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� 
Wiesław RWiesław RWiesław RWiesław Rüüüügergergerger    
NA JUBILEUSZOWY ROK NOWY 
POJEDNANIEM CHRZEŚCIJAN WYJĄTKOWY 
Dla uradowania Zbawiciela w dwutysięcznym roku 
Kościoły wzmagają swe wysiłki ku pojednaniu, 
Ekumeniczną akcją dla jedności 
Pomimo dogmatów różnorodności,  
Łączy nas Biblia Święta 
postępowania busola pojęta,  
A choć Książe Ziemi coraz bardziej się sroży 
Zostanie pokonany zwycięstwem dobrych mocy,  
Rośnie przestępstw lawina 
Lecz mamy Bożego Syna, 
Na czele anielskich hufców z nieba 
Uczyni pokój jakiego nam potrzeba. 
Módlmy się o łaski dla biednych i opuszczonych 
Ofiarnością mocy pocieszonych, 
O wolność dla Czeczenii, Kurdów, Tybetu 
o dalsze losy chrześcijan w Makau, 
Kotła bałkańskiego wygaszenia 
dla Europy uspokojenia. 
Oczekiwana w Nowym Roku wymiana prezydentów 
Niech odbije się korzystnie w życiu ich narodów, 
Zachowujemy w pamięci słowa Puszkina: 
„Aby narody zaniechawszy swych sporów 
Utworzyły jedną rodzinę bez wrogów”. 
Przybyli do nas „Tezeusze” 
Ich modłami głęboko się wzruszę,  
Bądź pochwalony Roku Jubileuszu na przełomie 
Trzeciego Tysiąclecia i XXI Wieku zaczynie, 
I nowego biskupa Kościoła obierze 
Sejm ogłosił Rok Krawca-Noblisty, 
Jego „Chłopi” są arcydziełem artysty. 
27 stycznia mija piąta rocznica zejścia  
Księdza Seniora Jana Waltera, 
W wierności Jego pamięci nasza wspólna,  
niezapomniana i wielka nadzieja! 

��� 
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ks. dr Włodzimierz Nast  
 

ŚWIATŁO ŚĆ JEZUSA W NASZYM ŻYCIU 
 

Nasz nowy Informator Parafialny ukazuje się na przełomie 
lutego i marca, w którym to czasie rzuca na nas nieco odległy 
już blask gwiazda betlejemska, ale coraz wyraźniej widnieje 
także znak krzyża.  
Żyje jeszcze w nas ta świadomość, że Bóg zniżył się ku nam, przyoblekł 

nasze ciało, zstąpił z wyżyn Swego majestatu w naszą małość i niskość, by nas 
do siebie przybliżyć. Syn Boży, który objawił się światu, wskazuje nam, jak 
mamy żyć i postępować, byśmy na tym świecie tak pełnym zmian i napięć byli 
prawdziwie ambasadorami Jego Królestwa. 
Umiłowany uczeń Chrystusa przypomniał nam w tym roku w dniu jednego z 

najstarszych świąt chrześcijańskich, jakim jest święto Objawienia Pańskiego, 
choć już od lat nie oznacza go w kalendarzach czerwona kartka, że ...ciemność 
ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci (1 J 2, 8b). Nie chodzi tu 
bynajmniej o to, że wraz z nastaniem nowego roku dzień staje się dłuższy, a 
skraca się nocny mrok. Chodzi o ciemność grzechu, złości i nienawiści, 
uchodzącą przed światłem Syna Bożego, które zajaśniało na tej ziemi przed 
dwoma tysiącami lat i niesie niezmiennie ową przedziwną i cudowną wieść, że 
...tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto 
weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.(J 3, 16). 
Jaka jest nasza odpowiedź na ów dar Bożej miłości? Czy ma się ona 

ograniczyć do podniosłego świątecznego nastroju, związanego z radosnym 
przeżywaniem minionych Godów, czy powagą i wyciszeniem w 
nadchodzącym Dniu Pokutnym i czasie pasyjnym? Czy łatwo przemija, by tak 
łatwo ustąpić miejsca smutnej i szarej rzeczywistości i trosce o powszedni 
chleb? Czy też posila nas i utwierdza w ufności i nadziei, że Jezus przyszedł do 
nas po to, by obdarzyć nas wiecznym życiem już tu, w doczesności, być nam 
ostoją i ratunkiem, uczyć wzajemnej odpowiedzialności, jaka winna cechować 
umiłowane dzieci Boga, czyli po prostu nas wszystkich. Jeśli sobie to w całej 
pełni uświadomimy, będzie to oznaczało, że w nas i w naszym życiu, 
niezależnie od pory roku i okoliczności, jaśnieje ta prawdziwa światłość. 
Jeśli w naszych sercach zagości prawdziwie bezinteresowna miłość do sióstr i 

braci naszych, która nie pyta o to, co może otrzymać, ale jest gotowa od 
dawna; jeśli nie zamkniemy się w skorupie naszego własnego „JA”, ale 
staniemy się dla drugich otwartymi - będzie to i z naszej strony właściwą 
odpowiedzią na ów dar ofiarnej miłości Bożej, znakiem, że Jezus prawdziwie 
do nas przyszedł, że i w naszym życiu ustępuje ciemność, a światłość 
prawdziwa już świeci... 
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Niech w tym jubileuszowym 2000 Roku Pańskim, w który zda się tak jeszcze 
niedawno wkroczyliśmy, imię Jezusa będzie  nie tylko na naszych ustach, ale i 
w naszych sercach; mówienie o chrześcijańskich wartościach zamieni się w 
konkretne wcielenie w życie przykazania miłości Boga i bliźniego, a nasza 
pobożność ujawnia się nie na pokaz i od święta, ale w codziennym życiu i 
międzyludzkich kontaktach. 

 
Niech obierze swe mieszkanie w sercach naszych 
Duch Twój, Panie, 
Aby zawsze w nich panował i myślami też kierował. 

 
Amen. 

 

 
 
 

 

STATYSTYKA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
Parafia Świętej Trójcy liczyła pod koniec 1999 r.  2035 zarejestrowanych 

członków. 
 
 
 

� CHRZTY  � 
 

W roku sprawozdawczym ochrzczono 15 osób (14 
dzieci i 1 osobę dorosłą): 
 
Daria Joanna HIRSCHMANN, Ewa Anna 

DREGER, Julia Anna STROGONOWA, Małgorzata 
Ewa SŁOWIŃSKA, Jan Marceli KRYSZKIEWICZ, 
Kamila Maja HOFFMANN-DERLECKA, Wojciech 
Jan RYTEL, Jan ANDRZEJEWSKI, Barbara Ewa 

KULIK, Katarzyna HASIUK, Marta Maria CZELADZKA, Ale ksandra 
Ewa BOROWSKA, Sebastian Jan KOZICKI, Karolina Smita SHARMA, 
Marianna Debora LUKAS 
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� KONFIRMACJA  � 
 

30 maja  1999 r. konfirmowano 25 młodzieży 
(7 dziewcząt i 18 chłopców): 

 
Jan ANDRZEJEWSKI, Dominik Sebastian BOJAR, Tommaso Giovanni 

CONTE, Marcin FLORCZAK, Paloma Elena JASICZEK, Kami l Andrzej 
JAŚKIEWICZ, Łukasz Jakub KRÓLIK, Magdalena Urszula 
KRZEMI ŃSKA, Bartłomiej Stefan ŁUKASIAK, Bartosz Karol 
ŁUKASIEWICZ, Radosław Kazimierz ŁUKASIEWICZ, Jacek Zygmunt 
MALISZEWSKI, Agnieszka Ewa MIŁKOWSKA, Witold ORSKI,  Karol 
Maria PIECHOCKI, Michał PODOSKI, Wojciech Jan RYTEL , Justyna 
Alicja SKORUPA, Anna Magdalena SOWIŃSKA, Maciej Hubert 
SZEWC, Kinga Ingeborga UGGLA, Lesław Martin UGGLA, Arnold 
Michał WOLFF, Sebastian Marek ZIÓŁKOWSKI, Sandra Ma ria 
ŻABIEREK. 
 

 

� ŚLUBY � 
 

W roku sprawozdawczym pobłogosławiono 14 par 
małżeńskich: 
Paweł Tomasz SIKORA - Anna Maria BUDZYŃSKA, 
Alexander ILGMANN - Magdalena Maria PODWYSOCKA, 
Jerzy Antoni CHMIELEWSKI - Barbara Teresa WI ŚNIEWSKA, 
Adam WRÓBEL - Agnieszka Maria WALEWSKA,  
Mariusz Stefan MIKOW - Paula Anna WALCZAK, 
Arkadiusz Ryszard LERCH - Joanna Anna KALISZ, 
Sławomir Artur ŁONISK - Olga Magdalena WRÓBEL, 
Tomasz SZCZEPAŃSKI - Aleksandra Agnieszka FILA,  
Adam Robert KARASCH - Agnieszka Klaudia MICHALAK, 
Michael Frederik BOUGHEY - Monika Ewa BARTNIK, 
Mikołaj Michał JANICKI - Anna Krystyna RYNKIEWICZ, 
Waldemar Sławomir GAJEWSKI - Justyna Danuta LODWICH , 
Daniel Arthur WINTERS - Ludmiła Agnieszka PERZ, 
Leszek Marcin NOGAJ - Iwona Anna KAZIMIERCZUK 
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DZIEWI ĘĆDZIESIĄTE  URODZINY... 
 
Pierwsza niedziela Adwentu jest obchodzona w naszej parafii bardzo 

uroczyście. Tego dnia gościmy od wielu już lat delegację diakonii 
amsterdamskiej, śpiewa też nasz kościelny chór. W tym roku mogliśmy 
wysłuchać również pięknej gry na skrzypcach, będącej prezentem dla 
obchodzącej w tym czasie swoje 90 urodziny naszej parafianki, pani Eugenii 
RYNKIEWICZ . Uroczystość - zwykle kameralna, rodzinna - tym razem stała 
się udziałem całej Parafii. Ale też nieczęsto się zdarza, by osoba w tym wieku 
pozostawała tak aktywna. Ks. dr Włodzimierz Nast w serdecznej modlitwie 
dziękował wraz z Jubilatką za zdrowie i długie lata Jej życia pełne społecznego 
zaangażowania od najmłodszych lat. Prosił również w Jej imieniu o zdrowie i 
szczęście dla bliższej i dalszej kochającej się rodziny. 
Pani Eugenia Rynkiewicz była czynna i aktywna najpierw w Kole Młodzieży 

Ewangelickiej, potem przez wiele lat śpiewając w chórze kościelnym, jak 
również działając  w Kole Pań Opiekunek, którego członkinią jest do dzisiaj! 
Uczestniczy regularnie  w niedzielnych nabożeństwach, ale też w godzinach 
biblijnych i innych spotkaniach organizowanych przez parafię. Nieoceniona 
jest również Jej pomoc w kontaktach z gośćmi zagranicznymi odwiedzającymi 
naszą parafię. Jej otwartość, serdeczność, zaangażowanie, jak również 
swoboda w posługiwaniu się obcymi językami, zjednują Jej wielu przyjaciół.  
Po nabożeństwie wręczano  Jubilatce kwiaty i składano życzenia a w sali 

parafialnej odbyło się rodzinne spotkanie, w którym uczestniczyły cztery 
pokolenia kochającej się rodziny.  

 
��� 

Pani EUGENIA RYNKIEWICZ  przyszła na świat 30.XI. 1909 r. w 
Warszawie jako szóste dziecko Marii i Gustawa Szajerów i 
została ochrzczona w kościele Św. Trójcy. A 
konfirmowana była w Łucku, gdzie Jej ojciec otrzymał 
posadę księgowego w Wołyńskim Urzędzie 
Wojewódzkim. 

Rodzice dbali o religijne wychowanie i edukację swoich 
ośmiorga dzieci. Ojciec pomimo licznych obowiązków, 
znajdował czas na grę na skrzypcach i naukę śpiewu 
swoich dzieci. Pani Eugenia ukończyła Państwowe 

Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Warszawie i jeden rok Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego. Była prywatną nauczycielką języka 
niemieckiego a po powrocie z Łucka do Warszawy pracowała w firmie E. 
Wedel. Ostatnie lata pracy  to posada intendentki w przedszkolu. 
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Pani Eugenia Rynkiewicz wychowała troje dzieci i doczekała się czterech 
wnuczek. Była i jest czułą opiekunką dla swych siostrzenic, siostrzeńców, 
bratanic, bratanków oraz ich dzieci. Ale najbardziej godne szacunku i podziwu 
jest to, że znajdowała jeszcze czas i energię dla obcych dzieci, często biednych, 
opuszczonych, jak i tzw. dzieci ulicy okazując im serce, zainteresowanie i 
wskazując drogę „wyj ścia na prostą”. 

K.R.. 
 

A OTO NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W PIERWSZYM KWARTALE 2000 ROKU  

OBCHODZĄ JUBILEUSZOWE URODZINY 
 
90. URODZINY:  
23. lutego - p. Kamila FIGURZY ŃSKA 
 
85. URODZINY:  
5. stycznia - p. Stefan SCHMIDT 
15. stycznia - p. Łucja MA ŚLANKIWICZ  
14. lutego - p. Augusta HAMAN 
14. lutego - p. Otylia WOŁOWSKA 
3. marca - p. Karol KITZMAN 
10. marca - p. Józef SZOL 
 
80. URODZINY:  
15. stycznia - p. Danuta LUTAK  
17. lutego - p. Krystyna KRASZEWSKA 
  5. marca - p. Zenon ANDERS 
11. marca - p. Hanna DREWITZ  
20. marca - p. Zdzisława ADAMOWSKA  
26. marca - p. Leokadia WITZ  
27. marca - p. Lidia CEGLI ŃSKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia   

Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 
składa Redakcja Informatora  

Parafii Świętej Trójcy 
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NABOŻENSTWO EKUMENICZNE  
W KATEDRZE ŚW. JANA 

 
17 grudnia 1999 r. w katedrze rzymskokatolickiej św. 

Jana w Warszawie odbyło się dziękczynne nabożeństwo 
ekumeniczne z okazji  podpisania w Augsburgu ( 31 
października 1999) Wspólnej deklaracji w sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu. 
W nabożeństwie wzięli udział: prymas Kościoła 

Rzymskokatolickiego w Polsce - ks. kard. Józef Glemp, 
biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - 

ks. Jan Szarek, prymas  Kościoła Luterańskiego Szwecji - ks.arcybiskup Karol 
Gustaw Hammar, liczni duchowni obu Kościołów, w tym proboszczowie 
dwóch warszawskich parafii luterańskich.  
Okolicznościowy referat na temat Wspólnej deklaracji wygłosił duchowny 

rzymskokatolicki  ks. dr Zbigniew Zembrzuski, a homili ę  - ks. prymas Glemp. 
Głos zabrali również ks. abp Hammar i ks. bp Szarek. Teksty z Pisma Świętego 
i słowa modlitwy czytali przedstawiciele młodzieży naszej parafii. 

A.K. 
 

 
TAIZÉ -EKUMENICZNE SPOTKANIE MŁODYCH W WARSZAWIE 
 

XXII Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez 
Wspólnotę Taizé rozpoczęło się we wtorek, 28 grudnia 1999 
r. wspólną modlitwą wieczorną w hali Torwaru i 
ustawionych wokół namiotach. 

 Trwało ono do 1 stycznia 2000 r. i zakończyło się 
nabożeństwami w parafiach. Było to już trzecie spotkanie, które 

odbyło się w Polsce. Dwa poprzednie miały miejsce  we 
Wrocławiu w latach 1988 i 1995. 
Na obecne spotkanie  do Polski przyjechało 70 tysięcy młodych ludzi z całej 

Europy, a także z  krajów pozaeuropejskich. Najliczniej przybyli Polacy, 
Chorwaci, Słoweńcy, Włosi i Hiszpanie. Duże grupy uczestników przyjechały 
także z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Młodzi ludzie  byli goszczeni  przez 
warszawskie rodziny za pośrednictwem  ponad dwustu parafii, w tym także  
parafii ewangelickich.  
Program każdego dnia był podobny: rozpoczynał się modlitwą poranną w 

parafiach, po niej odbywały się spotkania w małych grupach. Na obiad 
uczestnicy udawali się na Agrykolę. O godzinie 13:30 odbywała się wspólna 
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modlitwa w namiotach. Po południu bracia z Taizé prowadzili krótkie 
rozmyślania biblijne. O godzinie 19:00 każdego dnia odbywały się wieczorne 
modlitwy. Uczestniczył w nich 84-letni brat Roger Schutz, założyciel 
Wspólnoty Taizé. Gośćmi jednej z wieczornych modlitw byli: premier Jerzy 
Buzek, ks. bp Jan Szarek oraz ks. prymas Józef Glemp. 
Spotkania przygotowujące do XXII Europejskiego Spotkania Młodych 

odbywały się w parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie już 
od listopada. Na czas pobytu uczestników spotkania w Warszawie, w kościele 
Św. Trójcy dyżurowali parafianie. Odwiedzający kościół mogli zapoznać się z 
wystawą prezentującą życie i działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburski w 
Polsce. W nabożeństwach na zakończenie roku i początek Nowego Roku 
uczestniczyli młodzi ludzie z różnych krajów. Czytana była Ewangelia w kilku 
językach.  
31 grudnia o godz. 23:00 w kościele Św. Trójcy, podobnie jak w wielu innych 

warszawskich kościołach, odbyła się modlitwa o pokój kończąca stary i 
rozpoczynająca Nowy Rok. Modlitwę prowadzili mgr teol. Elżbieta Byrtek i 
ks. Ireneusz Lukas.Sylwestrowa modlitwa różniła się od tych, do których 
przywykli parafianie Św. Trójcy. W kościele paliło się wiele świec. Popularne 
kanony z Taizé zastąpiły pieśni z ewangelickiego śpiewnika i oddzielały 
krótkie rozważania, czytania krótkich tekstów biblijnych i modlitwy. 
Z myślą o uczestnikach Spotkania Taizé w kościele naszym 29 i 30 grudnia 

odbyły się także koncerty organowe. Wystapili na nich studenci Akademii 
Muzycznej w Warszawie Adam Lewandowski i Michał Markuszewski. 
Wielu protestantów, przebyłych na Europejskie Spotkanie Młodych, wzięło 

udział w nabożeństwie noworocznym odprawionym w kościele Św. Trójcy. 
Był wśród nich brat Johan ze Szwecji, należący do Wspólnoty Taizé. 

��� 
Wspólnota Taizé, która swoją nazwę wzięła od małej wioski w Burgundii, we Francji, 

założona została przez brata Rogera. W niewielkiej broszurce pt. „Uwagi wyjaśniające”, 

wydanej w 1941 r., Roger Schutz-Marsauche tak opisał ideał wspólnego życia: Wcale nie 

zamierzałem wypracować jakiegoś systemu, chciałem raczej stworzyć małą jedność 

wewnętrzną na podstawie kilku zdań wziętych poważnie z Błogosławieństw. Radość, 

prostota, miłosierdzie stanowiły dla niego streszczenie Ewangelii. W 1944 r. Roger i trzej 

inni bracia osiedlili się w Taizé, a pięć lat później siedmiu pierwszych braci złożyło 

tradycyjne trzy śluby monastyczne. Młodzież zaczęła napływać do Taizé od połowy lat 

pięćdziesiątych. Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych odbyło się w Paryżu w 1978 r. 
ks. Ireneusz Lukas 
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WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO WARSZAWSKICH PARAFII 
EWANGELICKICH  

 
W dniu Święta Epifanii, 6 stycznia br., w kaplicy 

ewangelicko-metodystycznej pw. Dobrego Pasterza 
przy ul. Mokotowskiej w Warszawie odbyło się 
wspólne nabożeństwo warszawskich parafii 
ewangelickich. 

 Uczestniczyli w nim  duchowni i wierni z obu 
parafii ewangelicko-augsburskich, parafii 
ewangelicko-reformowanej oraz ewangelicko-

metodystycznej. Księża tych Kościołów: ks. dr Włodzimierz Nast, ks. 
Sławomir Sikora, ks. Marcin Hintz, ks. Lech Tranda i ks. Zbigniew Kamiński 
wspólnie celebrowali nabożeństwo komunijne. Kazanie, na podstawie  tekstu z 
1 Listu św. Jana 2,8: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci, 
wygłosił proboszcz parafii Św. Trójcy - ks. dr Włodzimierz Nast. Po 
nabożeństwie w sąsiedniej sali parafialnej odbyła się tradycyjna agapa. W 
okolicznościowych przemówieniach wyrażono nadzieję, że takie wspólne 
nabożeństwa będą  kontynuowane w kolejnych latach i celebrowane kolejno w 
warszawskich świątyniach ewangelickich.  

A.K. 
 

CENTRALNE NABO ŻEŃSTWO JUBILEUSZOWE 
 

9 stycznia br. w kościele ewangelickim Św. Trójcy 
w Warszawie odbyło się centralne nabożeństwo 
jubileuszowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Polsce. 
Przybyli na nie ks. bp Jan Szarek, biskupi wszystkich 

diecezji naszego Kościoła, prezes Synodu ks. radca 
Tadeusz Szurman, ks. radca Piotr Gaś, duchowni 
diecezji warszawskiej oraz goście ekumeniczni z 
Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, 

Mariawitów i Polskokatolickiego. W nabożeństwie uczestniczyli także 
przedstawiciele zarządu dzielnicy Warszawa Śródmieście oraz gminy Centrum. 
Uczestników nabożeństwa powitał gospodarz diecezji warszawskiej ks. bp 

Mieczysław Cieślar. Spotykamy się, aby się modlić o błogosławieństwo Boże, 
aby nasze świadectwo o Panu naszym - Jezusie Chrystusie było mocne, wierne i 
czytelne dla świata - powiedział. Obecność ekumenicznych gości przypomniała 
- zdaniem biskupa - że całe chrześcijaństwo obchodzi jubileusz narodzin 
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Chrystusa. W pojednanej różnorodności chcemy wspólnie obchodzić ten 
jubileusz - wyjaśniał biskup Cieślar. 
Liturgię wstępną prowadzili proboszczowie warszawskich parafii 

ewangelickich:  ks. dr Włodzimierz Nast oraz ks. Adam Pilch. 
 Kazanie na tekst z 1 Listu św. Pawła do Koryntian 1, 26-31 wygłosił biskup 

Kościoła ks. Jan Szarek. 
 Obchodzimy jedyne w swoim rodzaju urodziny Zbawiciela świata. Pragniemy 

je przeżyć tak, jak On na to zasługuje: w miłości, modlitwie i zasłuchaniu w 
Boże Słowo - powiedział biskup Szarek. 
Przemówienie spowiednie wygłosił ks. bp M. Cieślar. Liturgię komunijną 

prowadzili ks. bp Jan Szarek, ks. bp Rudolf Pastucha, ks. bp Paweł Anweiler 
oraz ks. bp M. Cieślar. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii Św. Trójcy 
pod dyrekcją p. Wandy Janowskiej. 

ks. I. Lukas 
 

CENTRALNE NABO ŻEŃSTWO  
TYGODNIA MODLITWY O JEDNO ŚĆ CHRZEŚCIJAN 

 

 
Niezwykłe wydarzenie o charakterze ekumenicznym miało miejsce w naszym 

kościele w dniu 23 stycznia br.  
Tego dnia, w ramach dorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 

odbyło się w godzinach popołudniowych uroczyste nabożeństwo, podczas 
którego zwierzchnicy sześciu Kościołów członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego  podpisali Wspólną 
deklarację o wzajemnym uznawaniu Chrztu Świętego. 
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Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem duchownych różnych 
wyznań oraz zwierzchników Kościołów podpisujących deklarację. Liturgię 
wstępną i liturgię Słowa prowadzili duchowni różnych wyznań. Kazanie 
wygłosił ks. kard. Józef Glemp, a słowo refleksji - prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej ks. bp Jan Szarek. Tekst deklaracji odczytał ks. Adam Pilch, po 
czym zwierzchnicy poszczególnych Kościołów podpisali kolejno deklarację: 
ks. bp Jan Szarek (ew.-augsb.), ks. bp Edward Puślecki (ew.-metod.), ks. bp 
Zdzisław Tranda (ew.-ref.), ks. kard. Józef Glemp (rzym.-kat.), ks. bp Wiktor 
Wysoczański (pol.-kat.), ks. bp Zdzisław M. Jaworski (starokat. mariaw.). Abp 
Sawa,  zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 
który nie mógł uczestniczyć w uroczystości, podpisał deklarację dzień 
wcześniej. 
Uroczystość podpisania Wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu Chrztu 
Świętego zgromadziła  nie tylko  członków naszego Kościoła, ale też wiernych 
i duchownych innych wyznań. Na nabożeństwie obecny był też premier RP 
Jerzy Buzek z Małżonką.  Oprawę muzyczną zapewnił chór naszej parafii pod 
kierownictwem p. Wandy Janowskiej oraz  organista naszej parafii p. Jerzy 
Dziubiński, który wykonał fragmenty Wariacji Es-dur Augusta Freyera nt.: 
hymnu „Iże Cheruwiny” Dymitra Bortniańskiego. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska 
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WRAŻENIA Z KONCERTU KOL ĘD 
 

Dla Ciebie kolędujemy... 
 
W sobotę,  15 stycznia br., w parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. 
Puławskiej w Warszawie, odbył się 
Wieczór Kolęd. 
W pierwszej części koncertu wystąpił 

chór naszej parafii, pod batutą pani Wandy 
Janowskiej. Chór wykonał jedenaście 
kolęd, a potem wszyscy wspólnie 
śpiewaliśmy jedną z najpiękniejszych 
polskich kolęd - Franciszka Karpińskiego 
„Bóg się rodzi”. 
W drugiej części koncertu wystąpiły dwa 

chóry parafii Wniebowstąpienia Pańskiego: dziecięcy i dorosłych. Obydwa 
chóry prowadziła pani Katarzyna Folgart - dyrygent i kierownik artystyczny w 
jednej osobie. 
Muzyka i teksty śpiewanych kolęd i pastorałek wzbudziły we mnie nastrój 

pobożności, jaki odczuwa się podczas uroczystych nabożeństw. Pomimo, że 
wykonawcy przeważnie nie są zawodowymi śpiewakami, zadanie swoje 
wykonali doskonale. 
Było to prawdzwie radosne i artystyczne przeżycie, a atmosfera serdeczna i 

rodzinna. Odnosiłam wrażenie, że to święta trwają, jest opłatek, choinka, że 
migocą płomyki zapalonych świeczek, jest cieplutko i pachną babcine kołacze. 

Pięknie dziękuj ę ks. Adamowi Pilchowi za prowadzenie koncertu, 
Paniom dyrygentkom za wkład pracy w opracowanie i przygotowanie 

repertuaru, chórzystom za piękny śpiew, a tym najmłodszym szczególnie. 
Dziękuję także wszystkim tym, którzy tak licznie przybyli na ten koncert i 

wypełnili kościół po brzegi! 
Za te wszystkie radosne doznania - serdeczne Bóg zapłać! 

Kamila Ostrowska 
 

INFORMACJA O DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI OCHRONY 
PAMI ĄTEK PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY 

 
Komisja powstała w styczniu 1980 r. i prowadzi prace historyczno-badawcze 

i informacyjne dotyczące przede wszystkim życia i działalności ewangelików 
warszawskich. Od maja 1981 r. w podziemiach kościoła istnieje małe muzeum, 
w którym w wystawach własnych przedstawiane są gromadzone zbiory oraz 
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wystawy przywożone z innych ośrodków. Główne działania Komisji mają 
charakter społeczny. Budżet, do którego wpływają składki lub ofiary członków 
i sympatyków, ofiary okolicznościowe oraz dotacje Parafii, zaspakaja zaledwie 
podstawowe potrzeby komisji. Niektóre prace są jednak dodatkowo 
finansowane przez Parafię w formie odrębnych zleceń.. 
Komisja działa w zespołach: archiwalnym, niedzielnych dyżurów w muzeum 

i redakcyjnym. 
W muzeum poza wystawami stałymi, jak np. Grota Epitafijna, galeria 

fotogramów działaczy zborowych, wystawa projektów architektonicznych 
Szymona  Bogumiła Zuga, Szpitala Ewangelickiego i Diakonatu 
Warszawskiego „Tabita” czy prac ks. Kurta Reubera, dwie sale zostały 
wypełnione fotografiami, dokumentami i innymi pamiątkami na temat: 
„Warszawianie wyznania ewangelicko-augburskiego w latach 1914-24 oraz 
1939-1945”. 
Komisja stale prowadzi współpracę z innymi instytucjami o podobnym 

charakterze, w szczególności z muzeami w Warszawie i Muzeum Reformacji 
Polskiej w Mikołajkach, prowadzonym przez ks. Władysława Pilchowskiego i 
jego córkę Irenę Dzierwę. 
W wyniku współpracy z kierownikiem Muzeum „Pawiaka”, p. Romanem 

Rybickim, powstała inicjatywa ufundowania przez członków parafii 
ewangelickich w Warszawie tablicy pamiątkowej poświęconej ewangelikom - 
więźniom Pawiaka w latach II wojny światowej. Tablica została odsłonięta 25 
czerwca 1999 r.przed wejściem do Muzeum „Pawiaka”. 
W minionym roku nadal były gromadzone materiały do słownika 

biograficznego, który ma stanowić II tom książki „EWANGELICY 
WARSZAWSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W LATACH 
1939-1945”. Znaczne trudności występują przy odnajdywaniu informacji o 
osobach poległych i zaginionych w latach wojny, które nie pozostawiły 
rodziny lub których bliscy nie kontaktują się z parafią. Ogromne więc 
znaczenie mają tu informacje nadsyłane przez rówieśników, znajomych i 
innych świadków wydarzeń. 
Przed Komisją Ochrony Pamiątek stoją liczne, poważne zadania. Do ich 

realizacji potrzebni są chętni ludzie, ale również środki finansowe. Prezydium 
komisji marzy o własnej kserokopiarce i komputerze z drukarką i etatowym 
pracowniku. 
Oby Pan Bóg w łasce swej nam nadal błogosławił i pozwolił zrealizować i te 

marzenia. 
Przewodnicząca 

 Komisji Ochrony Pamiątek 
mgr Alina Janowska 

mgr Alina Janowska 
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Alina Eleonora z Rudzkich Janowka 
 

ZAPROSZENIE 
Kroczę wytrwale 
po niewielkim świecie 
wokół kościelnego dziedzińca. 
Zbieram do muzealnego 
                                  kosza 
ślady: 

myśli wzniosłych, serdecznych. 
rąk pracowitych, czystych,  
stóp w utrudzeniu 
                       nieustających. 

Wiatr, śnieg, deszcz 
zacierają szybko to co przeszło. 
Przyjdź! 
Pomóż mi 
             podźwignąć ten kosz! 
 
Dla tych, którzy przeszli 

swoją drogę, 
możemy razem 

wznieść pomnik pamięci. 
Wszak Oni są godni 

                  
naśladowania.  

 
��� 

 
 

Komisja Ochrony Pamiątek przy Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 

przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 14-16 
(w lokalu Komisji w Kościele - w pomieszczeniach nad 

zakrystią) 
lub w niedziele po nabożeństwie 

(w Muzeum - w podziemiach Kościoła) 
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DZIAŁALNO ŚĆ GRUPY MŁODZIE ŻOWEJ  
PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 
Obecna grupa młodzieżowa naszej parafii liczy około 20 osób. Być może nie 

wydaje się to bardzo dużo, jednak jesteśmy ze sobą bardzo związani i 
spędzamy razem całkiem sporo czasu. Świadczyć o tym może poniższa 
kronika wydarzeń życia młodzieży w AD 1999. 
 
☺  W lutym wyjechaliśmy na ferie do Jawornika. Dla wielu z nas to miejsce 

było już znane z dawnych obozów. Był to naprawdę niesamowity tydzień. 
Właśnie wtedy pojawił się pomysł stworzenia gazetki młodzieżowej. 
☺ Marzec to tradycyjnie czas rekolekcji wielkopostnych. Od 1994 r. spędzamy 

je poza Warszawą (Tomaszów, Radość, Ustroń). Tym razem odbyły się w 
EOD „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie, a ich tematem były konflikty i 
przebaczanie. Oprócz żywych dyskusji znaleźliśmy też czas na skserowanie i 
złożenie pierwszego numeru naszej gazetki „Fiszy”, a także na obejrzenie 
meczu Anglia-Polska (mimo naszego żywiołowego dopingu Polacy przegrali 
1:3). 
☺ 28 marca pojawił się pierwszy numer „Fiszy” - gazetki, która ma być 

głosem młodzieży. Dotychczas wyszły cztery numery, a piąty ma się pojawić 
lada chwila. 
☺ Maj już od kilku lat zaczyna się dla nas od Olimpiady Młodzieży 

Ewangelickiej. Tym razem odbywała się w Zabrzu. „Dzięki” spóźnionej 
informacji w „Zwiastunie” i braku dobrej woli organizatorów nie mogliśmy 
wziąć udziału w rozgrywkach (ponoć zgłoszenia przyszły za późno). Nie 
było zatem możliwości obrony medali, które zdobyły nasze dziewczyny w 
pływaniu na Olimpiadzie w Bielsku-Białej w 1998 r. Jednak i tak 
pojechaliśmy do Zabrza i miło spędziliśmy czas dopingując inne drużyny. 
☺ 26 czerwca wróciliśmy do starej tradycji pożegnania roku szkolnego 

ogniskiem we Włochach. Podobnie jak kiedyś mile spędziliśmy czas przy 
pieczeniu kiełbasek i śpiewaniu różnych piosenek. Nie obyło się też bez 
życzeń urodzinowych dla ks. Irka. Padło również wiele ciekawych 
pomysłów na przyszłość...  
☺ Wakacje spędzaliśmy na różnych obozach, w różnych miejscach. Najwięcej 

nas pojechało jak zwykle do Sorkwit. 
☺ Nowy rok szkolny zaczęliśmy podobnie jak kończyliśmy stary. 18 września 

znowu spotkaliśmy się we Włochach na ognisku. 
☺ 2 października zaczęliśmy coś, co zajmowało naszą główną uwagę i czas aż 

do końca roku. Mowa oczywiście o remoncie lokalu młodzieżowego w 
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piwnicy, który skończył się 30 grudnia. Teraz mamy naprawdę świetne 
miejsce do spotkań. 
☺ Październik jest oczywiście miesiącem Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży 

Ewangelickiej. Dla nas to już stała pozycja w rocznym kalendarzu. W tym 
roku odbywał się w Łodzi i był to naprawdę udany zjazd. 
☺ Tradycyjnie 1 listopada sprzedawaliśmy książki na cmentarzu. 
☺ Od listopada, co sobota, toczymy boje sportowe na sali gimnastycznej XI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Zarówno mecze siatkarskie 
jak i koszykarskie są bardzo zacięte. Cieszy też to, że na salę przychodzi 
całkiem sporo osób, chociaż mogłoby jeszcze więcej... 
☺ Również od listopada spotykamy się na warsztatach teatralnych, na które 

szczególnie serdecznie zapraszamy. 
☺ Tak oto dobiłem do końca roku, a rok kończy się oczywiście Sylwestrem, 

którego spędziliśmy razem w naszym odnowionym lokalu młodzieżowym. 
 
Kończąc mogę tylko dodać, że tegoroczne ferie spędziliśmy tak jak w 

AD 1999 w Jaworniku. Nasze najbliższe plany to rekolekcje i Olimpiada we 
Wrocławiu. Pragnę też przypomnieć o regularnie odbywających się 
spotkaniach młodzieżowych w naszej parafii, na które bardzo serdecznie 
zapraszamy. 

Miś 
 
 
 

����

 
 

OFERTA SPOTKAŃ MŁODZIE ŻOWYCH:  
� Warsztaty teatralne - wtorek, godz. 1930  (sala nr 1) 
� Spotkania młodzieżowe (lokal młodzieżowy): 
   	 spotkania dla 8 klasy - wtorek, godz. 17 
 
   	 spotkania dla szkoły średniej - wtorek, godz. 18 � 
   	 spotkania dla studentów i młodzieży pracującej - czwartek, godz. 19 � 

  � Studium biblijne  - wtorek, godz. 1930 (lokal młodzieżowy) 
� Sala gimnastyczna - sobota w godz. 16-18  (XI Liceum                                                  

Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja). 
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WSPOMNIENIE... 
 

27 stycznia minęła 5 rocznica śmierci ś. p. ks. sen. Jana 
Waltera, który przez 15 lat był proboszczem Parafii Świętej 
Trójcy i seniorem Diecezji Warszawskiej. Realizację swego 
powołania duszpasterskiego widział poprzez ewangelizację, 
diakonię i ekumenię. Zainicjowane  przez Niego działania w 
parafii, zostały ukończone już po Jego odejściu (nowe organy 
w kościele) lub są w trakcie realizacji (rozbudowa 
„Tabity”).Wraz z odejściem ks. Jana Waltera Kościół 
Ewangelicko-Augsburski utracił oddanego całym sercem swej 

służbie człowieka, duszpasterza i ekumenistę - napisał ks. dr Włodzmierz Nast 
w Kalendarzu Ewangelickim - 1996 r.  

Za rękę weź mnie, PanieZa rękę weź mnie, PanieZa rękę weź mnie, PanieZa rękę weź mnie, Panie i prowadź Sam, Aż dusza moja stanie U niebios bram... i prowadź Sam, Aż dusza moja stanie U niebios bram... i prowadź Sam, Aż dusza moja stanie U niebios bram... i prowadź Sam, Aż dusza moja stanie U niebios bram... 

 
 

OGŁOSZENIA 
����        
Dr A. Hansen przyjmuje pacjentów w każdą środę w godz. 10:00 - 12:00 w 
kancelarii parafii. 
  
 
����������������������������  Komisja diakonijna zawiadamia, że na cmentarzu jest dostępny wózek 
inwalidzki  dla osób ptrzebujących w trakcie ceremonii pogrzebowych 
 
���� Komisja diakonijna organizuje kiermasz odzieży używanej w każdy 
czwartek w godz. 11:00 - 13:00, ul. Kredytowa 4, wejście z bramy w klatce V, 
I piętro m. 58. 
 
A poza tym jeśli:  
��potrzebujesz wynająć pokój 
    parafianka wynajmie pokój na Ursynowie (blisko stacji metra Natolin) 
��masz w domu komputer 
   i nie wiesz co robić ze zużytymi cardrigami i pojemnikami po tuszu do 
drukarki, przynieś je do kancelarii, my przekażemy je tym, którzy zrobią z 
nich pożytek 
� dysponujesz czasem 
 możesz pomóc wychowankom domu dziecka w odrabianiu lekcji i udzielaniu 
korepetycji 
� masz samochód 
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   możesz przywieźć kogoś z sąsiedztwa na niedzielne nabożeństwo 
��potrzebujesz sprzęt rehabilitacyjny  
 istnieje możliwość wypożyczenia łóżek ortopedycznych, wózków 
inwalidzkich, chodzików itp. 
��chcesz złożyć ofiarę 
   na cele Diakonii Parafialnej - uczyń to w kancelarii lub na konto PKO XV 
O/Warszawa 10201156-10227-270-1 z dopiskiem „ofiara na cele Diakonii 
Parafialnej” 

Jeśli  jesteś zainteresowany(a) którąś z wymienionych propozycji proszę o 
kontakt z Biurem Diakonii Parafialnej, tel. 827-68-17 w godzinach 
urzędowania kancelarii - Wojciech Froehlich - kordynator Parafialnej Pracy 
Diakonijnej. 

�

���������������������������� 
 

 
 

    

 
W każdą niedzielę równolegle z nabożeństwem prowadzone są zajęcia dla 

dzieci w  wieku 3-6 lat  
w NIEDZIELNYM PRZEDSZKOLU 

Grupa spotyka się w sali parafialnej nr 1 przy ul. Kredytowej 4 
☺☺☺ 

A dla dzieci nieco starszych  
SZKÓŁKA NIEDZIELNA  

w kościele, w salce nad zakrystią 
 

�������������������������� 
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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. 9.00-14.00, w 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 lub 827-68-17 wewn. 26 

Ks. wik. Ireneusz Lukas: �827-62-41 lub 827-68-17 wewn. 15 
 

Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej - mgr teol. Wojciech Froehlich - 
kancelaria parafii - �827-68-17 (w godzinach urzędowania kancelarii) 

 
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 Ośrodek Diakonii „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 
 

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

 
Kościół Filialny Warszawa-Włochy:����

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A, 02-566 Warszawa, �/fax 849-77-05 

 
 

 
�

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks.dr Włodzimierz Nast 

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


