotkaniu 

z drugim człowiekiem.

Drogi Czytelniku, niech wiara w przychodzącego na świat Jezusa 

Chrystusa przezwycięża wszelkie przeciwności życia, niech budzi ra-

dość pośród smutków, nadzieję, tam gdzie beznadzieja i miłość która 

przezwycięży wszelką niechęć i każdy podział.

Bożego pokoju w 2017 roku.

życzą:

ks. Michał Makula z rodziną

Rada Parafialna

Pracownicy Parafii
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Świąteczne refleksje
ks. prob. Michał Makula

Hasło 2017: 

 

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego  
dam do waszego wnętrza”. 

  
Księga Ezechiela 36,26

„Dokąd to wszystko zmierza?” 

To pytanie często sobie stawiam. 

Jednocześnie wiem, jak trud-

no zmienić raz obrany kierunek. 

Wolę i chyba nie tylko ja, iść po 

znanych sobie drogach. Tak jest 

wygodniej i  być może subiek-

tywnie czujemy, że bezpieczniej. 

Nawet jeżeli gdzieś jest lepsza 

jakościowo droga, to wolimy tą 

naszą, z  jej koleinami, dziurami 

i niebezpiecznymi zakrętami.

„Zawróć, gdy będzie to moż-

liwe” – ostrzega mnie nawigacja 

samochodowa. Jeżeli jej nie po-

słucham nie dojadę do celu. Tym-

czasem media co rusz donoszą 

o  wypadkach spowodowanych 

ślepym słuchaniem nawigacji 

samochodowej. Ktoś wjechał do 

jeziora, skręcił w  leśną ścieżkę 

i  przez wiele kilometrów jechał 

przez las wyboistą drogą. Ktoś 

inny pojechał do miasta o  tej 

samej nazwie, tyle że w  innym 

państwie nadrabiając setki kilo-

metrów. Samochody jadące pod 

prąd, bo kierowcy źle zrozumieli 

polecenie nawigacji, już nikogo 

nie dziwią, a  to na prawdę jest 

bardzo niebezpieczne, zwłasz-

cza na autostradzie.

Charakterystyczne jest to, że 

chętniej posłuchamy maszyny, 

która nam mówi: „zawróć, gdy 

będzie to możliwe”, niż człowie-

ka, który mając na uwadze nasze 

dobro, mówi dokładnie to samo. 

Dlaczegoś ktoś miałby mi zwracać 

uwagę? Ja wiem lepiej! I tak w tym 

przekonaniu idziemy przez życie 

i popełniamy ciągle te same błędy.
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W  czasach Starego Testa-

mentu rolę nawigacji na dro-

dze życia stanowili prorocy. 

Prorok Ezechiel, który jest au-

torem słów hasła, które będzie 

nam towarzyszyło przez cały 

2017  rok, podjął się zadania, 

które wcale łatwe nie było. 

No bo kto chce słuchać napo-

mnień? Kto lubi, gdy wypomina 

mu się jego grzech i gdy słyszy 

się wezwanie by zmienić swoje 

życie? Oczywistym jest, że wo-

limy, gdy nas chwalą, gdy pod 

naszym adresem kierowane 

są komplementy. Nawet jeżeli 

gdzieś podświadomie czujemy, 

że są one nieszczere, to jednak 

jest nam miło, gdy o  nas do-

brze mówią.

Rola proroków taką nie była. 

Prorok miał napominać, a  nie 

używać gładkich słów. Nie bawił 

się w  język dyplomacji, a swoim 

zachowaniem miał wyciągnąć 

człowieka ze strefy komfortu, by 

spojrzał na siebie i swoje postę-

powanie krytycznie. Nie łatwe 

było to zadanie.

Bóg powołując Ezechiela 

wcale nie obiecuje, że będzie 

to miłe i  przyjemne wyzwanie. 

Wręcz przeciwnie. Ostrzega, że 

Prorok będzie mówić jak do ścia-

ny i  zmuszony będzie mieszkać 

wśród skorpionów. Ciężar ne-

gatywnych doświadczeń, jakimi 

zostaje obarczony, jest ogromny. 

Jednak Bóg daje mu siły. Ezechiel 

zostaje uzbrojony w nieugiętość, 

co obrazowo opisane zostało, iż 

Bóg uczyni twarz jego twardszą 

niż krzemień. To była moc, która 

przewyższała wszelkie moce sto-

jące do dyspozycji człowieka. 

Dlaczego Ezechielowi zostało 

powierzone takie zadanie? Izrael 

zszedł z  Bożej drogi. Wcale nie 

chodziło tu w pierwszej kolejno-

ści o moralność czy nieprzestrze-

ganie Bożych przykazań. Izra-

el w  tamtych czasach odszedł 

od Boga, zaczął szukać innych 

bóstw i  w  nich odnajdował za-

spokojenie swoich religijnych 

potrzeb. Ezechiel tłumaczy, że 

pójście tą drogą zaprowadzi na 

manowce i  będzie początkiem 

upadku. 

I  tu jest jedna znacząca róż-

nica w  porównaniu z  innymi 

prorokami. Ezechiel był duszpa-

sterzem w  rozumieniu nowote-

stamentowym. Nie tylko wypo-

minał grzech, ale używał również 

zachęty, pocieszenia i ostrzegał, 

a więc zwracał się do człowieka 

często z  osobistym wezwaniem. 

Pokazywał jak osobista relacja 

z  Bogiem jest ważna i  jaki ma 

wpływ na życie człowieka. Dlate-

go słowo hasła roku 2017 zawie-

ra obietnicę i ogromny potencjał 

nadziei: „I dam wam serce nowe, 
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i ducha nowego dam do waszego 

wnętrza”. Potrzebujemy odnowy, 

która obejmie całego człowieka. 

Jednak tej odnowy nie jesteśmy 

w stanie uczynić polegając tylko 

na własnych siłach i  zasługach. 

To może uczynić tylko Bóg. 

Dlatego na świat został po-

słany Syn Boży Jezus Chrystus. 

Jego przyjście jest przyjściem 

dla nas, byśmy doznali tej zbaw-

czej, Bożej łaski. Wszyscy tego 

potrzebujemy, chociaż tak jak 

Izrael czasów Ezechiela, czasami 

szukamy nie tam, gdzie trzeba. 

Zagubieni w  chaosie, który nam 

w  życiu towarzyszy, próbujemy 

uchwycić się czegoś, co pozwoli 

nam uporać się z  naszymi lęka-

mi, tęsknotami i  pragnieniami. 

Szukamy ucieczki od świata, czę-

sto jeszcze bardziej komplikując 

swoje życie. Popadamy z  jednej 

skrajności w  kolejną. Nie potra-

fimy cieszyć się z tego co udało 

nam się osiągnąć. 

Co może dla wielu wydawać 

się dziwne, Pan Bóg nam to 

pozwala. Robi to, bo Boża peda-

gogika dopuszcza do tego, by 

człowiek czasem się spalił, by 

wiedział, że nie należy dotykać 

się tego co gorące. Bóg nie in-

terweniuje w spektakularny spo-

sób, gdy upadniemy, ale cierpli-

wie czeka i chce pomóc nam się 

podnieść. My mamy to dostrzec 

i uchwycić się Jego ręki. Bo to on 

chce dać nam „serce nowe i du-

cha nowego”.

W  okresie świątecznym i  na 

progu Nowego Roku 2017  ze-

chciejmy uchwycić się tej nadziei 

i  z  niej czerpmy siły do spoglą-

dania w przyszłość. Nawet jeżeli 

jawi się ona nam jako niepewna 

i  zamglona, to jednak trzymając 

się Bożego Słowa możemy zro-

bić pierwszy krok w  nieznane. 

Niech to Boże Słowo będzie na-

wigacją, która nas poprowadzi po 

dobrych i bezpiecznych drogach.

AMEN
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Nowe logo – 
nowa strona
Andrzej Grzegorczyk

W  trakcie mijającego roku 

wiele osób zwracało uwagę na 

potrzebę zmian na parafialnej 

stronie internetowej. Głosy takie-

go pojawiły się również na Zgro-

madzeniu Parafialnym przy oka-

zji dyskusji nad upamiętnieniem 

500  lat Reformacji. Prowadzone 

wówczas w  łonie Rady Parafial-

nej rozmowy doprowadziły do 

podjęcia decyzji o  komplekso-

wej zmianie identyfikacji wizual-

nej. Tak wyjątkowe wydarzenia 

jak Rok Reformacji jest chyba bo-

wiem najlepszym momentem na 

podjęcie tego wysiłku.

Do rozpoczętej kilka miesię-

cy temu współpracy nad nowym 

systemem identyfikacji zapro-

siliśmy Jana Michałowskiego 

– ewangelika, autora m.in. logo 

obchodów 500  lat Reformacji 

w  Polsce. Pierwszy etap obej-

mował zaprojektowanie nowego 

parafialnego znaku graficznego. 

Po co? Znak graficzny ma w cią-

gu kilku sekund zakomunikować 

kim jesteśmy i czym charaktery-

zuje się nasza społeczność. Stąd 

w  znaku – który jest prezento-

wany na łamach Informatora 

nawiązujemy do protestanckiej 

prostoty – znak zarówno w  for-

mie jak i kolorystyce jest bardzo 

oszczędny, występuje jedynie 

w  wersji achromatycznej (czar-

no-białej). Za najbardziej kore-

spondujący z przyjętymi wytycz-

nymi uznano znak nawiązujący 

do bryły kościoła, który kojarzo-

ny jest przez mieszkańców Ło-

dzi z  kościołem luterański. Nie-

przypadkowo zaprojektowany 

został tak jak przedstawiany był 

na historycznych zdjęciach – po 

przekątnej z ujęciem kawałka fa-

sady i ściany bocznej, w ten spo-

sób nowoczesność spotyka się 

z  tradycją. Wyraźnie współcze-

sny krój pisma użyty w logotypie 

ma z kolei łączyć prawie stulet-

nią parafię św. Mateusza w  Ło-

dzi ze współczesną skromna 

typografią, wyraźnie wychodzą-

ca ku przyszłości. Znaki te wy-

stępować będą w  pozostałych 

elementach identyfikacji – wizy-

tówkach, papierach firmowych, 
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kopertach, pieczęciach parafial-

nych etc., które z biegiem kolej-

nych tygodni będziemy prezen-

tować, a  następnie użytkować 

jako Parafia. 

 Obecnie trwają ostatnie pra-

ce nad nową stroną internetową 

w  wersjach na ekrany kompute-

rów, tabletów i  smartfonów, któ-

rą znajdziecie Państwo pod no-

wym adresem lodz.luteranie.pl. 

W przeciągu najbliższych dni bę-

dziemy wygaszać stronę interne-

tową pod dotychczasowym ad-

resem mateusz.org.pl. On sam 

jednak nie zniknie, będzie bo-

wiem kierował do już nowego 

adresu. Nowa strona podobnie 

jak logo została zaprojektowana 

w  oszczędnej formie i  kolorysty-

ce, jednocześnie bogata w treści, 

tak aby w  jak najszerszy sposób 

informować o  dziedzictwie łódz-

kich luteranów, jak i  współcze-

snym życiu naszej społeczno-

ści. Będzie tam można odnaleźć 

nowe kanały komunikacyjne 

za pomocą których Parafia bę-

dzie mogła komunikować się ze 

wszystkimi parafiami, jak i osoba-

mi ze zewnątrz. 

Przy tak dużej zmianie, która 

czeka Parafię w tym procesie na 

pewno mogą wkraść się uster-

ki wynikające z  niedopatrze-

nia. W  związku z  tym będziemy 

wdzięczni za każdy głos i opinię 

w  stosunku do efektów tych 

prac. Wszystkie podejmowane 

działania mają bowiem przynieść 

pozytywny efekt, w  postaci lep-

szej rozpoznawalności naszej 

społeczności wśród mieszkań-

ców miasta przy jednoczesnym 

zachowaniu naszej dotychczaso-

wej tożsamości. 
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Chór parafialny 
Adam Świderski

Pierwszy Adwent, drugi, trzeci 

i czwarty, cztery zapalone świece 

na wieńcu przy ołtarzu. Następ-

nie pojawia się choinka. Będąc 

dzieckiem, pomiędzy pierwszą 

a  ostatnią zapalaną świeczką 

mijały wieki. Teraz to tylko chwi-

la i  nadchodzą Święta. Zresztą 

cały rok minął jak zwykle szybko, 

choć pewnie w  życiu każdego 

z  nas wiele się wydarzyło. Były 

radości, były pewnie też i  smut-

ki…jak to w życiu.

W życiu chóru również… jak to 

w życiu były radości i… kropka.

Z radością śpiewaliśmy, najle-

piej jak potrafiliśmy, na świątecz-

nych nabożeństwach. Z  równie 

dużą radością uczestniczyliśmy 

w Diecezjalnym Zjeździe Chórów, 

który w  tym roku przygotowany 

był przez parafię w Radomiu. Były 

tam tańce, były pieśni oraz pio-

senki regionalne i  ludowe. Pew-

nego rodzaju wyzwaniem było 

przygotowanie piosenki (prośba 

organizatorów) o  Łodzi. Przygo-

towaliśmy więc piosenkę o daw-

nej, zadymionej, trochę szarej, ale 

pięknej Łodzi. W wykonanej pio-

sence było zaproszenie na Piotr-

kowską, było o  kominach i  było 

o  kretonach. Jak to miło, że są 

słowa, których dla odmiany mło-

dzież nie zna… ( ja przynajmniej 

nie wiedziałem czym jest kreton).
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W naszej Diecezji działa dość 

dużo chórów: młodsze i starsze, 

większe i  mniejsze, każdy jest 

inny, nieporównywalny. Na Zjaz-

dach z  przyjemnością można 

posłuchać palety barw, bo każdy 

chór ma specyficzną dla siebie 

barwę. Często taka barwa jest 

ściśle związana ze średnią wieku 

chórzystów. I  dobrze. Bo umysł 

słuchacza mógłby się zbunto-

wać, jeżeli bodźce słuchowe by-

łyby w sprzeczności z bodźcami 

wzrokowymi. W  muzyce wszak 

powinna istnieć harmonia. Rów-

nież po drugiej stronie sceny.

Po koncercie na zakończenie 

Diecezjalnego Zjazdu Chórów za-

przyjaźniona chórzystka z  chóru 

EUTW (Ekumeniczny Uniwersytet 

Trzeciego Wieku) spytała o wraże-

nia po ich występie. Przekonywa-

łem ją, że byłem pod wrażeniem 

barwy chóru. Barwy adekwatnej 

do wieku i  jakże miłej dla ucha. 

Życzę wszystkim, aby podczas 

słuchania ulubionych piosenek 

czy pieśni (nie wyłączając wszech-

obecnych w  tym okresie kolęd) 

odczuć barwę i  wynikający z  niej 

klimat utworu. 

Na koniec jeszcze pewna 

refleksja o, towarzyszącym mi 

w  mijającym roku, pojęciu poko-

ry. Pokora, według jednej z wielu 

definicji, to cnota polegająca na 

uznaniu własnej niedoskonałości. 

Pokora, w  dzisiejszych czasach, 

nie przeżywa renesansu, czasem 

jest nawet na drodze do zapo-

mnienia. Chcę o  niej wspomnieć, 

ponieważ mówi o niej Pismo Świę-

te. Chrystus namawiał nas do niej 

pokazując przykład Swoim ży-

ciem. Pokora przydaje się w każ-

dej społeczności, nie pomijając 

społeczności chórowej. Aby śpie-

wać w chórze – pycha, która jest 

przeciwieństwem pokory, musi 

być odrzucona. Przyjęcie z  po-

korą własnych niedoskonałości, 

przyjęcie z  pokorą niedoskona-

łości bliźnich to nie lada sztuka. 

Ale może te umiejętności będą 

pomocne udoskonalaniu pokory 

względem Boga. Popatrzmy na 

Nowonarodzonego Zbawiciela 

jako na największego nauczyciela 

tej pięknej cnoty. Życzę wszystkim 

dojrzałej pokory, aby przyjmowa-

nie wszystkiego, co nas spotyka 

i co nas otacza wzmacniało a nie 

przytłaczało. Aby pokora była do-

wodem mądrości i doświadczenia 

a nie błahego pokazu bezsilności. 

Życzę pokornego, ale zarazem 

jaśniejszego patrzenia na siebie 

i bliźniego.

Na nadchodzące Święta 

oraz w  zbliżającym się Nowym 

2017 roku życzę wiele uśmiechu 

i życzliwości w każdym dniu.
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Remonty
Beata Hejman-Soczyńska

Mijający rok był czasem ko-

lejnych prac konserwatorsko-re-

stauratorskie na Starym Cmen-

tarzu przy ul. Ogrodowej. Były 

one prowadzone w  ramach II 

etapu przy grobowcu rodziny 

Gustawa Geyera i  zostały dofi-

nansowane z  budżetu Urzędu 

Miasta Łodzi w  kwocie 161  tys. 

zł. Swoim zakresem obejmowa-

ły ściany parawanowe (bocz-

ne) oraz pole grobowe w  partii 

pola nad kryptą. Wzmocniono 

lokalnie osłabione partie kamie-

nia, oczyszczono powierzchnie 

kamienia z  mikroorganizmów 

i  nawarstwień oraz usunięto 

przebarwienia. Po wszystkich 

zabiegach oczyszczających 

przystąpiono do wypełnienia 

szczelin i  spękań oraz hydrofo-

bizacji elementów kamiennych 

poddanych pracom. Konserwa-

cji poddane zostały również ele-

menty metalowe latarnie i  misy 

na roślinność. Inskrypcja na ta-

blicy ustawionej przed płytą gro-

bową została przezłocona.

Mamy nadzieję, że w  przy-

szłym roku dzięki wsparciu Urzę-

du Miasta uda się zakończyć 

prace przy tym jakże pięknym 

obiekcie i  kolejny nagrobek na 

naszym cmentarzu odzyska daw-

ne piękno.
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Obchody 500 lat 
Reformacji w Łodzi 
i regionie
Andrzej Grzegorczyk, Jarosław Płuciennik

W  przyszłym roku będziemy 

obchodzić okrągłą rocznice wy-

stąpienia ks. dr Marcina Lutra, 

który w  1517  roku za sprawą 

przedstawienia 95 tez zapocząt-

kował Reformację – okres odno-

wy w  łonie Kościoła. Proces ten 

nie został zakończony, a zgodnie 

z  zasadą Ecclesia Reformata et 

Semper Reformanda (Kościół Re-

formowany i stale się reformują-

cy) trwa on do dnia dzisiejszego. 

W  tym właśnie duchu na pierw-

szym tegorocznym Zgromadze-

niu Parafialnym dyskutowano 

o  potrzebie godnego upamięt-

nienia 500 lat Reformacji w Łodzi 

i regionie. 

W odpowiedzi na licznie wów-

czas padające głosy Rada Para-

fialna podjęła szereg inicjatyw, 

które mają przybliżyć dziedzic-

two Reformacji oraz być impul-

sem do dyskusji o współczesnym 

jej stanie. Wśród wstępnie zapla-

nowanych działań znajdują się 

m.in.: międzynarodowa konfe-

rencja „Kultura Reformacji i refor-

mowanie kultury”, organizowana 

w maju przez Uniwersytet Łódz-

ki wraz z  wydaniem publikacji 

pokonferencyjnej; wydanie pu-

blikacji tematycznej i  literackiej; 

uroczysty koncert, spektakl te-

atralny, wydanie płyty muzycz-

nej oraz wystawy tematyczne. 

Przewidywane są działania w za-

kresie upowszechniania wiedzy 

o  Reformacji, jak chociażby: mi-

niolimpiady tematyczne dla dzie-

ci i młodzieży; wycieczki po mie-

ście i okolicach; organizacja zlotu 

motocyklistów; gra miejska; bieg 

terenowy na 10  kilometrów, czy 

mural tematyczny. 

Patronat nad wszystkimi wy-

darzeniami Roku Reformacji ob-

jął Komitet Honorowy obchodów, 

w skład którego weszli: Wojewo-

da Łódzki prof. Zbigniew Rau, 

Marszałek Sejmiku Wojewódz-

twa Łódzkiego Witold Stępień, 
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Prezydent Miasta Łodzi Hanna 

Zdanowska, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w  Łodzi Tomasz 

Kacprzak; Arcybiskup Kościoła 

Rzymsko-Katolickiego prof. Ma-

rek Jędraszewski; Bp. Diecezji 

Warszawskiej Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego ks. Jan 

Cieślar, Bp. Kościoła Ewangelic-

ko-Reformowanego ks. Marek 

Izdebski; Rektor Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz Prezes Łódz-

kiego Towarzystwa Naukowego 

prof. dr hab. Antoni Różalski, 

Rektor Akademii Muzycznej im. 

Bacewiczów prof. dr hab. Cezary 

Sanecki, rektor Akademii Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strze-

mińskiego prof. dr hab. Jolanta 

Rudzka-Habisiak; Rektor Łódz-

kiej Szkoły Filmowej prof. Ma-

riusz Grzegorzek, oraz Rektor 

Seminarium Duchownego w  Ło-

dzi ks. Jarosław Pater.

W  celu koordynacji różnych 

wydarzeń odbywających się 

w  przestrzeni miast i  regionu 

powołano do życia również Ko-

mitet Organizacyjny w  którego 

działania zaangażowały się: In-

terdyscyplinarne Centrum Ba-

dań Humanistycznych UŁ (kie-

rownik Centrum prof. Krystyna 

Pietrych), Akademia Muzyczna 

im. Bacewiczów (prorektor prof. 

Beata Zawadzka-Kłos, prof. Bar-

bara Wisełka-Cieślar, dr hab. 

Krzysztof Urbaniak, dr Dawid 

Ślusarczyk); Centrum Dialogu im. 

Marka Edelmana (dyrektor Joan-

na Podolska); Wydawnictwo UŁ 

(dyrektor Ewa Bluszcz, red. Li-

liana Ladorucka); Biblioteka UŁ 

(dyrektor Tomasz Piestrzyński); 

Katedra Teorii Literatury UŁ (Kie-

rownik Katedry prof. Jarosław 

Płuciennik); Katedra Literatury 

i  Tradycji Romantyzmu UŁ (prof. 

Jerzy Wiśniewski) Proboszcz Pa-

rafii Ewangelicko-Augsburskiej 

św. Mateusza w Łodzi ks. Michał 

Makula; Proboszcz Parafii Ewan-

gelicko-Reformowanej w  Łodzi 

ks. Semko Koroza; Teatr Nowy 

(dyrektor Krzysztof Dudek), Fun-

dacja Tolerancyjna Polska, a  li-

sta osób i instytucji nie jest jesz-

cze zamknięta.
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Kalendarium 
wydarzeń
Luty

Zimowisko 
Maria i Emil Wolscy

Był to bodaj pierwszy tydzień 

ferii zimowych 2016, które w woje-

wództwie łódzkim przypadały na 

drugą połowę lutego. Wydawało-

by się, że jest to wymarzony czas 

na pobyt w górach: dzień dłuższy, 

a mróz powinien jeszcze trzymać. 

Cóż, chyba zmiany klimatycz-

ne są faktem, choć nie wszyscy 

przyjmują to za pewnik. W  dniu 

wyjazdu w Łodzi śniegu nie było, 

za to dało się czuć w  powietrzu 

wiosnę. Nie tracąc nadziei ruszyli-

śmy w drogę; w końcu Szczyrk to 

góry, w prawdzie Beskid Śląski do 

najwyższych pasm nie należy, ale 

swój mikroklimat posiada. Nasze 

przypuszczenia okazały się trafne, 

parafia w  Szczyrku Salmopolu – 

mimo odwilży – tonęła w śniegu.

Ledwie wysiedliśmy z  samo-

chodu, a już witał nas ks. Jan Byrt; 

przywitanie przeszło w  dłuższą 

rozmowę, Każdy kto miał sposob-

ność poznać proboszcza szyr-

kowskiej parafii wie, że niezwykły 

z niego mówca i gawędziarz; tej 

prawdy było nam dane doświad-

czyć kilkukrotnie w trakcie nasze-

go pobytu.

Ksiądz proboszcz zadbał rów-

nież o nasz ekwipunek; mogliśmy 

wybierać spośród nieprzebra-

nych ilości nart i  kijów. O  drugi 

kluczowy element każdego wy-

jazdu narciarskiego, a  mianowi-

cie o  naszą dietę troszczyła się 

rodzina księdza. Trzeba przyznać, 

że wezwanie do wspólnego sto-

łu nie nastręczało większych 
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trudności, zwłaszcza najmłodsi 

nader skrupulatnie pilnowali go-

dzin posiłków.

Nie można zapomnieć o stra-

wie duchowej. Istotą naszego 

wspólnego pobytu na Salmo-

polu nie była przecież jedynie 

rekreacja. Nasze popołudnia 

poświęcaliśmy na rozważania, 

dla których punktem wyjścia 

każdorazowo stawały się inne 

fragmenty Biblii, jak choćby prze-

mienienie wody w wino w Kanie 

Galilejskiej, uzdrowienia nad sa-

dzawką Betesda, czy też przy-

powieści o  miłosiernym Sama-

rytaninie. W  tym samym czasie 

młodzież uczestniczyła w swoich 

zajęciach, których efekty zdobił 

później ściany sali spotkań. Trze-

ba wspomnieć, że przez kilka dni 

towarzyszył nam ks. Mateusz Ła-

ciak, a  jego obecność nie ogra-

niczała się jedynie do naszych 

popołudniowych spotkań; księ-

dza spotkać można było również 

na stoku.

Wieczorami zaś spędzaliśmy 

również razem, choć miejsce 

rozmów o  rzeczach wzniosłych 

i  poważnych zajmowała rozryw-

ka i  zabawa. Robiliśmy użytek 

z gier planszowych, niektórzy od-

dawali się lekturze książek, zaś 

młodzież organizowała zabawy, 

w trakcie których zjadano i wypi-

jano wszystko to, co powszechnie 

nazywa się niezdrową żywnością. 

Czasem szliśmy spacerować 

bądź biegać, a  czasem poszu-

sować jeszcze na oświetlanym 

stoku na tyle stromym, że zyskał 

potoczną nazwę Golgota.

Chyba najbardziej udany był 

piątek, choć nic na to nie wska-

zywało. Od rana padał deszcz ze 

śniegiem, a mgła uniemożliwiała 

jazdę. Postanowiliśmy wybrać się 

do muzeum piwowarstwa w Żyw-

cu. Na popołudniowe rozważania 

udaliśmy się zaś do kościoła pa-

rafii na Salmopolu, gdzie ks. Byrt 

raczył nas swymi opowieściami, 

na przykład o  tym, jak to nasz 

proboszcz ponad ćwierć wieku 

temu brał udział w budowie tego 

architektonicznie niezwykle cie-

kawego budynku. W tym samym 

zaś czasie – czy to za sprawą 

Opatrzności, czy też temperatury 

– deszcze ustąpił miejsce opa-

dom śniegu i  na sobotę, ostatni 

dzień naszego pobytu, powróci-

ła zima.

Mamy nadzieję, że i  w  nad-

chodzącym roku uda nam się 

wspólnie ze współparafianami 

spędzić równie radosny tydzień 

w  Szczyrku Salmopolu w  gości-

nie u ks. Jana Byrta i jego rodziny.
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02.05.2016

Wizyta prymas Szwecji
za: Luter.2017

– Modlitwa jest czymś, co za-

wsze się dzieje wokół nas, tkwi 

we wnętrzu każdego człowieka. 

Może być wprawdzie zapomnia-

na lub ukryta, ale zawsze jest 

obecna jako ludzka zdolność – 

mówiła podczas kazania w  ko-

ściele ewangelicko-augsburskim 

św. Mateusza w Łodzi arcybiskup 

Uppsali Antje Jackelen.

Prymas Szwecji przybyła do 

Polski na interdyscyplinarną Eu-

ropejską Konferencję Teologów 

i Naukowców, która odbywała się 

w łódzkim Wyższym Seminarium 

Duchownym. 30 kwietnia uczest-

niczyła w  ekumenicznych nie-

szporach w  rzymskokatolickiej 

archikatedrze w  Łodzi, a  w  Nie-

dzielę Rogate wygłosiła kazanie 

w kościele św. Mateusza.

Podczas kazania prymas 

Szwecji wskazała na koniecz-

ność modlitwy, także wtedy, kie-

dy nie czujemy się na siłach by 

się modlić, ale także wtedy, gdy 

włączamy się w  modlitwę zbo-

ru i  nie rozumiemy znaczenia 

wszystkich słów, także tych do-

brze znanych.
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– Nie należy zwlekać ze zma-

wianiem Modlitwy Pańskiej czy 

Wyznania Wiary do momentu, 

kiedy zrozumiemy każde słowo, 

gdyż uczestniczenie w  modli-

twie, wspólne jej mówienie, po-

zwala na stopniowe zrozumie-

nie słów, którymi się modlimy. 

A  zatem spokojnie się módlmy 

i  śpiewajmy, nawet jeśli pew-

ność wiary Lutra nie jest dla nas 

tak oczywista.

Zbór powitał proboszcz Para-

fii ks. Michał Makula, przypomi-

nając o  wieloletnich kontaktach 

łódzkich luteranów ze szwedz-

kimi współwyznawcami. W  na-

bożeństwie wziął również udział 

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec 

oraz ks. Jan Cieślar, biskup diece-

zji warszawskiej, który poprowa-

dził spowiedź i  liturgię komunij-

ną, a  także ks. Joel Ingmarsson, 

kapelan ksiądz arcybiskup. Sło-

wa Ustanowienia Sakramentu 

Ołtarza wypowiedzieli wspólnie 

abp Jackelen oraz bp Samiec. 

Błogosławieństwa końcowego 

udzielił bp Jerzy Samiec.

14.05.2016

Noc Muzeów
ks. Michał Makula

W mijającym roku parafia św. 

Mateusza po raz kolejny włączyła 

się w organizację łódzkiej edycji 

Nocy Muzeów. O  każdej pełnej 
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godzinie rozbrzmiewała muzyka 

w  wykonaniu pedagogów i  stu-

dentów Akademii Muzycznej 

w  Łodzi. Część występów była 

relacjonowana na żywo na pro-

filu parafii na Facebook’u. Po 

kwadransie z  muzyką, każdora-

zowo krótką prelekcję na temat 

luteranizmu, jak i historii kościoła 

św. Mateusza przedstawiał pro-

boszcz parafii ks. Michał Makula, 

który podkreślał – zwiedzający 

mieli możliwość w rozmowach in-

dywidualnych zadawać bardziej 

szczegółowe pytania i podysku-

tować. Wielu przyznawało, że po 

raz pierwszy przekroczyło progi 

naszej świątyni.

Uczestnicy mieli możliwość 

zwiedzenia również dwóch wy-

staw. Jedna przedstawiała do-

kumenty odnalezione w  cza-

sie remontu kościoła, jak i  pod 

złamanym krzyżem. Druga wy-

stawa przedstawiała zdjęcia 

młodego łódzkiego artysty fo-

tografa Robert Zapędowskiego 

„Dark Frame”. Był to bardzo uda-

ny wieczór, czego niejako po-

twierdzeniem było ponad 3  tys. 

osób które odwiedziły kościół. 

Szczególne podziękowania nale-

żą się wszystkim, którzy pomogli 

w  przeprowadzeniu tego wyjąt-

kowego wydarzenia.

21.05.2016

Piknik rowerowy 
w Lesie Łagiewnickim
ks. Michał Makula

Las Łagiewnicki to jeden 

z  największych kompleksów le-

śnych znajdujących się w  grani-

cach miasta w Europie. W  jedną 

z majowych sobót zorganizowa-

na została parafialna wyciecz-

ka rowerowa. – Rozpoczęliśmy 

ją od modlitwy na łonie natury, 

udając się następnie do Ośrod-

ka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 

Na co dzień ta placówka nie jest 

udostępniana zwiedzającym, ale 

tego dnia specjalnie dla nas drzwi 

były otwarte, a przesympatyczni 
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pracownicy oprowadzili nas po 

ośrodku opowiadając o  dzikich 

zwierzętach, które z  rożnych 

przyczyn tam właśnie trafiają. 

Następnie ścieżkami leśnymi 

blisko trzydziestoosobowa grypa 

udała się do dwóch barokowych 

kapliczek św. Rocha i  św. Anto-

niego. W  drodze powrotnej za-

haczając o kompleks rekreacyjny 

Arturówek, by na pobliskiej łące 

rozpocząć grillowanie. To był 

ostatni punkt sobotniego spotka-

nia, ale ze względu na miłą at-

mosferę i piękną pogodę nikomu 

nie spieszyło się do domu. Wszy-

scy uczestnicy zgodnie stwier-

dzili, że takie spotkania trzeba 

organizować częściej.

Wycieczka parafialna 
– U źródeł Reformacji
Zbigniew Gruszka

W  przededniu obchodów pa-

miątki 500 lat Reformacji w para-

fii zorganizowane został wyjazdy 

do miejsc – śladów Reformacji. 

Duże zainteresowanie wśród 

parafian poskutkowało dwoma 
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grupami, pierwsza wycieczka 

odbyła się w maju, druga w paź-

dzierniku. Obydwie liczące ponad 

trzydzieści osób grupy były oto-

czone opieką ks. Michała Makuli 

oraz Albrechta Grozingera. Wy-

jazdy miały przybliżyć uczestni-

kom miejsca związane z ruchem 

odnowy Kościoła zapoczątko-

wanym w  1517  r., zostały jednak 

wzbogacone o  szersze kontek-

sty historyczne i ekumeniczne.

Pierwszy majowy wyjazd od-

był się wczesną porą co spra-

wiło, że już pierwszego dnia 

udało się grupie dotrzeć do pod-

berlińskiego Poczdamu, gdzie 

zwiedzaliśmy Pałac Sanssouci. 

Budowla powstała z  inicjaty-

wy króla pruskiego Fryderyka II 

Wielkiego. Została zaplanowana 

jako reprezentacyjna rezyden-

cja o  charakterze rekreacyjnym 

– czego dowodem są przestron-

ne wnętrza pałacu, zachowane 

w  stylu angielskim i  francuskim 

rozległe ogrody oraz towarzy-

szące pałacowi zabudowania. 

Tego samego dnia, po południu, 

dotarliśmy do naszej późniejszej 

bazy wypadowej – Schroniska 

Młodzieżowego w Wittenberdze, 

położonego na Starym Mieście 

w bezpośrednim sąsiedztwie Ko-

ścioła Zamkowego.

Drugi dzień wyjazdu roz-

poczęliśmy od zwiedzania 

Wittenbergi, której mury w dużej 

mierze są świadkiem wydarzeń 

1517  r. Po dziś dzień można zaj-

rzeć do pracowni Łukasza Cra-

nacha, ojca i  syna, którzy w XVI 

w. odegrali istotną rolę w  do-

kumentacji artystycznej dzieła 

dr. Marcina Lutra. Przy rynku do 

dziś działa też apteka Cranacha. 

Zwiedziliśmy również wspomnia-

ny późnogotycki Kościół Zamko-

wy, a  następnie Kościół Miejski. 

W  środku przedstawiono nam 

jego rolę w  historii Reformacji 

(kaznodzieją był w  nim Marcin 

Luter), a  także scharakteryzowa-

no najważniejsze zabytki sztuki 

sakralnej i  artystycznej – włącz-

nie z zachowanymi malowidłami 

Cranacha. Wieczorem ponow-

nie tam wróciliśmy – pragnąc 
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wysłuchać koncertu organowe-

go. Co ciekawe, dwa utwory zo-

stały wykonane z udziałem zgro-

madzonej licznie publiczności 

zaopatrzonej w  nuty i  wydruko-

wany tekst pieśni.

Jeszcze tego samego dnia 

zwiedziliśmy dom Marcina i  Ka-

tarzyny Luter (dawny klasztor au-

gustiański), poznaliśmy miejsce, 

w  którym odbywały się dyspu-

ty teologiczne, zaznajomiliśmy 

się z  zachowanymi przez lata 

pamiątkami po reformatorze. 

Odwiedziliśmy też siedzibę Uni-

wersytetu Wittenberskiego, park 

z  500  drzewami posadzonymi 

na jubileusz 500 lat Reforma-

cji (uczestnicząca w  wyjeździe 

młodzież akurat brała w  parku 

udział w  zorganizowanej przez 

ks. Makulę miejskiej grze refor-

macyjnej). Już indywidualnie 

zwiedzaliśmy dalsze zakątki mia-

sta. Niektórzy postanowili nawet 

pobiegać nad Łabą.

Następny dzień upłynął na 

wyjeździe do Eisleben i  Lipska. 

Nazwy tych dwu miejscowości 

należy łączyć z miejscem urodzin 

i  śmierci Lutra oraz z  działalno-

ścią luterańskiego kompozytora 

Jana Sebastiana Bacha. W Eisle-

ben zwiedziliśmy nowoczesne 

Muzeum w Domu Narodzin Lutra, 

kościół Św. Piotra i Pawła, w któ-

rym reformator przyjął chrzest 

(naszą uwagę, oprócz surowego 

wystroju, zwróciło w  szczegól-

ności współczesne baptyserium) 

oraz inny kościół, św. Andrzeja, 

o doskonałej akustyce, w którym 

Luter wygłosił ostatnie kazanie 

w  1546  r. Z  kolei w  Lipsku, do 

którego następnie się udaliśmy, 

trafiliśmy do kościoła św. Toma-

sza, w którym Bach był organistą 

(i  gdzie został pochowany), tam 

też wysłuchaliśmy koncertu zor-

ganizowanego z  okazji równo-

legle odbywającego się w  mie-

ście Katholikentag.

Ostatni dzień wyprawy roz-

poczęliśmy od nabożeństwa 

w Dreźnie w Kościele Marii Pan-

ny (Frauenkirche). Ta monumen-

talna budowla została odbu-

dowana z  gruzów nieco ponad 

dekadę temu; do dziś na jej fasa-

dzie można rozpoznać wśród no-

wego budulca stary, ściemniały, 

kamień, wydobyty z  ruin. Obok 

miejsc związanych bezpośrednio 

z  początkami Reformacji, wizyta 

we Frauenkirche należała chy-

ba do najważniejszych punktów 

wycieczki – barokowy kościół 

zachwycił nie tylko formą nabo-

żeństwa, ale także poziomem 

artystycznego wykonania pieśni 

oraz pietyzmem przeprowadzo-

nych prac restauracyjnych. Tym, 

którzy zwiedzanie Drezna mają 

przed sobą, warto przekazać, że 
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to jedyny znany autorowi kościół, 

który ma 7 (!) kondygnacji.

Po czasie wolnym spędzonym 

w  Dreźnie, zwiedzaniu najważ-

niejszych zabytków i  rynku, wy-

ruszyliśmy w kierunku Polski. Po 

drodze zjechaliśmy jeszcze do 

położonej nieopodal granicy pol-

sko-niemieckiej łużyckiej miej-

scowości Herrnhut, znanej z  ak-

tywności hrabiego Nikolausa von 

Zinzerdorfa, który walnie przy-

czynił się do rozwoju wspólnoty 

wyznaniowej braci morawskich. 

Idea tejże wspólnoty powinna 

być mieszkańcom naszego mia-

sta znana – wszak bracia działali 

także na terenie Łodzi; ich zbór 

znajdował się przy ul. Żeromskie-

go 56. 

Z Herrnhut czekała nas w koń-

cu podróż do Łodzi, do której do-

tarliśmy przed północą. Wyjazd 

był doskonałą okazją do zapo-

znania się z przyczyną zapocząt-

kowanych przez Marcina Lutra 

zmian oraz do indywidualnej re-

fleksji nad istotą współczesnego 

ewangelicyzmu, wyrosłego z du-

cha XVI-wiecznej Reformacji. 
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12.06.2016

Święto parafialne
ks. Michał Makula

Zgodnie z  coroczną trady-

cja w  drugą niedziele czerwca 

odbyło się tradycyjne Święto 

Parafialne. W czasie nabożeństwa 

kazanie gościnnie wygłosił ks. 

prob. Waldemar Szajtahuer, pro-

boszcz parafii w Wiśle, 

a  o  szczególną opra-

wę zadbał chór tam-

tejszej parafii. W  trak-

cie nabożeństwa 

miały miejsce inne 

radosne wydarzenia 

– konwersja, do pa-

rafii wstąpiło siedem 

osób, z  kolei dzieci 

i młodzież, po krótkim 

występie muzycznym, 
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zakończyły rok szkolny modlitwą 

i błogosławieństwem. 

Po nabożeństwie wszyscy 

uczestnicy udali się do ogrodu, 

gdzie rozpoczął się piknik para-

fialny. Były pyszne dania z grilla, 

gry i  zabawy dla najmłodszych, 

szkolenie ze strzelania z  łuku, 

oraz krótka prezentacja wiślań-

skich strojów ludowych, jak i pie-

śni regionalnych w  wykonaniu 

tamtejszego chóru. Był to dobry 

czas na integrację, rozmowy 

i wspólny śpiew. Soli Deo Gloria!

22.07.2016

Nabożeństwo 
anglikańskie 
w ramach ŚDM
za: Luter.2017

Po raz pierwszy w historii ko-

ścioła ewangelicko-augsburskie-

go św. Mateusza w Łodzi odbyło 

się nabożeństwo anglikańskie 

z Sakramentem Wieczerzy Świę-

tej, któremu przewodniczył bp 

Martin Warner, ordynariusz die-

cezji Chichester Kościoła Anglii. 

Do kościoła św. Mateusza przy-

było kilka tysięcy młodych ludzi 

z całego świata.

Anglikańskie nabożeństwo 

było jednym z  dwóch głównych 

ekumenicznych akcentów festi-

walu Paradise in the City, który 

jest wydarzeniem towarzyszą-

cym Światowym Dniom Mło-

dzieży. Organizatorem festiwalu 

jest rzymskokatolicka wspólnota 

Chemin Neuf, kładąca nacisk na 

duchowość ekumeniczną.

Zgodnie z  anglikańską trady-

cją liturgiczną nabożeństwo roz-

poczęło się od procesjonalnego 

wejścia osób czynnie uczestni-

czących w liturgii, w tym także lu-

terańskiego gospodarza, ks. Mi-

chała Makuli, proboszcza Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej św. 

Mateusza w Łodzi, oraz ks. Pawła 
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Mellera, wikariusza diecezji war-

szawskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce.

Zarówno w  luterańskim, jak 

i  anglikańskim kalendarzu litur-

gicznym 22 lipiec to dzień wspo-

mnienia św. Marii Magdaleny, 

która wspomniana była w modli-

twach, czytaniach liturgicznych 

i  rozważaniu. Ks. Michał Makula 

odczytał ewangelię przeznaczo-

ną na święto, a kazanie wygłosił 

ks. bp Martin Warner. – Święta 

Maria Magdalena jest przykła-

dem dla nas, że Bóg nikogo nie 

odrzuca, więc i  my nie odrzu-

cajmy się nawzajem – mówił 

bp Warner.

Punktem kulminacyjnym li-

turgii była wspólna Eucharystia. 

Zarówno w  praktyce anglikań-

skiej, jak i ewangelickiej do Sakra-

mentu Wieczerzy Świętej zostali 

zaproszeni wszyscy ochrzczeni 

w imię Trójjedynego Boga.

Na zakończenie liturgii słowa 

pozdrowienia do uczestników 

skierował ks. Michał Makula.

Oprócz nabożeństwa łódzka 

parafia luterańska współorgani-

zowała koncert muzyki klasycz-

nej oraz spotkanie z  s.  Anną 

Bałchan, zakonnicą pracującą na 

rzecz prostytutek. Ponadto Łódź 

odwiedził również honorowy 

zwierzchnik Wspólnoty Anglikań-

skiej i  prymas Całej Anglii, abp 

Canterbury Justin Welby.
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19.10.2016

Reformacyjna uchwała 
Rady Miejskiej w Łodzi
za: Luter.2017

Wierni wyznań protestanc-

kich odegrali znaczącą rolę 

w  budowie i  rozwoju naszego 

miasta i bez ich obecności obraz 

naszego miasta byłby niepełny. 

Ich dziełem są nie tylko świąty-

nie, ale także szkoły, szpitale, 

zakłady dobroczynne, a  także 

kamienice i  fabryk – głosi tekst 

uchwały jednomyślnie przyję-

tej 19 października 2016 r. przez 

Radę Miejską w  Łodzi z  okazji 

500 lat Reformacji.

Uchwała przypomina o wystą-

pieniu ks. dr. Marcina Lutra oraz 

o  konsekwencjach Reformacji 

i  wpływowi ewangelików na hi-

storię miasta.

Rada Miejska stwierdza, że 

obraz Łodzi byłby niepełny bez 

wkładu wiernych wyznań pro-

testanckich, przypominając 

szczególnie zasługi fabrykan-

tów wyznania ewangelickiego. 

– Ich dziełem są nie tylko świą-

tynie, ale także szkoły, szpitale, 

zakłady dobroczynne, a  także 

kamienice i  fabryki. Łódzcy pro-

testanci wielokrotnie swoimi 

czynami dawali wyraz przywią-

zaniu do Sprawy Polskiej i  Pań-

stwa Polskiego.

Mając świadomość, że licz-

ba łódzkich ewangelików jest 

dziś niewielka, Rada z uznaniem 

mówi o  ich istotnej roli w  ży-

ciu miasta i  wyraża szacunek 

wobec wszystkich mieszkań-

ców miasta, należących do wy-

znań protestanckich.

Projektodawcami uchwały są 

radni Rady Miejskiej z  różnych 

środowisk politycznych.

Uchwała Rady Miejskiej Ło-

dzi jest nie tylko uznaniem dla 

wkładu ewangelików w  histo-

rię i  rozwój miasta, ale również 

świadectwem naszej ewange-

lickiej obecności dziś, wzorowej 

współpracy z  władzami mia-

sta na rzecz wszystkich miesz-

kańców Łodzi – powiedział ks. 
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Michał Makula, proboszcz Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej św. 

Mateusza w  Łodzi. Wraz z  radą 

parafialną cieszę się, że istnieje 

silna świadomość historyczna ło-

dzian uwzględniająca ogromny 

wkład ewangelików w  budo-

wanie naszego miasta. 500  lat 

Reformacji to okazja do przypo-

mnienia tego, co było, jest i  do 

czego wciąż jesteśmy powołani 

– dodał ks. Makula.

20.11.2016

Niedziela Wieczności 
w kaplicy Karola 
Scheiblera
ks. Michał Makula

W ostatnią niedzielę roku ko-

ścielnego odprawione zostało 

nabożeństwo na części ewange-

lickiej Starego Cmentarza w  Ło-

dzi. Po sześcioletniej przerwie 

wspólna modlitwa i  rozważanie 

Słowa Bożego miało miejsce 

w  remontowanej kaplicy grobo-

wej Karola Scheiblera. Jak zwy-

kle frekwencja była bardzo do-

bra, a po nabożeństwie wszyscy 

mogli zapoznać się z  historią 

jednego z najcenniejszych zabyt-

ków Łodzi. Przedstawiciele Fun-

dacji na rzecz ratowania kaplicy 

Karola Scheiblera poinformowa-

li, o  prowadzonych pracach re-

montowych jak i  planach na 

przyszłość. Dziękujemy Fundacji 

za wkład w  ratowanie przepięk-

nej kaplicy!
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UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI

z dnia 19 października 2016 r.
stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi dotyczące 500. rocznicy Reformacji 

Na podstawie § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi, stanowiącego załącznik 
Nr 7 do Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz 
z 2014r. poz. 3718) Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje:

§ l. 31 października 1517 roku Marcin Luter ogłaszając w Wittenberdze swoje 95 tez 
przeciwko praktyce sprzedaży odpustów dał początek Reformacji. W 2017 roku bę-
dziemy obchodzić 500. rocznicę tego brzemiennego w skutki wydarzenia. Jednocze-
śnie cały poprzedzający rok będzie czasem obchodów jubileuszowych. 

Wierni wyznań protestanckich odegrali znaczącą rolę w budowie i rozwoju naszego 
miasta i bez ich obecności obraz naszego miasta byłby niepełny. Ich dziełem są nie 
tylko świątynie, ale także szkoły, szpitale, zakłady dobroczynne, a także kamienice 
i fabryki. Łódzcy protestanci wielokrotnie swoimi czynami dawali wyraz przywiązaniu 
do Sprawy Polskiej i Państwa Polskiego. 

Mimo, iż obecnie społeczność wiernych wyznań protestanckich jest mniej liczna niż 
w przeszłości to nadal odgrywa istotna rolę w życiu Łodzi. 

§ 2. Rada Miejska wyraża szacunek wobec wszystkich mieszkańców naszego miasta 
wyznań protestanckich, a także ceni ich wkład w kulturę i duchowość Łodzi. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do rozpropagowania 
niniejszej uchwały wśród mieszkańców Łodzi poprzez przekazanie jej przedstawicie-
lom mediów i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 
Tomasz Kacprzak 

Projektodawcami są radni Rady Miejskiej.

UZASADNIENIE
W nadchodzącym roku odbędzie się wiele wydarzeń upamiętniających początek ru-
chu reformacyjnego. Obchody rozpoczną się 31 października bieżącego roku eku-
menicznymi uroczystościami w Lund w Szwecji, w których udział weźmie też papież 
Franciszek. Ze względu na bardzo istotny udział wiernych wyznań protestanckich 
jak i aktywną obecnie społeczność wiernych tych wyznań w ocenie projektodawców 
uchwały właściwym jest, by Rada Miejska w  Łodzi podobnie jak np. Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego podjęła uchwałę w przedmiocie upamiętnienia 500-lecia Refor-
macji. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w swej historii Rada Miejska w Łodzi 
podejmowała wielokrotnie uchwały stanowiska w sprawach upamiętnienia różnych 
rocznic. Można tu wymienić m.in. uchwały w sprawach upamiętnia: 100. rocznicy wy-
buchu Rewolucji 1905 roku, 25. rocznicy powstania „Solidarności”, 85. rocznicy Za-
ślubin Polski z Morzem, 90. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 60. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego.



Statystyki za rok 2016 

Chrzty

1. Gabriel Łagodziński 24-04-2016 r.

2. Adam Lange 16-10-2016 r.

3. Ria Bhardwaj 16-10-2016 r.

4. Damian Korczak 30-10-2016 r.

Śluby 

1. Zbigniew Gruszka i Kinga Buczek 

16-04-2016 r.

2. Rafał Jagodziński i Ewa Kulisz 

12-11-2016 r.

Konwersje 

W mijającym roku do naszej Parafii 

wstąpiło 8 osób. 

Zmarli Parafianie 

1. śp. Alicja Kozak,  

ur. 7.06.1929 r. zm. 3.01.2016 r.

2. śp. Marta Sznajder,  

ur. 28.11.1943 r. zm. 26.01.2016 r.

3. śp. Jerzy Kroh,  

ur. 28.08.1924 r. zm. 15.02.2016 r.

4. śp. Jan Jeske,  

ur. 2.06.1935 r. zm. 23.02.2016 r.

5. śp. Hanna Wilmańska,  

ur. 26.10.1949 r. zm. 15.03.2016 r.

6. śp. Hanna Borowska,  

ur. 31.05.1632 r. zm. 21.08.2016 r.

7. śp. Jadwiga Ligęza,  

ur. 27.02.1949 r. zm. 29.08.2016 r.

8. śp. Janusz Mencel,  

ur. 5.04.1953 r. zm. 2.11.2016 r.

WYDAWCA:
Parafia Ewangelicko–Augsburska Świętego 
Mateusza w Łodzi
ul. Piotrkowska 279/283, 90–457, Łódź
42 684 66 72

STRONA INTERNETOWA: 
www.lodz.luteranie.pl

FACEBOOK: 
ParafiaEwangelickoAugsburskaSwMateusza

INSTAGRAM: 
sw.mateusz

NABOŻEŃSTWA:
w każdą niedzielę o godzinie 10.00

KONCERTY ORGANOWE:
Niedziela z muzyką u Świętego Mateusza
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
o godzinie 17.00

KANCELARIA PARAFII CZYNNA:
poniedziałek | środa | piątek 9.00 – 13.00
wtorek 10.00 – 18.00
czwartek 9.00 – 16.00

DO ZOBACZENIA

 


