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Drodzy Bracia i Siostry! 
 

Po długiej, blisko dziesięcioletniej przerwie oddajemy do Waszych rąk nasz 
Informator Parafialny. Jest jeszcze skromny objętościowo i zawiera 
najistotniejsze wiadomości o Parafii i jej działalności w ubiegłym 1998 roku. 
Mamy szczerą i ufną nadzieję, że Informator, który pojawia się w bliskości 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, będzie docierał do Was regularniej i 
częściej, bogatszy w wiadomości z życia Parafii Świętej Trójcy. Oby Pan 
Kościoła sprawił, żeby znalazły się wśród nas ochotne serca do podjęcia tego 
błogosławionego trudu wydawania tak pożądanej publikacji. 
Życzę  tego gorąco Wam wszystkim, najbliższym Współpracownikom i sobie 

   Wasz 
Ks. dr Włodzimierz Nast 

Proboszcz 
 
 
 

 
GREMIUM KIERUJ ĄCE PARAFIĄ 

 
Gremium kierującym Parafią  Świętej Trójcy jest Rada Parafialna, wybrana 

przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 22 czerwca 1997 r. Uroczystego 
wprowadzenia w urzędowanie dokonał Biskup Diecezji Warszawskiej, ks. 
Mieczysław Cieślar w dniu 29 czerwca tegoż roku. Kadencja Rady Parafialnej 
trwa 5 lat, a więc nowe wybory czekają naszą Parafię w 2002 roku. 
W skład Rady Parafialnej wchodzą z urzędu proboszczowie, wikariusz i 

katechetka, a więc ks.ks. Włodzimierz Nast, Sławomir Sikora i Ireneusz 
Lukas oraz p. Gabriela Bakalarz. Rada liczy ponadto dziewięciu wybranych 
członków. Są to: Marcin Benke, Ewa Dreger, Barbara Dzienio, Ada 
Hasiuk, Zbigniew Marski, Stanisław Miścicki, Paweł Poppe, Władysław 
Sikora i Danuta Weigle. Prezydium Rady Parafialnej stanowią: Paweł Poppe - 
prezes, ks. dr Włodzimierz Nast - wiceprezes, Zbigniew Marski - sekretarz, 
Barbara Dzienio - skarbnik.  
Zgromadzenie Parafialne wybrało ponadto sześciu zastępców członków Rady, 

27-osobowy Komitet Parafialny i 3-osobową Komisję Rewizyjną. 
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OPIEKA DUSZPASTERSKA  
 

 
Proboszczem Parafii Świętej Trójcy jest ks. dr 

Włodzimierz Nast, który jest równocześnie radcą 
duchownym Diecezji Warszawskiej i radcą 
duchownym Konsystorza naszego Kościoła; jest 
ponadto pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 
 
Obowiązki proboszcza pomocniczego sprawuje ks. 

Sławomir Sikora, który równocześnie jest administratorem parafii w 
Radomiu, Lublinie i Zelowie-Bełchatowie; jest także członkiem II zespołu 
orzekającego Komisji Regulacyjnej, zajmującej się sprawami rewindykacji 
majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.  
 
Wikariuszem parafialnym jest ks. Ireneusz Lukas.  
 
Lekcje religii, z wyjątkiem nauki przedkonfirmacyjnej oraz dla młodzieży 

konfirmowanej, prowadzi absolwentka ChAT p. Gabriela Bakalarz. 
 

� Parafia Świętej Trójcy obejmuje swoim zasięgiem Stolicę oraz część 
Województwa Mazowieckiego. Kilku zborowników zamieszkuje także w 
miejscowościach odległej diaspory. 
 

� Nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy  odbywają się w każdą 
niedzielę i  święto, poza tym w każdy piątek w czasie adwentowym i 
pasyjnym. Raz w miesiącu odbywają się nabożeństwa młodzieżowe. 
Nabożeństwa niedzielne połączone są zawsze z Komunią Świętą i 

rozpoczynają się o godz. 10:30. Spowiedź odbywa się 15 minut przed 
nabożeństwem. Piątkowe nabożeństwa adwentowe i pasyjne, nabożeństwa 
młodzieżowe oraz w święta kościelne, będące dniami roboczymi, rozpoczynają 
się o godz. 17:00.  
W miesiącach letnich (w lipcu i sierpniu) w każdą niedzielę odbywają się 

krótkie nabożeństwa wieczorne o godz. 19:00.  
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Nabożeństwo w Wigili ę Świąt Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się o godz. 
16:00. Na zakończenienie roku kalendarzowego odprawiane jest krótkie 
nabożeństwo modlitewne o godz. 23:45. W Wielki Piątek odbywają się trzy 
nabożeństwa połączone z Komunią Świętą - o godz. 7:00, 9:00, 17:00. W I 
dzień Świąt Wielkanocnych, oprócz nabożeństwa głównego, odprawiane jest 
nabożeństwo poranne z Komunią Świętą o godz. 7:00. 
Równolegle z nabożeństwami głównymi  w kościele odbywają się 

nabożeństwa dla dzieci (szkoła niedzielna), które prowadzi p. Gabriela 
Bakalarz. Księża odprawiają nabożeństwa na rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego.  
Uroczystość konfirmacji w naszej parafii ma miejsce w niedzielę - Święto 

Trójcy Świętej (w roku 1999 ten dzień przypada 30 maja). 
 

� W kościele w Warszawie-Włochach, przy ul. Cietrzewia 22, 
nabożeństwa odbywają się w I i III niedzielę miesiąca oraz w II dzień świąt 
Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy o godz. 9:15.(W bieżącym roku w okresie 
wielkanocnym nabożeństwa we Włochach przypadają w dn.: 5 i 18 kwietnia. ) 
Nabożeństwa komunijne są ogłaszane w comiesięcznych planach nabożeństw i 
spotkań parafialnych.  
 

� W kaplicy Halpertów , przy ul Młynarskiej 54/58 odbywają się 
nabożeństwa: w Wielką Sobotę o godz. 15:00, w rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 16:00 oraz w Święto Zmarłych 1 listopada 
w ustalonych godzinach, które będą podane do wiadomości w listopadowym 
planie nabożeństw.  
 

� W kaplicy Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 
43 nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święto  o godz. 11:00, 
ponadto w okresie adwentu i w czasie pasyjnym w każdy piątek o godz. 15:00. 
Nabożeństwo w Wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego i na zakończenie roku 
kalendarzowego rozpoczynają się o godz. 14:00. Nabożeństwa w święta 
kościelne, będące dniami roboczymi, odprawiane są o godz. 15:00. 
Nabożeństwa komunijne są ogłaszane w comiesięcznych planach nabożeństw.  
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STATYSTYKA za rok 1998 
 
 
Parafia Świętej Trójcy liczy około 2000 zborowników. 

 

 
 

� CHRZTY  � 
 

W roku 1998 ochrzczono 15 osób (13 dzieci i 2 osoby dorosłe): 
Filip Jakub Masłowski, Ewa Helena Conte, Mateusz Jan Tomasz Cieślak, 

Chantal Nicole Grohmann, Aleks Florczak, Zuzanna Śnieżka Kukielak, 
Clara Julia Raison, Filip Sławomir Błuś, Julia Srzednicka, Filip Jan 
Niemczyk, Magda Bożena Janowska, Julius Marek Lambert Schulte-
Brader, Aleksander Wiktor Dubiel, Dominika Kalina C horosz, Mateusz 
Arpad Nast. 

 

 

 
 

� KONFIRMACJA     � 
 

W święto Trójcy Świętej - 7 czerwca 1998 r. odbyła się uroczystość 
konfirmacji 17 osób (9 dziewcząt i 8 chłopców): 
Katarzyna Anna Jóźwiak, Maja Monika Kaczmarska, Julia Sylwia 

Kownacka, Anna Missol, Paulina Maria Piechocka, Agnieszka Zofia 
Suliborska, Anna Maria Szturc, Ewa Wrzesińska, Aleksandra Wysocka, 
Robert Waldemar Becker, Sebastian Mirosław Becker, Paweł Majdecki, 
Tomasz Miłkowski, Jan Krzysztof Mużdżak, Wiktor Bogumił Olko, 
Aleksander Jerzy Szmajke, Krzysztof Wojciech Zieliński.  
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W roku sprawozdawczym pobłogosławiono 13 par małżeńskich: 
 
Stephen Sutton (angl.) - Agata Agnieszka Szymborska (rzym.-kat.) 
Marcel Reiner Ensing (bezwyzn.) - Joanna Barbara Suliborska (ew.-

augsb.) 
Włodzimierz Dylis (ew.-augsb.) - Irmina Maria Wodzianicka (ew.-augsb.) 
Raphael Devillard (rzym.-kat.) - Anna Maria Nowacka (ew.-augsb.) 
Christian Weber (ew.-augsb.) Agata Urszula Baranowska (rzym.-kat.) 
Sigurd Leyck (ew.-augsb.) - Katarzyna Matylda Miłkowska (rzym.-kat.) 
Rafał Andrzej Pietrzak (rzym.-kat.) - Justyna Marta Przekopiak (ew.-

augsb.) 
Jacek Paweł Podgórski (ew.-augsb.) - Dagmara Indiana Walkiewicz 

(rzym.-kat.) 
Wojciech Wiesław Wróbel (ew.-augsb.) - Grażyna Durkiewicz (ew.-

augsb.) 
Damian Janusz Śmigielski (rzym.-kat.) - Dominika Anna Uberman (ew.-

augsb.) 
Andreas Berns (ew.-augsb.) - Agnieszka Magdalena Stępnikowska 

(rzym.-kat.) 
Wojciech Stanisław Kulik (ew.-augsb.) - Agata Anna Wójcik (rzym.-kat.) 
Marek Aleksander Cichocki (ew.-augsb.) - Lena Dąbkowska (ew.- 

augsb.). 
 
 

u 
 

Do Kościoła wstąpiło 17 osób (16 ochrzczonych w Kościele 
Rzymskokatolickim i 1 osoba w Kościele Prawosławnym).  

 

� 
Zarejestrowano 58 zgonów, w tym 52 zapisanych członków parafii.  
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KRONIKA PARAFIALNA  
za rok 1998 

(wybrane wydarzenia) 
 

� 23 stycznia - nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan ( kazanie wygłosił ksiądz 
rektor Andrzej Gałka z rzymskokatolickiego kościoła św. 
Marcina). 

 
� 28 lutego -  obradował w naszej parafii Synod Diecezji 

Warszawskiej.  
 
� 8 marca - nabożeństwo i końcowe spotkanie diecezjalnego zjazdu 

młodzieży (prowadził ks. Marcin Hintz). 
 
� 16 marca  - uroczysta promocja książki „Ewangelicy warszawscy 

w walce o niepodległość Polski 1939-1945” 
 
� 22 marca - uroczystość poświęcenia nowych organów ( daru 

Ewangelickiego Kościoła Hanoweru) z udziałem ks. bp. 
Jana Szarka, ks. bp. diec. Mieczysława Cieślara, prez. 
Kościoła Hanoweru dr. E. von Vitinghoffa i inicjatora 
budowy dr. O. Kulcke. Na uroczystości obecny był 
premier RP Jerzy Buzek. W godzinach popołudniowych w 
kościele odbył się inauguracyjny koncert w wykonaniu 
Jerzego Dziubińskiego i orkiestry Sinfonia Varsovia pod 
dyr. Jana Krenza; podczas koncertu odbyło się 
prawykonanie koncertu M. Sawy, napisanego specjalnie 
na tę uroczystość. 

 
� 18 kwietnia - świąteczne śniadanie zorganizowane dla starszych i 

samotnych parafian przez komisję diakonijną.  
 
� 9 maja        - diecezjalny zjazd chórów.  
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� 10 maja    - wyborcze zgromadzenie parafialne dokonało wyboru 
ks. Sławomira Sikory na proboszcza pomocniczego 
parafii. 

 
� 6 września - nabożeństwo z udziałem ordynowanego w dn. 30.08. 

1998 r. w Łodzi wikariusza ks.  Ireneusza Lukasa. 
 
� 10 września -  uroczystość „zatknięcia wiechy” na głównym 

budynku wznoszonego Ośrodka Diakonii „Tabita” w 
Konstancinie-Jeziornie z udziałem ks. bp. Jana Szarka.  

 
� 13 września - ks. bp. diec. Mieczysław Cieślar dokonał instalacji 

proboszcza pomocniczego ks. Sławomira Sikory.  
 
� 27 września - nabożeństwo na zakończenie  Ogólnopolskiego 

Forum Kobiet Luterańskich ( kazanie wygłosiła mgr teol. 
Urszula Śliwka), w nabożeństwie uczestniczył chór 
studentów  Wyższej Szkoły Muzyki Kościelnej z Drezna.  

 
� 4 października - podczas nabożeństwa w dniu Dziękczynnego 

Święta Żniw kazanie wygłosił ks. pastor Peter Barth z 
parafii św. Mikołaja w Hamburgu.  

 
� 25  października - nabożeństwo reformacyjne (nagrywane a 

następnie retransmitowane przez TVP w dn 31. X). 
Kazanie wygłosił ks. bp Jan Szarek. W nabożeństwie 
uczestniczył premier RP Jerzy Buzek.  

 
� 29 listopada-1 grudnia - wizyta przedstawicieli diakonii 

Luterańskiej w Amsterdamie.  
 

� 3 grudnia - adwentowe spotkanie Komitetu Parafialnego. 
 

� 6 grudnia - przedstawienie „Hereticus” w wykonaniu zespołu 
teatru JESTEM Doroty i Jerzego Latosów. 

opr. ks. Włodzimierz Nast. 
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NOWE ORGANY  

 
W 1780 roku, zgodnie z projektem Bogumiła Zuga, ołtarz, kazalnicę i organy 

umieszczono w jednym pionie, naprzeciw głównego wejścia. Około 1780 roku 
zawarto umowę z organmistrzem Friedrichem Schweinefleischem, który 
przebudował istniejące organy ze starego domu modlitwy. Były one 
wielokrotnie remontowane i przebudowywane. W 1902 roku zamontowano w 
kościele Świętej Trójcy nowe organy zamówione w firmie „E.F. Walcker i 
Ska” w Ludwigsburgu (Wirtembergia). 
16.IX. 1939 roku od bomb zapalających kościół stanął w płomieniach. 

Spłonęło całe wyposażenie kościoła, a w tym i organy.  
Po wojnie rozpoczęto odbudowę kościoła, ale w roku 1951 odbudowywany 

budynek kościelny przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki z zamiarem 
przeznaczenia go na salę koncertową! Dopiero w październiku 1956 roku 
zwrócono obiekt parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie. Kościół 
powoli odbudowywał wyposażenie. W 1958 roku Szwajcarska Pomoc 
Kościelna w Zurychu podarowała kościołowi organy, które umieszczono na II 
kondygnacji balkonów nad wejściem. Miały one służyć kościołowi 
„tymczasowo” do czasu wyposażenia kościoła we właściwy instrument.  
Możliwość wybudowania nowych organów pojawiła się w latach 

osiemdziesiątych. W Niemczech powstało Stowarzyszenie, które zbierało 
pieniądze na wyposażenie w organy odbudowanego kościoła Mariackiego w 
Gdańsku. Po zakończeniu tej inwestycji pozostała pewna suma i w oparciu o 
nią Krajowy Kościół Ewangelicko-Luterański Hanoweru rozpoczął zbiórkę 
funduszy na rzecz budowy organów dla kościoła Św. Trójcy w Warszawie. 
Pierwsze rozmowy prowadził ks. sen. Jan Walter z budowniczym organów 
Harrym Hillebrandem już w r. 1986. Właśnie tej firmie Braci Hillebrand z 
Altwarmbüchen koło Hanoweru powierzono budowę organów.  
W 1996 roku zdemontowano stare organy. W 1997 roku rozpoczęto 

przebudowę balkonów pod nowe organy, które usytuowano po przeciwległej 
stronie ołtarza na wysokości pierwszego balkonu; wznoszą się one ponad II 
piętro. Autorami projektu prospektu organowego są: arch. Piotr Kwasieborski, 
arch. Adriana Kłosińska, arch. Iwona Kłosińska. Jesienią rozpoczęto montaż, a 
potem strojenie instrumentu. Organy posiadają 30 głosów, 2 klawiatury 
manuałowe i klawiaturę pedałową. 
W dniu 22 marca 1998 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo i poświęcenie 

organów przez ks. bp Jana Szarka. W nabożeństwie uczestniczył premier Jerzy 
Buzek. ( Warto przypomnieć, że 22 marca 1964 roku odbyło się poświęcenie 
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nowego ołtarza według  projektu Teodora  Burszego; inauguracja  organów,  
umieszczonych po przeciwnej stronie  ołtarza 34 lata później, zamyka poniekąd 
proces odbudowy  kościoła). 
W godzinach popołudniowych podczas uroczystego koncertu odbyło się 

prawykonanie V Koncertu na organy i orkiestrę Mariana Sawy. Na organach 
grał organista parafii Świętej Trójcy Jerzy Dziubiński , orkiestrą Sinfonia 
Varsovia dyrygował Jan Krenz. Utwór oparty jest na tematach zaczerpniętych 
z chorałów protestanckich i został specjalnie napisany na inaugurację nowych 
organów w naszym kościele i dedykowany kościołowi Św. Trójcy 

Aldona Karska. 
 

 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ KOMISJI DIAKONII 
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY 

 
Komisja Diakonijna przy naszej parafii liczy kilkanaście pań. Jej celem jest 

wspomaganie i organizowanie opieki dla ludzi starych, samotnych, chorych 
oraz dzieci. Organizuje wizyty u ludzi potrzebujących wsparcia duchowego i 
materialnego, pomoc lekarską, prawną, duchową i społeczną. Komisja 
umożliwia korzystanie z wczasów letnich i zimowych w ewangelickich 
ośrodkach w Mikołajkach i Wiśle-Jaworniku.  
W okolicy świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Święta Dziękczynienia 

zorganizowano spotkania połączone z poczęstunkiem dla osób samotnych i 
starszych. Najbliższe takie spotkanie jest przewidziane po Świętach 
Wielkanocnych 1999 r. W minionym roku  w lipcu zorganizowano spotkanie 
we Włochach ze śniadaniem - mimo złej pogody przybyło ok. 50 osób.  
Wspólnie z Kołem Pań Opiekunek Komisja organizuje 2 razy w roku pomoc 

w postaci paczek żywnościowych dla osób szczególnie potrzebujących.  
Członkinie Komisji  przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

odwiedzają seniorów naszej parafii, którzy przekroczyli 80 rok życia i składają 
im życzenia. W akcji tej pomagają członkom komisji parafianie i studenci 
ChAT. 
Komisja pozyskuje fundusze dla swej działalności z organizowanych aukcji 

przedmiotów artystycznych i rękodzielniczych, ze sprzedaży  świec, kartek 
wykonanych przez parafian oraz darowizn. 
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ROZBUDOWA TABITY  
 

Od 1996 roku trwa rozbudowa EOD „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie. 
Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki pomocy finansowej z Fundacji Polsko-
Niemieckiej. Stoi już gotowy budynek mieszkalny dla pracowników ośrodka.  
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod główny budynek EOD 

„Tabita” miała miejsce w dn. 20. X. 1997 r. W uroczystości wziął udział ks. bp 
Jan Szarek, liczni księża, siostry diakonise, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, miasta stołecznego Warszawy, urzędu gminy, członkowie rady 
oraz liczni parafianie. Niecały rok później ,  10. IX. 1998 r.,  zatknięto 
tradycyjną „wiechę”. 
 Ogólna powierzchnia użytkowa budynku dobudowanego wynosi 5689 m2; na 

3 kondygnacjach rozmieszczono część mieszkalną dla 100 pensjonariuszy. W 
większości są to pokoje 1-osobowe, każdy z nich  z balkonem, przedpokojem i 
łazienką;  przewidziano też 6 pokoi 2-osobowych i 2 apartamenty 
dwupokojowe. Do transportu pionowego, oprócz klatek schodowych, służyć 
będą windy. Jadalnia dla pensjonariuszy będzie w części parterowej.  
Od strony wschodniej przewidziano budowę pawilonu z poradnią medyczną i 

gabinetami rehabilitacyjnymi.  
Istniejący budynek w przyszłości będzie zmodernizowany i przeznaczony na 

pomieszczenia biurowe, bursę dla pielęgniarek, pomieszczenia na cele 
oświatowe i terapii zajęciowej.  

A.K. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Warszawski oddział 
POLSKIEGO TOWARZYSTWAPOLSKIEGO TOWARZYSTWAPOLSKIEGO TOWARZYSTWAPOLSKIEGO TOWARZYSTWA    

EEEEWANGELICKIEGOWANGELICKIEGOWANGELICKIEGOWANGELICKIEGO    
organizuję w dn. 4organizuję w dn. 4organizuję w dn. 4organizuję w dn. 4----6. VI. 1999r.6. VI. 1999r.6. VI. 1999r.6. VI. 1999r. 

wycieczką autokarową do: 
KALISZA  i OKOLIC 

(koszt wycieczki: 65 zł na osobę) 
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Z działalności warszawskiego oddziału  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO  

 

W czerwcu minie kolejna, 4-letnia kadencja zarządu oddziału warszawskiego 
PTE. Oddział stołeczny, który powstał w 1986 r., zrzesza członków z czterech 
parafii ewangelickich: obu luterańskich, reformowanej i metodystycznej. 
Od początku istnienia podstawową formą działalności PTE w Warszawie są 

spotkania referatowo-dyskusyjne odbywające się w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca (z  wyjątkiem miesiąców letnich). W lutym br. gościliśmy bpa Jana 
Szarka. Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego podzielił się 
wrażeniami z VIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które 
odbyło się w Harare (Zimbabwe) w pierwszej połowie grudnia ub.r. W 
związku z przypadającą w tym roku 500. rocznicą urodzin Jana Łaskiego, 
najsławniejszego Polaka wśród reformatorów XVI wieku, jego sylwetkę 
podczas spotkania w marcu nakreślił prof. Karol Karski, natomiast p. 
Aleksandra Sękowska z Kościoła ewangelicko-reformowanego zapoznała 
zebranych ze stanem przygotowań do obchodów tej rocznicy, przewidzianych 
na jesień br. 
Działalność PTE w Warszawie nie ogranicza się tylko do zebrań o 

charakterze referatowo-dyskusyjnym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
zorganizowaliśmy w sali Parafii Świętej Trójcy wystawy prac artystycznych 
kilku osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z naszym ewangelickim 
środowskiem: Joanny Tiunin, Bronisława Cymborowskiego, Marii 
Polkowskiej, Jerzego Leontiewa i Danuty Platajs. W marcu br., przez trzy 
kolejne niedziele, można było oglądać w sali parafialnej wystawę fotograficzną 
Aldony Karskiej pt. „Kościoły i kaplice ewangelickie i nie tylko...”. 
Od trzech lat organizujemy na początku czerwca, dla naszych  członków i 

sympatyków, kilkudniowe wycieczki autokarowe, których celem jest 
zapoznanie ich uczestników   z dziejami i stanem aktualnym ewangelicyzmu 
polskiego. W 1996 r. zwiedzaliśmy kościoły ewangelickie na Dolnym Śląsku, 
natomiast rok później zapoznawaliśmy się z życiem polskich parafii 
ewangelickich w Czechach, na Zaolziu. Planowana w 1998 r. wycieczka na 
Mazury nie doszła do skutku ze względu na niedostateczną liczbę zgłoszeń. 
Natomiast żywimy nadzieję, iż uda się wyprawa do Kalisza i okolic, 
planowana w pierwszych dniach czerwca br. 
Dla dopełnienia obrazu odnotować należy również spotkania o charakterze 

towarzyskim. Od dwóch lat na początku października spotykamy się na terenie 
filii Parafii Świętej Trójcy we Włochach, gdzie - w trakcie pieczenia kiełbasek 
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- poznajemy się lepiej wzajemnie i w luźnej formie, w grupach nieformalnych, 
dyskutujemy na różne tematy. Od trzech lat, na przełomie stycznia i lutego, 
organizujemy zabawy karnawałowe, które cieszą się dobrą frekwencją i 
przyczyniają się do zacieśnienia wspólnoty. 

Karol Karski 
          

j 
 
 
 
 
 
 
 

STAŁE  TERMINY SPOTKA Ń PARAFIALNYCH  
 

� Spotkania b.SPME  - pierwszy poniedziałek miesiąca 
� Spotkanie PTE    - drugi poniedziałek miesiąca 
� Komisja Diakonijna  - 1x w miesiącu (wg ustaleń) 
� Koło Pań    - trzeci czwartek miesiąca (w kwietniu 

wyjątkowo w drugi czwartek - 8. IV) 
� Koło Seniorów    -  ostatni poniedziałek miesiąca 
�   Próby chóru   -   poniedziałki,  godz. 17:00 
� Spotkania młodzieży  -   wtorki, godz.  17:00 
� Spotkania dla studentów i młodzieży pracującej -  czwartki,  godz. 19:00 
� Koło robótek ręcznych  -   sobota, godz.10:00 - 13:00 
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PLAN NABOŻEŃSTW W KWIETNIU 1999 
 
1.04. Wielki Czwartek, godz. 17.00  ks. I. Lukas 
2.04. Wielki Piątek,     godz. 7.00  ks. W. Nast 
       godz. 9.00  ks. W. Nast, ks. I. Lukas 
       godz. 17.00  ks. W.Nast, ks. S. Sikora 
 
4.04. Wielkanoc     godz. 7.00  ks.I.Lukas,ks. H.Domke, 
 (nabożeń. ekum. międzynarodowe) ks. B. Anderson 
       godz. 10.30  ks. W. Nast 
5.04. II. Święto  godz. 10.30  ks. S. Sikora 
11.04. (niedziela) 1. po Wielkanocy ks. I. Lukas 
18.04. (niedziela) 2. po Wielkanocy ks. W. Nast 
25.04. (niedziela) 3. po Wielkanocy ks. S. Sikora 
 

Kaplica Halpertów 
ul. Młynarska 54/58 

3.04. Wielka Sobota  godz. 15.00 ks. I. Lukas 
 

Kaplica Domu Opieki „Tabita”  
Chylice, ul. Długa 43 

1.04. Wielki Czwartek - naboż. komunijne godz  7:00  ks. S. Sikora 
2.04. Wielki Piątek -naboż. komunijne godz. 11:00 ks. S. Sikora 
4.04. Wielkanoc   godz. 11:00 ks. S. Sikora 
5.04. II. Święto    godz. 11:00 ks. I. Lukas 
11.04. (niedziela) 1. po Wielkanocy godz. 11:00  mgr W. Froehlich 
18.04. (niedziela) 2. po Wielkanocy godz. 11:00  ks. I. Lukas 
25.04. (niedziela) 3. po Wielkanocy godz. 11:00 ks. W. Nast, 
                 studentka teologii 
 

Kościół we Włochach 
ul. Cietrzewia 22, nabożeństwa o godz. 9.15 

5.04. II. Święto Wielkanocy    ks. W. Nast 
18.04. (niedziela) 2. po Wielkanocy  ks. S. Sikora 
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  
 
 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-68-17, fax: 827-86-37. 

konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 
Nr 10201156-10227-270-1-111. 

 
Kancelaria parafialna czynna (z wyjątkiem sobót) w godz. 9.00-15.00, w 
poniedziałki i środy - do godz. 17.00, otwarta jest również w niedziele po 

nabożeństwie. 
Ks. prob. dr Włodzimierz Nast: �827-39-56 lub 827-68-17 wewn. 25 

Ks. prob. Sławomir Sikora: ��827-30-40 
Ks. wik. Ireneusz Lukas: �827-62-41 lub 827-68-17 wewn. 15 

 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

��ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �632-10-14 
Kancelaria cmentarna czynna, z wyjątkiem sobót i niedziel,  

w godz.: 10.00-15.00. 
 

Ewangelicki Dom Opieki „Tabita”: 
��ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,�756-41-04 lub756-49-02 

konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 
nr 10201156-181246-270-1-111 

 
Kościół Filialny Warszawa-Włochy:����

��ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa , �863-77-86. 
 

Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  
��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-89-18. 

 
 

 
 


