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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, 
 

pragnę Was wszystkich serdecznie pozdrowić  
i tą drogą złożyć najlepsze życzenia  

na Wielki Tydzień oraz na Święta 
Wielkanocy.  

Życzę spokojnych, radosnych, pełnych pokoju Świąt Wielkiego 
Tygodnia i Wielkanocy. 

 
 

Na naszych tegorocznych tygodniowych nabożeństwach pasyjnych czytamy 
historię męki Jezusa według przekazu ewangelisty Mateusza. Przemierzamy w 
ten sposób naszą „ewangelicką drogę krzyżową”. Każde nabożeństwo jest dla 
nas okazją do oderwania się od naszych codziennych obowiązków i okazją do 
zatrzymania w atmosferze ciszy w naszej świątyni Świętej Trójcy.  

Za nami już rozważanie relacji o pojmaniu Jezusa. Ewangelista Mateusz – 
podobnie jak ewangelista Marek – kończy swoją relację o pojmaniu Jezusa 
zdaniem: „Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli.” (Mt 26,56b, por. 
Mk 14, 50)  

Ewangelista Łukasz przekazuje nam tajemnicze słowa Jezusa skierowane do 
tych, którzy przyszli Go pojmać: „Gdy codziennie bywałem z wami w 
świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc 
ciemności” (Łk 22, 53) 

Nie tylko wtedy pora złych ludzi i moc ciemności napełniła lękiem uczniów 
Jezusa i wywołała takie zachowanie. Również w naszym świecie stajemy 
przed niejednym wyzwaniem, wobec którego jesteśmy bezradni. Odnosimy 
wrażenie, że i my żyjemy w czasie, który należy do złych ludzi i 
doświadczamy mocy ciemności. To są trudne chwile. Wówczas wszyscy 
uczniowie opuścili Jezusa i uciekli. Bóg wie i my wiemy, co w takich 
okolicznościach dzieje się w nas i wokół nas. Jakie to ma następstwa w 
naszym życiu.(?) 

 
Siostry i Bracia w Chrystusie, przed nami Wielki Tydzień. Będziemy czytali 

końcową część historii męki Jezusa. Nie wiem, czy staniemy w czasie 
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nabożeństw w naszej świątyni, aby wsłuchać się w relację ewangelisty 
Mateusza o tamtych dramatycznych wydarzeniach.  

Warto być z Jezusem do końca, aby doświadczyć, że czas złych ludzi ma 
swój koniec, a moc ciemności nie odnosi zwycięstwa. Rekolekcje (od łac.: re-
collectus: `ponownie zebrany`) Wielkiego Tygodnia są okazją dla nas do 
spotkania we wspólnocie nabożeństwa i skupienia ponownie naszych myśli. 
To szczególna okazja do spojrzenia na nasze odejścia i powroty. Okazja do 
stanięcia ponownie w życiu po stronie Chrystusa. Potrzebujemy tego zanim 
przyjdzie pora doświadczania mocy ciemności. 

 
Zapraszam do udziału we wszystkich nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i 

w Wielkanoc. Prośmy Boga, aby przygotował ten czas. Obdarował darami 
swego Ducha tych, którzy będą usługiwali Słowem Bożym. Módlmy się o to, 
aby pomógł nam przeżywać Jego Słowo jako moc światłości.  

Łączę  się z Wami wszystkimi w modlitwie. Oddany Wam w Panu  
 

Ks. Piotr Gaś 
                                                                         Proboszcz 

Warszawa, 27 marca 2007 rok 
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DANE STATYSTYCZNE PARAFII  
ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

W WARSZAWIE ZA ROK 2006 
 
 

Parafia nasza liczyła pod koniec 2006 roku 2029 
zarejestrowanych członków 

 
CHRZTY:  W roku sprawozdawczym ochrzczono 33 
osoby (31 dzieci i 2 osoby dorosłe): 

 

Bartosz KLUZ, Lidia Joanna WRÓBEL, Marianna 
Dominika TULCZYJEW, Zuzanna WITKOWSKA, 

Gerard Roman PACEK, Paweł MAKOWSKI, Rachela 
Anna TOBER, Marta MILERSKA, Amelia Charlotte 

BERNS, Hawa Maria SZYRLE, Wanda WOJCIECHOWSKA, Toma sz 
Jerzy CHARYTONIUK, Marie SCHWENCKE, Sophie  SCHWENC KE, 
Anna SCHWENCKE, Antoni Józef PIEREGORÓLKA, Sonja Ki m Serafina 
KOSSMANN, Jagoda KRAJEWSKA, Maja KARASCH, Dawid KAR ASCH, 
Oliwia KARASCH, Zuzanna WRÓBEL, Nelly Wiktoria WIEJ A, Filip Rafał 
KRASNODĘBSKI, Daniel BEDNARSKI, Franciszek Marcin RUDOWSKI,  
Michał Janusz SOBA ŃSKI, Justyna Małgorzata SIKORA, Emilia Marta 
SIKORA, Krzysztof Michał SOBA ŃSKI, Sebastian Włodzimierz CZY Ż, 
Adam Marcin FLORJANOWICZ-BŁACHUT, Nina Angelina SKO RUPSKA. 

 
 

KONFIRMACJA:  11 czerwca 2006 
roku, w Święto Trójcy Świętej 
konfirmowano siedemnastoosobową 
grupę młodzieży (9 dziewcząt i 8 
chłopców): 

 

Natalia Weronika BOCHE ŃSKA, 
Magdalena Maria CZERWI ŃSKA, Marta 

Agata GOSTYŃSKA, El żbieta Ludwika GRUDZIE Ń, Katarzyna Marta 
HOFFMANN, Helena MARCZY ŃSKA, Aleksandra TRZCI ŃSKA, Zuzanna 
TRZCIŃSKA, Barbara Gabriela WINKLER, Emil BALICKI, Filip Sławomir 
BŁUŚ, Maciej CHMIELEWSKI, Krystian Marian HOFFMANN, Pio tr 
Mateusz HUMMEL, Piotr Wiktor KLAPO-MALCZYK, Filip J akub 
MASŁOWSKI, Krzysztof Zbigniew WRÓBLEWSKI 
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ŚLUBY:   w roku sprawozdawczym pobłogosławiono 17 par 
małżeńskich: 

 

Marek RÓŻAŃSKI – Sandra ŻABIEREK 
Maciej LIPI ŃSKI – Sandra PIETRAS, 
Zbigniew G ĄSEWICZ – Anna DĘBOWSKA, 
Paweł CICHOCKI – Monika PAJK,  
Marcin GROMASZEK – Anna MAKARSKA, 
Maciej PIETRASZCZYK – Joanna JARMUŁ, 
Adam ZAŁ ĘGOWSKI – Anna STARZE ŃSKA 

Wojciech GR ĘDALSKI – Patrycja WOLDAN, 
Wojciech DZI ĘCIOŁ – Józefa STEPKIEWICZ, 
Łukasz BŁO ŃSKI – Danuta MATUSZCZAK,  
Marcin MARCINKIEWICZ – Magdalena PTASZY ŃSKA, 
Stefan KREBS – Bogumiła PIOTROWSKA, 
Jakub RZEPKA – Małgorzata FLORCZAK,  
Walerij BUTJANOW – Katarzyna TICHONOWA, 
Stanisław LEWANDOWSKI – Yergenis SOTO CHAVIANO 
Marcin BENKE – Maria CHOJECKA, 
Krzysztof WITKOWSKI – Magdalena DZIUBI ŃSKA 
  

Do kościoła po uprzednim przygotowaniu wstąpiło 27 osób.  
 
Do stołu Pańskiego w kościele parafialnym, filiałach i domach 

przystąpiły 4694 osoby. 

 
 
W lekcjach religii we wszystkich grupach uczestniczyło 90 

dzieci i młodzieży. 
 

W zajęciach szkółki niedzielnej i przedszkola niedzielnego 
brało udział 70 dzieci. 

 
 
Odbyło się 41 pogrzebów, w tym 34 parafian zarejestrowanych. 
 
Na skutek zmiany miejsca zamieszkania zarejestrowano w Parafii 15 

osób, zaś wyrejestrowano 9 osób. 
ks. dr Włodzimierz Nast 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE I PENSJONARIUSZE EOD 
„TABITA”, KTÓRZY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 
2006 ROKU OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE 

URODZINY 
 

95 - urodziny: 
13. 05. – Leonia JAJTE 
28. 06. – Amanda 
KWAPISZEWICZ 

90 - urodziny: 
01. 01. – Helena PEC 
15. 01 – Ryszard GERKE 
14. 02. – Zofia ROMANOWSKA 
25. 03. - Olga GRUDKOWSKA 
26. 03. – Zbigniew SURAWICZ 
05. 05. - Irma HERTZ 
06. 06. – Elly WASILJEW 
29. 06. – Halina KLIMASZEWSKA 

85 - urodziny: 
14. 01. – Zofia FRISZKE 
28. 03. – Alicja ŁUKASIK 
01. 04. – Vera SKRZYNECKA 
18. 04. – Helena MOLCAN 

22. 04. – Krystyna GUMUL 
13. 06. – Jerzy MACHLEJD 
26. 05. – Irena GAJEWSKA 
26. 06. - Maria DREGER 

80 – urodziny: 
12. 01. – Wiesława 
GLISZCZYŃSKA 
14. 01. – Zofia MALCYN 
14. 03. – Henryk WIREK 
11. 04. – Irena FOSKATO 
26. 04. – Aurelia JANKE 
27. 04. – Apolonia MUSZYŃSKA 
02. 05. – Jadwiga KURZEWICZ 
04. 05. -  Anna WOLFF-
PŁODOWSKA 
10. 05. – Hanna ŚWIERZYŃSKA 
31. 05. – Maria MILBRANDT 
16. 06. – Elżbieta PIOTROWSKA 

 
 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 
a także wszystkim Parafianom, 

którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 
najserdeczniejsze życzenia Bożego 

błogosławieństwa 
na dalsze lata życia składają 

Księża, Rada Parafialna i redakcja Informatora 
Parafii Świętej Trójcy 
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65. URODZINY  
KS. WŁODZIMIERZA NASTA 

 
W niedzielę, 14. stycznia 2007 r. 

wieloletni duszpasterz naszej parafii ks. 
dr Włodzimierz Nast. obchodził 65 
urodziny. Na nabożeństwo do kościoła 
Świętej Trójcy przybyło wielu parafian 
oraz gości. W nabożeństwie czyny 
udział wzieli: ks. Henryk Czembor, ks. 
Szymon Czembor, ks. Adrian Korczago, 
ks. Piotr Gaś, ks. Ireneusz Lukas. 
Kazanie wygłosił Jubilat. Śpiewał chór 
parafialny, na flecie grała Karolina 
Folgart. Po zakończeniu nabożeństwa 
życzenia złożył ks. bp Janusz Jagucki w 
imieniu własnym i Konsystorza. 
Życzenia złożyły dzieci ze szkółki 
niedzielnej oraz licznie zgromadzeni 
parafianie. Na prośbę ks. Włodzimierza 
Nasta zamiast wręczania urodzinowych kwiatów zebrana została ofiara 
na Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie, która wyniosła 2700 zł. 

Zebrana tego dnia kolekta została przeznaczona na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

Po nabożeństwie Jubilat zaprosił zebranych parafian do sali 
parafialnej.  

 
Przypomnijmy, że ks. dr Włodzimierz Nast pochodzi z warszawskiej 

parafii, tu też w 1959 roku był konfirmowany, a po ukończeniu studiów 
teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany 
na duchownego Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Pracę 
duszpasterską rozpoczął w Krakowie, ale już od 1964 roku pracuje w 
Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Był tu kolejno wikariuszem, 
proboszczem pomocniczym i od 1995 r. proboszczem. Był w czasie 
swojej służby również radcą Konsystorza, radcą diecezjalnym, 
członkiem Synodu Kościoła oraz kościelnej komisji egzaminacyjnej. Od 
roku 1978 jest pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. W 1990 roku obronił rozprawę doktorską nt. „Agendy 
kościelne w ewangelicko-augsburskim zborze warszawskim w l. 1650-
1955”. Ks. dr Włodzimierz Nast pozostał na stanowisku proboszcza 
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naszej parafii do końca lutego. Od marca pracę na stanowisku 
proboszcza rozpoczął wybrany na to stanowisko ks. Piotr Gaś.  

 

 
AK 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wszystkim Drogim  

Siostrom i Braciom,  

którzy pamiętali o moich 65. urodzinach  

składam ta drogą  

bardzo serdeczne podziękowania 
ks. Włodzimierz Nast    
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INSTALACJA PROBOSZCZA 
W drugą niedzielę pasyjną w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie 

miało miejsce wprowadzenie ks. Piotra Gasia w urz ąd proboszcza 
Parafii . 

W przeddzień tej uroczystości, 3 marca, odbył się wieczorem w 
kościele Św. Trójcy koncert muzyki klasycznej. Poszczególne utwory 
przeplatane były przemówieniami, życzeniami i podziękowaniami gości 
zaproszonych na niedzielną uroczystość kierowanymi zarówno do 
ustępującego proboszcza Ks.dr. Włodzimierza Nasta jak i nowo 
wybranego proboszcza ks. Piotra Gasia. Swe słowa do zgromadzonych 
skierowali m.in. prezes Synodu ks. Jan Gross, emerytowany biskup 
Kościoła Jan Szarek, dyrektor generalny Diakonii Kościoła Wanda Falk, 
prezes kolegium kościelnego warszawskiej Parafii Ewangelicko-
Reformowanej Władysław Scholl, a także goście zagraniczni: prof. 
Martin Onnasch z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w 
Greifswaldzie oraz diakon Lorenz Hansen z partnerskiej Parafii 
Ewangelickiej Św. Mikołaja w Hamburgu. Szczególnie wzruszające było 
przemówienie Alfreda Smolczyńskiego, który w imieniu Rady 
Parafialnej Parafii Św. Trójcy w Szczecinie podziękował ks. Piotrowi 
Gasiowi za blisko 24 lata pracy w tamtejszym zborze.  

 

Złożył też serdeczne życzenia parafianom warszawskim, a na ręce 
przedstawicieli warszawskiej Rady Parafialnej przekazał prezent od 
szczecinian – menorę. Na zakończenie warszawska Rada Parafialna 
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podziękowała odchodzącemu na emeryturę proboszczowi ks. dr. 
Włodzimierzowi Nastowi za ponad 42 lata pracy w warszawskim 
zborze. Po koncercie wszyscy chętni zostali zaproszeni na poczęstunek 
w sali parafialnej. 

Wprowadzenie ks. Piotra Gasia w urząd proboszcza odbyło się 
podczas niedzielnego nabożeństwa, 4 marca. Na uroczystość przybyło 

wielu parafian oraz gości. Obecni byli 
m.in. biskup Kościoła Janusz Jagucki, 
zwierzchnik diecezji warszawskiej bp 
Mieczysław Cieślar, emerytowany 
biskup Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego Zdzisław Tranda, 
zwierzchnik Pomorskiego Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech bp 
Hans-Jürgen Abromeit, proboszcz 
warszawskiej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Wniebowstąpienia 
Pańskiego ks. Adam Pilch, dyrektor 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce 
Małgorzata Platajs, członkowie rady 
diecezjalnej, duchowni diecezjalni, 
członkowie Konsystorza Kościoła, 
proboszczowie zaprzyjaźnionych 
parafii katolickich w Warszawie, a 
także osoby, które wzięły udział w 

sobotnim koncercie. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny 
dyrygowany przez Michała Straszewskiego, a utwór solowy przy 
akompaniamencie organów wykonała Magdalena Hudzieczek-Cieślar. 
Aktu wprowadzenia w urząd dokonał biskup Kościoła w asyście biskupa 
diecezjalnego i ks. Włodzimierza Nasta. W kazaniu nowy proboszcz 
mówił o świadomości wielkiej odpowiedzialności i wyzwań, jakie stoją 
przed nim. Podkreślił konieczność wzięcia przez wszystkich 
odpowiedzialności za bliźnich – zarówno wierzących jak i 
niewierzących. Kazanie zakończył chwilą ciszy, ciszy potrzebnej na 
osobistą modlitwę. 

Na koniec nabożeństwa życzenia ks. Piotrowi Gasiowi złożyły dzieci 
ze szkółki niedzielnej. 

Michał Karski 
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JUBILEUSZ BISKUPA KO ŚCIOŁA 
 

14. lutego w środę, w kościele Świętej Trójcy 
miało miejsce szczególne nabożeństwo. Było to 
nabożeństwo dziękczynne z okazji 60. rocznicy 
urodzin zwierzchnika  Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP – ks. bp. Janusza Jaguckiego. 

Na nabożeństwie byli obecni biskupi diecezjalni 
naszego Kościoła, prezes Synodu Kościoła, 
członkowie Rady Synodalnej i Konsystorza, a także 
liczni zaproszenie goście: prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej abp Jeremiasz, zwierzchnicy lub 
przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, był też kard. Józef Glemp i 
sekretarz Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego bp 
Piotr Libera. Goście złożyli życzenia Jubilatowi i wręczyli księgę 
pamiątkową  „Misja, muzyka, Mazury”. Po nabożeństwie w sali 
parafialnej odbyło się urodzinowe spotkanie z jubilatem 

��� 
 

 

OBRADOWAŁ SYNOD DIECEZJALNY 
 
24. lutego 2007 r. w Łodzi odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego 

Synodu Diecezjalnego.  
Synod rozpoczął się nabożeństwem ze spowiedzią i komunią świętą w 

kościele św. Mateusza. Podczas nabożeństwa odbyło się ślubowanie nowo 
wybranych członków Synodu. Kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji 
Warszawskiej ks. bp Mieczysław Cieślar. 

Synod obradował w kaplicy św. Mateusza. Po otwarciu i powitaniu przez 
bp. Mieczysława Cieślara odczytano i zatwierdzono protokół z obrad sesji 
Synodu z dn. 25 marca 2006 r. Następnie nastąpił blok sprawozdawczy, 
uchwalono preliminarz budżetowy. 

W programie drugiej części obrad były wybory Rady Diecezjalnej, Komisji 
Rewizyjnej, Delegatów świeckich do Synodu Kościoła. Tej części obrad 
przewodniczył wiceprezes Konsystorza pan Adam Pastucha. Na Kuratora 
Diecezji wybrano Aldon ę Karsk ą z parafii Świętej Trójcy w Warszawie, 
radcą duchownym został ks. Sławomir Sikora , proboszcz pomocniczy 
parafii Świętej Trójcy w Warszawie, radcą świeckim Wiesława Werner  z 
parafii św. Mateusza w Łodzi. Członkami Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 
zostali: ks. Wiesław Żydel z Piotrkowa Trybunalskiego,  Silke Wójcik z Kielc, 
Leszek Orawski ze Zgierza. Do Synodu Ko ścioła  wybrano troje delegatów 
świeckich: Olgę Sztejnert  z parafii Świętej Trójcy w Warszawie, Wiesław ę 



 12 

Werner  z parafii św. Mateusza w Łodzi, Waldemara Andrzejczaka  z parafii 
w Ozorkowa. Do Synodu Kościoła z urzędu wchodzi również Biskup 
Diecezjalny i Kurator Diecezji . Na ogólnopolskiej konferencji Księży 
wybrano do Synodu również Ks. Piotra Gasia  i ks. prof. Bogusława 
Milerskiego.  

 
��� 

 
Zadaniem Diecezji jest koordynowanie i kontrola pracy parafialnej, organizowanie współpracy 

parafialnej i działalności religijnej, kościelnej i charytatywnej, mającej charakter ponadparafialny, 
obejmujący całą Diecezję i służącej Parafianom należącym do Diecezji (Regulamin Diecezjalny 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP §3 p.1 

��� 
Władzami Diecezji są: a) Synod Diecezjalny, b) Rada Diecezjalna, c) Biskup Diecezjalny 

(Regulamin Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP § 6) 
��� 

Regulamin Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP § 7:  
1.Najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. 
2.W skład Synodu Diecezjalnego wchodzą: 
a)  wszyscy czynni duchowni podlegający nadzorowi Biskupa Diecezjalnego, 
b) absolwentki akademickich studiów teologicznych, wprowadzone w urząd nauczania 

kościelnego i pozostające w czynnej służbie Koscioła, 
c) 30-60 delegatów świeckich, wybieranych w Parafiach,  
d) świeccy członkowie Konsystorza, zamieszkujący na terenie Diecezji, 
e) samodzielni pracownicy naukowi i dydaktyczni ChAT-u, wyznania ewangelicko-

augsburskiego, zamieszkujący na terenie Diecezji, 
f) przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kościelnych, działających na terenie Diecezji 

oraz 1-3 przedstawicieli prowadzacych nauczanie kościelne na jej terenie, powołani w skład 
Synodu Diecezjalnego, uchwałą tegoż Synodu, podjętą na wniosek Rady Diecezjalnej 

3.Kadencja Synodu trwa 5 lat 
��� 

 
 

Z POSIEDZEŃ RADY PARAFIALNEJ 
 

Rada Parafialna  na posiedzeniu 15 lutego 2007r. 
postanawia: 

- kontynuować inwestycję w EOD Tabita w budynku A wg harmonogramu 
prac „pod klucz”,  
- tymczasowo – wobec braku środków - zrezygnować z adaptowania 
pomieszczeń pod przychodnię rehabilitacyjną. 
-postanawia przeznaczyć dla ks. Piotra Gasia mieszkanie w kamienicy przy 
ul. Kredytowej 4, a także przeprowadzić remont generalny. 

 
Rada Parafialna w związku z kończącą się kadencją, na posiedzeniu dnia 

18. 03. 2007 podjęła uchwałę o wystąpieniu do  Rady Diecezjalnej o 
ustalenie terminu wyborów do Rady Parafialnej na dzień 20 maja 2007 r. 
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Przewiduje się również zwołanie Zgromadzenia Parafialnego w 
niedziel ę, dn. 22 kwietnia  br., po nabożeństwie, którego porządek obejmuje 
trzy punkty porządku obrad: 

 1. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego powołania Komitetu 
Parafialnego; 

 2. Informacja o aktualnej sytuacji w Parafii;  
 3. Wolne wnioski.  

 
Przypomnijmy, że: 

 § 8 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP brzmi: 
1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze  w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy 

ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani , uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w 
przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej 
zwolnieni przez Radę Parafialną. 

2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo 
wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu 
Pańskiego 

§10  Władzami Parafii są: 
a) Zgromadzenie Parafialne 
b) Rada Parafialna 
c) Proboszcz 
Ponadto, jeśli zostały w Parafii wybrane: 
d) Komitet Parafialny 
e) Rada Filiału (na jego terenie) 

§ 22  
1. Wybory do Komitetu parafialnego, Rady Parafialnej i Rad Filiałów oraz do Parafialnej 

Komisji Rewizyjnej odbywają się jednocześnie 
§ 24  

1. Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo 
wyborcze najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na 
ręce Proboszcza 

2. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na 
kandydowanie podpisanej przez kandydata. 

3. Rada Parafialna listę kandydatów weryfikuje, uzupełnia, układa w porządku 
alfabetycznym i ogłasza w sposób przyjęty w danej Parafii w niedzielę na tydzień przed 
wyborami. 

4. Lista kandydatów powinna zawierać więcej nazwisk niż liczba wybieranych członków 
władz parafialnych 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 

„Zjednoczeni pod namiotem Boga” 
 
Światowy Dzień Modlitwy ma już 120-letnią tradycją. Skupia wokół 

siebie chrześcijan różnych wyznań na całym świecie. Od 1968 roku 
obchodzony jest w  pierwszy piątek marca każdego roku.  

W Polsce pierwsze nabożeństwo ŚDM odbyło się 4 marca 1927 r. 
w Kościele Baptystycznym w Łodzi. 
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Co roku liturgię na nabożeństwo ŚDM przygotowują chrześcijanki innego kraju. 
W 2005 r. liturgię przygotowywały Polki a centralne nabożeństwo odbyło się 
wówczas w Kościele Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy.  

 

 
 
W tym roku liturgię Światowego Dnia Modlitwy przygotowywały kobiety z 

Paragwaju – państwa Ameryki Południowej. Zdecydowana większość 
Paragwajczyków wyznaje katolicyzm, ale są i menonici, baptyści, luteranie, 
zielonoświątkowcy, wyznawcy judaizmu, islamu, świadkowie Jehowy. Rdzenna 
ludność Paragwaju ma swoje własne religie, które dopiero od niedawna 
traktowane są z należytym szacunkiem i w duchu dialogu międzyreligijnego. 

Ruch ekumeniczny dopiero się rozpoczyna, służą do tego różne programy 
społeczne i edukacyjne inicjowane przez różne 
kościoły. Znakomitą płaszczyzną dla rozwoju ruchu 
ekumenicznego jest właśnie ŚDM, który wspólnie 
przygotowywały baptystki, metodystki, mennonitki, 
anglikanki, luteranki, katoliczki, członkinie Kościołów 
zielonoświątkowych, Uczniów Chrystusa, Armii 
Zbawienia, i Kościoła Kongregacjonalistów. 

Nabożeństwo wg liturgii przygotowanej przez 
Paragwajki w Warszawie odbyło się w Kościele 
Ewangelicko-Reformowanym.  Uczestniczyły w nim 
panie z 9 kościołów. Rozważanie  wygłosiła mgr 
Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego. 

Po zakończonym nabożeństwie w Sali parafialnej 
odbyła się agapa.  

W przyszłym roku liturgię przygotowywać będą kobiety  z Gujany. 
AK  
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Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PTE       
 

18 grudnia odbył się „opłatek”. W uroczystej atmosferze, przy 
zasłanych białymi obrusami stołach zgromadzeni członkowie PTE 
składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, oczekując z nadzieją 
Nowego Roku 2007. 
 
15 stycznia  pani Małgorzata Platajs zapoznała zebranych z 
osiągnięciami i aktualną działalnością Towarzystwa Biblijnego w Polsce 
oraz z jego planami na przyszłość ( m.in. dalsze tłumaczenia 
ekumeniczne oraz akcja „Biblia w każdej celi”- program dotarcia z 
Pismem Świętym do więzień). 
 
19 lutego  gościem spotkania był pan profesor Wojciech Łukowski, 
politolog i socjolog, który wygłosił prelekcję Pt. „Etos protestancki w 
dziedzictwie kulturowym Mazur”  
 
19 marca  pani Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor Biblioteki 
Uniwersytetu warszawskiego wygłosiła prelekcję pt. „BUW dla studenta, 
nauczyciela, naukowca...,  dla wszystkich?”. Prelekcja była bogato 
ilustrowana multimedialnie. 

 
 
 

SPOTKANIA KOŁA PA Ń    
 

21 grudnia  - ostatnie spotkanie przed Świętami – tradycyjnie było 
spotkaniem „mikołajkowym”. Panie ofiarowywały sobie nawzajem 
drobne prezenty i w radosnej atmosferze dzieliły się planami na święta i 
Nowy Rok. 
 
18 stycznia  pani Alicja Sadomska, historyk i przewodnik warszawski, 
wygłosiła gawędę poświęconą postaci Samuela Bogumiła Lindego, 
twórcy pierwszego słownika języka polskiego. Prelegentka przybliżyła 
postać uczonego, ukazując go na tle społecznym i politycznym Polski i 
Warszawy przełomu XVIII/XIX wieku, wśród innych wybitnych osób 
tego czasu, nie stroniąc także od anegdot rodzinnych, a nawet 
drobnych śmiesznostek, dzięki czemu Linde ukazał się jako żywy, 
pełnowymiarowy człowiek, a nie jedynie jako notka z encyklopedii. 
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ULESIE -  POWRÓT DO ŻYCIA PO 60 LATACH 
 

Członkinie Koła Pań zapewne pamiętają wycieczki 
organizowane w 2005 roku do Muzeum Dworu Polskiego 
w Pilaszkowie koło Ożarowa. Muzeum to mieści się w 
podniesionym z ruin dworze rodziny Marszewskich, a w 
jego  bezpośredniej bliskości wznosi się Dom Opieki. Obie 
te instytucje  tworzą Ośrodek Charytatywno-Kulturalny, 
promieniujący na całą okolicę i są zarządzane przez 
fundację Kościoła rzymskokatolickiego, założoną przez 
księdza Edwarda Sobieraja.  Miałyśmy   wielką  
przyjemność być  oprowadzane przez panią  Barbarę 
Milanowską, będącą dyrektorem obu tych placówek. 

Ogromne zaangażowanie , fascynacja odtwarzaną żmudnie historią, 
dbałość o wzorowo wyglądające obiekty oraz piękna polszczyzna 
opowieści robiły wielkie wrażenie.  Podczas oprowadzania nas po 
dworze, parku i powozowni pani Barbara wspomniała również, że 
ksiądz Sobieraj zamierza utworzyć filię Ośrodka na Mazurach, na 
terenie opuszczonego przez wojsko poligonu.  W ten sposób trafiłyśmy 
do Ulesia. 

 Była to  kiedyś typowa wieś mazurska,   na dawnych terenach 
plemion. pruskich, później  na ziemiach krzyżackich, w końcu 
przynależna do Prus. Zamieszkiwała ją ludność w większości polska, 
przybyła z Mazowsza (spis z  1910 roku  wykazał, że na 500 badanych 
mieszkańców 480 jako język ojczysty podawało polski.), wyznania 
luterańskiego. Była to duża ulicówka , z charakterystyczną zabudową. 
W okresie międzywojennym  była tu szkoła, dwie gospody, sklep, 
remiza strażacka , cegielnia.....  

W styczniu 1945 roku wieś została starta z  powierzchni ziemi przez 
wojska rosyjskie. O dawnej zabudowie świadczyły tylko zarośla bzu i 
ślady głównej drogi. W krzakach, niezauważony, przetrwał drewniany 
krzyż. 

Po wojnie na pustkowiu powstał poligon dla wojsk rosyjskich, potem 
polskich. Za cel do ćwiczeń służyła m.in. wieża kościoła w pobliskiej wsi 
-  Małdze... W końcu, na początku lat 90. wojsko opuściło ten teren. 
Blisko 10 lat stały opuszczone budowle dawnego centrum dowodzenia. 
Na ich murach w 2002 roku ks. Sobieraj postanowił wybudować Dom 
Opieki, filię Pilaszkowa. 

 10 czerwca 2006 roku  odbyło się uroczyste poświęcenie nowo 
otwartego Domu Seniora w  Ulesiu koło Nidzicy.  W pięknym, 
nowoczesnym domu dla pensjonariuszy znalazło się miejsce dla Izby 
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Pamięci o dawnych mieszkańcach. Zbiory są na razie więcej niż 
skromne:  poza planszami z rysem historycznym    i fotokopiami 
przedwojennych widoków Ulesia ( ich zdobycie to znowu zasługa 
nieocenionej pani dyrektor ) w serwantce tuli się do siebie żałośnie 
mało eksponatów – dzwonek od sań,  cegła z pieca, gwóźdź, sierp -  
rosyjscy żołnierze bardzo starannie wykonali swoją złowieszczą robotę. 

  Swoistym hołdem dawnym mieszkańcom ma być wymalowana na 
ścianie Kaplicy  Domu Seniora, naprzeciw ołtarza,  panorama dawnego 
Ulesia. Obraz będzie gotowy w bieżącym roku.  Łącznikiem z 
przeszłością, a zarazem świadectwem kontynuacji jest  drewniany 
krzyż, stojący dawniej na rozdrożu za  wsią, którego nawet żołnierze nie 
ośmielili się zniszczyć.  Przetrwał, oparty, a właściwie zawieszony w 
kępie drzew, z dala od  poligonowych traktów. Obecnie  - 
wyeksponowany przy jednej ze ścian Domu Seniora , ze stosowną 
tabliczką,   przypomina o ciągłości wiary i o tym, że do Ulesia ponownie 
zawitało życie. 

      E. i M. Chmiel 
(Wiadomości dotyczące historii Ulesia zostały zaczerpnięte z folderu, opracowanego przez panią dyrektor Barbarę 
Milanowską.) 
 
 

NOWA SAGA WARSZAWSKA 
 
 

W czwartek 18 stycznia w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy miała 
miejsce prezentacja nowej książki, wydanej staraniem Muzeum, w 
ukazującej się od 2005 r. serii „Biblioteka Warszawska”. Zadaniem 
„Biblioteki” jest publikowanie materiałów źródłowych, dotyczących 
stolicy, w tym także pamiętników znanych i mniej znanych 

warszawiaków. Dzięki literaturze wspomnieniowej ożywa 
dawna Warszawa, zwyczaje, budowle, zapomniane 
wydarzenia, a także przewija się szereg postaci, wielkich 
i małych – jej mieszkańców. Taką książką jest „Saga 
ulrichowsko-machlejdowska”  Krystyny Machlejd, żony 
znanego pastora Juliana Machlejda, a córki słynnego 
rodu ogrodników Ulrichów. Autorka (zmarła w 1958 r.) 
pisała swoje wspomnienia w ciężkim roku 1945, 
świadoma bezpowrotnego odejścia dawnego świata i 

jego dorobku, tak duchowego, jak i materialnego. Obdarzona 
fenomenalną pamięcią przywołuje na kartach setki znanych sobie osób 
(redaktorki wspomnień zaopatrzyły każde z nazwisk w przypis 
biograficzny), różne wydarzenia rodzinne, obyczajowe, opisuje 
przyjęcia weselne, konfirmacje, pogrzeby, po kobiecemu nie 
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zapominając o potrawach, toaletach, otrzymanych prezentach. Jest to 
wspaniałe źródło informacji o ludziach i czasach. Mamy tu historię 
zasłużonego dla Warszawy rodu Ulrichów, od 1805 roku prowadzącego 
wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze. Wielkim walorem książki jest 
ponad 150 ilustracji – fotografii ze zbiorów rodzinnych (dostarczonych 
przez potomków Ulrichów i Machlejdów), a ukazujących nie tylko ludzi, 
ale i wnętrza zamożnych domów mieszczańskich wraz z ich 
wyposażeniem (rzecz niezwykle cenna dla varsawianistów, gdyż tego 
typu źródeł zachowało się bardzo niewiele). Dla nas dodatkowo te 
wspomnienia są bardzo   ważne – obrazują życie codzienne 
warszawskich ewangelików, środowiska, które dotychczas rzadko 
występowało w literaturze pamiętnikarskiej (publikowanej). 
Prezentacji książki dokonał dyrektor Andrzej Sołtan, redaktor 
prowadzący, wraz z panią Jolantą Wiśniewską, która wykonała ze 
swym zespołem mrówczą pracę opracowania przypisów (głównie 
biogramów) i  doboru ilustracji. Trzeba też było zredagować tekst na 
podstawie nie tylko maszynopisu autorki, ale i dziewiętnastu (!) 
brulionów rękopiśmiennych. Obecni na spotkaniu potomkowie Ulrichów 
i Machlejdów dzielili się wspomnieniami o osobie swej babci (ich relacje 
również zamieszczono w  „Sadze”). 
Książka będzie  wkrótce dostępna w księgarniach, a już  obecnie 
można ją nabyć w holu Muzeum Historycznego (cena 35 zł.). A  teraz 
apel w stronę naszych czytelników: w ilu domach, mimo wojennych 
zniszczeń i dziejowych zawirowań, zachowały się wspomnienia, 
pamiętniki, genealogie warszawskich rodzin ewangelickich? Jest to 
bezcenne źródło dla badaczy. Zaś „Biblioteka Warszawska” i Muzeum 
Historyczne m.st. Warszawy są otwarte na wszelkie propozycje! 
Gotowe są opublikować interesujące ich materiały. Zostawiamy to 
czytelnikom pod rozwagę . 
        E. Ch. 

 

 

 
U W A G A !!!  

W bie żącym roku przypada 25-lecie kontaktów 
naszej Parafii  z Diakoni ą Amsterdamsk ą. 
Wszystkich, którzy z tej okazji chcieliby 
podzieli ć si ę swymi wspomnieniami 
zwi ązanymi z nasz ą wzajemn ą, polsko-
holendersk ą współprac ą, prosimy o przesłanie ich, do ko ńca 
maja br. na adres redakcji Informatora. 

Beata Brochocka 
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WIRTUALNY SPACER Z PLACU ZIELONEGO,  
UL. ERYWAŃSKĄ NA PL. MAŁACHOWSKIEGO 

czyli historyczne fotografie okolic kościoła Św. Trójcy 
(suplement) 

W poprzednim numerze „Informatora Parafialnego” (nr 5/2006) ukazał się mój 
artykuł „Wirtualny spacer z placu Zielonego, ul. Erywańską na pl. 
Małachowskiego”. Opisałem w nim kilka stron internetowych, na których można 
znaleźć stare ryciny i fotografie przedstawiające okolice kościoła Św. Trójcy od 
końca XVIII w. do 1945 r. Polecałem następujące witryny internetowe: 

• www.luteranie.pl/warszawa-trojca 
• www.warszawa1939.pl 
• http://um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/panoramy/beyer.php 
• www.starawarszawa.pl 
• www.herder-institut.de/warschau/indexpl.html 

W niniejszym krótkim artykule chciałbym zachęcić do odwiedzenia kolejnych 
dwóch stron prezentujących fotografie starej Warszawy. 
Prawdziwą perełką jest witryna internetowa www.stalus.iq.pl. Można tu znaleźć 
bardzo wiele ciekawych materiałów o dawnej Warszawie. Po wyświetleniu intro 
otwiera się strona główna. Należy kliknąć „Warszawskie Ulice”. Wyświetli się spis 
ulic i placów. Aby obejrzeć zdjęcia okolic kościoła Św. Trójcy należy kliknąć w 
następujące linki: „Erywańska (dziś Kredytowa)”, „Królewska”, „Małachowskiego 
Plac” oraz „Mazowiecka”. Pojawią się galerie fotografii; aby zobaczyć ich 
powiększenie należy kliknąć na zdjęcie. Znajdują się tu fotografie nie tylko 
kościoła, ale też Pałacu Kronenberga, gmachów Giełdy, Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, Gimnazjum im. Mikołaja Reja i.in. Wartością tej strony 
internetowej jest to, że oglądając dawny widok danego miejsca, można zobaczyć 
także, jak wygląda ono dzisiaj. Wystarczy pod fotografią kliknąć „Dziś”. I to robi 
największe wrażenie! 
Strona www.warszawa.przedwojenna.prv.pl również daje możliwość 
porównania widoku miejsc Warszawy przedwojennej i tej dzisiejszej. Po kliknięciu 
w „Zdjęcia” wyświetli się spis ulic. Aby zobaczyć zdjęcia okolic kościoła Św. 
Trójcy należy – podobnie jak w poprzednim przypadku – kliknąć w następujące 
linki: „Ulica Kredytowa”, „Plac Małachowskiego”, „Ulica Królewska” oraz „Ulica 
Mazowiecka”. Wyświetlą się fotografie przedstawiające te miejsca. W niektórych 
przypadkach po najechaniu kursorem myszki na przedwojenną fotografię można 
zobaczyć dzisiejsze zdjęcie zrobione z tego samego miejsca. 
Obie te strony internetowe są niezwykle ciekawie skonstruowane, dają bowiem 
możliwość bezpośredniego porównania tego samego miejsca przed wojną i 
obecnie. A wiele miejsc zmieniło się nie do poznania… 

Michał Karski  



 20 

 
SPROSTOWANIA 

 
W związku z zamieszczeniem w informatorze nr 5(35)2006 informacji 

biograficznych wybranych delegatów do Synodu Diecezjalnego, redakcja 
Informatora otrzymała dwie prośby o sprostowanie informacji o tych osobach: 

 
Pani Alina Eleonora Janowska nadesłała następującą notatkę: 
 
Alina Eleonora JANOWSKA , pedagog, specjalista do spraw prognoz 

oświatowych, pisarz i edytor, przewodnicząca Komisji Ochrony 
Pamiątek Społecznego Instytutu Historycznego przy Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkini Rady 
Parafialnej, po raz trzeci w Synodzie Diecezjalnym 

---------------- 
Pan Bogdan Mieczysław Geske nadesłał następującą informacj ę: 
 
W związku z notatką na str. 8 „Informatora Parafialnego Nr 5” – 

uprzejmie informuję, że nie jestem  inżynierem oraz, że nikomu i nigdy 
tak się nie przedstawiałem. 

Uprzejmie zatem proszę o stosowne sprostowanie w najbliższym 
„Informatorze”. 

Pozostaję z uszanowaniem, 
(-)Bogdan Geske 

Warszawa, 10.01. 2007  
----------------- 

Redakcja „Informatora” serdecznie przeprasza za nieścisłości w 
informacjach.  
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Parafia ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 
I warszawski oddział polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

zapraszają wszystkich parafian 

 w sobotę 19 maja 2007 r. o godz. 1600  

do Sali Parafialnej przy ul. Kredytowej 4  

na otwarcie wystawy malarstwa 

 Zofii Kułakowskiej Zofii Kułakowskiej Zofii Kułakowskiej Zofii Kułakowskiej    
Wystawę zatytułowaną: 

 „Obudź się, który śpisz, 

 i powstań z martwych,  

A zajaśnieje ci Chrystus” 

będzie można oglądać do końca czerwca 2007 r.  

 

POLECAMY:  
���� ”Był w śród nas... W 25. rocznicę śmierci ks. bpa Andrzeja Wantuły” , 
Ustroń 2001 
���� ”Ł ączyć w imię Boga, zbiór ekumenicznych modlitw i rozważań o 
modlitwie”, Warszawa 2000 
����  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janowskiej, 
Warszawa 1997 
��  � Leif Grane „Wyznanie augsburskie” 

���� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – „Zabytkowe 
kościoły Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, Warszawa 2000;  
���� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora 
Leopolda Otto (1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000  
���� Karol Karski „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców 
Reformacji w dzieło jedności” ChAT, Warszawa 2001 
���� ks. dr Alfred Jagucki „U nóg Zbawiciela” 
���� Herbert Brokering, „Myślę o Tobie, duszpasterskie listy o nadziei i 
uzdrowieniu”, Bielsko-Biała 1999,  
���� Tadeusz Wegener, „Juliusz Bursche biskup w dobie przełomów”, 
Bielsko-Biała 2003,  
���� Henryk Czembor, „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego - 
kazania” 
���� s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, „Aby byli jedno...” 
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����    ks. Marcin Hintz, „Chrześcijańskie sumienie” 
���� Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „Nieuchronność” 
���� T. Sjödin, „Dostrzec wiecej” 
���� ”Połączeni chlebem Słowa, wybór kazań ekumenicznych z lat 1982-
2003”, Warszawa 2003 
���� Bp Karol Kotula, „Od marzeń do ich spełnienia, wspomnienia z lat 
1884-1951” 
�  �    „Kalendarz Ewangelicki 2007” wyd. Augustana, cena 19 zł 
�  �    bp Andrzej Wantuła, „Okruchy ze stołu Pańskiego” – postylla 
�  �    Ks. Ryszard Janik, „Daj bym głos Twój słyszał” – postylla 
�  �    Praca zbiorowa, „Ewangelicy w Radomiu i regionie w XVI-XX w. 

��� 
�Płyta CD „PRZEBOJE KLASYKI NA SKRZYPCE I ORGANY”, Janusz 
CHOIŃSKI –skrzypek i tenor naszego chóru parafialnego, przy 
akompaniamencie Zbigniewa Ładysza (syna znanego śpiewaka operowego) 
� Płyta CD „Koncert g-moll na organy i orkiestrę oraz utwory organowe 
wybitnego kompozytora przełomu XIX i XX w. Mieczysława Surzyńskiego” – 
na organach kościoła Św. Trójcy w Warszawie gra Jerzy Dziubiński z 
towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyr. Jacka Rogali 
� Płyta CD Chóru Młodzieżowego Parafii w Jastrzębiu Zdroju, który śpiewał 
w naszej Parafii w ubiegłym roku (dochód z tej płyty przeznaczony będzie na 
sprzęt nagłaśniający dla chóru) 

��� 
Polecamy także karty przedstawiające nasz kościół w połączeniu z 

reprodukcjami z okresu przedwojennego 
 
 

 

NABOŻEŃSTWA 
 

Kościół Św. Trójcy 
pl. Małachowskiego 1 

nabożeństwa niedzielne: nabożeństwo komunijne: godz. 1030 
 1. IV. -  Niedziela Palmowa  – godz. 10:30  - ks. 
Sławomir Sikora 
 5. IV. - Wielki Czwartek   – godz. 17:00  - ks. dr 
Włodzimierz Nast  
 6. IV. - Wielki Piątek   – godz. 7:00  - ks. Sławomir Sikora 

- godz. 9:00  - ks. radca Piotr Gaś 
- godz. 17:00  - ks. radca Piotr Gaś 

 8. IV. – Wielkanoc   - godz. 7:00  – ks. radca Piotr Gaś 
– godz. 10:30  - ks. radca Piotr Gaś 

 9. IV. - Poniedziałek Wielkanocny – godz. 10:30  - ks. Sławomir Sikora 
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15. IV. - 1. n. po Wielkanocy  – godz. 10:30  - ks. dr Włodzimierz Nast. 
- godz. 18:00  - ks. Andrzej Mateusz Wójcik 

22. IV. - 2. n. po Wielkanocy  – godz. 10:30  - ks. radca Piotr Gaś 
- godz. 18:00  - ks. radca Piotr Gaś 

29. IV. - 3. n. po Wielkanocy  – godz. 10:30  - ks. Sławomir Sikora 
 

Cmentarz ewangelicki  - Kaplica Halpertów 
ul. Młynarskiej 54/58 

 7. IV. -  Wielka Sobota   – godz. 11:00  - ks. radca Piotr Gaś 
Warszawa-Włochy, kościół  

 ul. Cietrzewia 22 
    
 1. IV. - Niedziela Palmowa   – godz. 10:00 - ks. radca Piotr Gaś 
 9. IV. - Poniedziałek Wielkanocny  – godz. 10:00 - ks. Jan Hause 
22. IV. - 2. n. po Wielkanocy   – godz. 10:00 - ks. dr Włodzimierz Nast  
 

Kaplica EOD „Tabita” 
Konstancin-Jeziorna, ul. Długiej 43 

 
 1. IV. - Niedziela Palmowa  – godz. 11:00 - ks. dr Włodzimierz Nast  
 5. IV. - Wielki Czwartek   – godz. 15:00 - ks. radca Piotr Gaś  
 6. IV. - Wielki Piątek   – godz. 15:00 - ks. Sławomir Sikora 
 8. IV. – Wielkanoc   – godz. 11:00 - ks. Sławomir Sikora 
 9. IV. - Poniedziałek Wielkanocny – godz. 11:00 - ks. radca Piotr Gaś 
15. IV. - 1. n. po Wielkanocy  – godz. 11:00 - ks. Sławomir Sikora 
22. IV. - 2. n. po Wielkanocy  – godz. 11:00 - ks. Jan Hause 
29. IV. - 3. n. po Wielkanocy  – godz. 11:00 - ks. dr Włodzimierz Nast  

��� 
SPOTKANIA 

 

2. IV.  – poniedziałek – godz. 17:30 - spotkanie b. SPME 
5. IV. – Wielki Czwartek – godz. 15: 00 – spotkanie Koła 
Seniorów  
16. IV. – poniedziałek – godz. 17:30 – spotkanie PTEw 
19. IV. – czwartek – godz. 15:00 – spotkanie Koła Pań 
19. IV. – czwartek – godz. 17:30 – Rada Parafialna 

��� 

 

 Komisja Diakonijna 
 serdecznie zaprasza 

Seniorów i osoby samotne  

na świąteczne śniadanie diakonijne 
w dniu 21 kwietnia 2007 r. o godz. 1100 

w Sali Parafialnej przy ul. Kredytowej 4 
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� � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy : 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 
�(0-22)827-68-17, fax: (0-22) 827-86-37 

Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-trojca 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 
kancelaria parafialna czynna codziennie z wyjątkiem sobót: 

wtorki, czwartki, piątki: w godz. 900-1400 
poniedziałki, środy: w godz. 1400-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(0-22)632-1014 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

W godz. 1000-1500 
Ewangelicki Ośrodek Diakonii„Tabita” 
�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: (0-22)737-64-56, 
�90-22)737-64-00 (sekretariat); (0-22)737-64-01 (dyrektor); 

(0-22)737-64-04 (recepcja); 804-71-60 
Konto bankowe: Nr 80 1140 1010 0000 3075 1900 1001 

Biuro Rozbudowy EOD „Tabita”: 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �(0-22)827-89-18 

Kościół Filialny Warszawa-Włochy: 
�ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa, �(0-22)863-77-86 

			 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � (0-22)849-77-05 

fax: (0-22)848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. dr Włodzimierz Nast. 
Rysunek koscioła na okładce: Joanna Tiunin 

 
 


