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Dwukrotnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawiono naboŜeństwa ekumeniczne, w których 
uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9 VI 1991 r. odbyła się 
modlitwa z udziałem papieŜa Jana Pawła II, a 25 V 2006 r. 

kościół odwiedził Benedykt XVI. 23 I 2000 r. podpisano 
dokument o wzajemnym 
uznaniu sakramentu 
C h r z t u  Ś w .  p r z e z 
w ięk s z oś ć  K oś c io ł ów 
członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Kościół 
rzymskokatolicki.  

Do II wojny światowej 
Parafia prowadziła szeroką 
dz ia ła lność  ku ltura lną , 
oświatową i charytatywną. 
Jedną z placówek był Szpital 
Ewangelicki, poza tym: dom 
starców, dom sierot, 
schronisko dla kobiet, 
szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, Ŝłobek, pensjonat dla 
rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz 
średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i Ŝeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny.  

Z dawnych placówek pozostał tylko Ewangelicki Ośrodek 
Diakonii „Tabita” w Konstancinie  Jeziornie oraz kościół w 
WarszawieWłochach. Historia naszej Parafii to takŜe jej 
duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń 
warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi 
proboszczami parafii byli: do 1963 r. – ks. Zygmunt Michelis, 
19631979  ks. sen. Ryszard Trenkler, 19801995  ks. sen. 
Jan Walter, 1995 – 2007  ks. dr Włodzimierz Nast, a od 
2007 r. ks. radca Piotr Gaś.  

Czy wiesz Ŝe: 

 
w latach 80tych XIX wieku krzyŜ wieńczący kopułę został obrany za 
punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta 
oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów 
miasta przez W. Lindley'a. 
 średnica kopuły wynosi 34 m. i jest jedną z największych na świecie.  

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

godz. 10:30 i 19:00 (zawsze z Wieczerzą Pańską) 
 

Kaplica EOD Tabita w KonstancinieJeziornie, 
ul. Długa 43 
godz. 11:00   

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 

SPRAWOZDANIA PARAFII ZA ROK 2016
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Z ogromną radością przekazujemy Państwu 
kolejny numer Informatora Parafialnego pod-
sumowującego wydarzenia i działania, które 
były udziałem zboru warszawskiego w Roku 
Pańskim 2016. Myślę, że mamy prawo mówić 
o radości, jako że był to kolejny dobry rok 
obfitujący w ważne momenty dla naszej para-
fialnej społeczności. Jednocześnie był to rok 
wytężonej pracy wielu zaangażowanych w służ-
bie osób i grup. Tak jak w poprzednich latach 
chcemy przybliżyć tę działalność przedstawia-
jąc krótkie sprawozdania z ich pracy. 
Tak jak opisaliśmy to w poprzednim numerze 
Informatora, rok 2016 był dla naszej Parafii 
rokiem intensywnych działań inwestycyjnych. 
Zakończony został generalny remont „domu 
macierzystego” oraz kaplicy Ewangelickiego 
Ośrodka Diakonii Tabita nad którą zawieszo-
ny został najmniejszy z dzwonów reformacyj-
nych – „Tabito wstań”. Dokończyliśmy także 
wymianę ogrodzenia całej naszej konstanciń-
skiej nieruchomości. Uroczystości poświęcenia 
odremontowanej części Ośrodka przeżywali-
śmy w gronie licznie zgromadzonych parafian  
i gości 3 grudnia ubiegłego roku. W Warszawie 
Włochach stanęła nowa dzwonnica na której 
zawieszony został drugi z dzwonów – „Pan 
jest pasterzem moim”. Ku końcowi zbliżają się 
prace związane z generalnym remontem kopu-
ły kościoła Świętej Trójcy. W ubiegłym roku 
trwały także intensywne przygotowania do 
rozpoczęcia remontu jego wnętrza. Na swoim 
miejscu zawisł największy z dzwonów – „Wa-
rownym grodem jest nam Bóg Jakuba”. Na 
cmentarzu zaś kontynuowane były działania 
konserwatorskie w obrębie Kaplicy Jungów.
Jak co roku Parafia była organizatorem lub 
gościła wiele wydarzeń kulturalnych – koncer-
tów, wystaw i spotkań. Intensywnie pracowa-
ły chóry Semper Cantamus, Vox Gaudi i chór 
dziecięcy oraz inne grupy parafialne: Koło 

Pań, Koło Seniorów, grupa angielskojęzyczna, 
Komisja Ochrony Pamiątek – Społeczny In-
stytut Historyczny, grupa młodzieżowa oraz 
grupa 19+. Szczególną radość wnoszą coraz 
liczniejsze grupy osób przygotowujących się 
do decyzji o wstąpieniu do Kościoła Ewange-
licko–Augsburskiego. W Informatorze znaj-
dziecie Państwo także sprawozdania z działal-
ności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go oraz Fundacji Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe, a także informacje o funkcjonowa-
niu spółki LuxMed Tabita, w której Parafia jest 
udziałowcem. 
W tym miejscu pragnę w imieniu Rady Para-
fialnej złożyć wyrazy uznania i podziękowania 
dla wszystkich osób – pracowników i wolon-
tariuszy, poświęcających swój czas, siły i do-
świadczenie w służbie dla zboru warszawskie-
go. Słowa szczególnej wdzięczności w imieniu 
nas wszystkich kieruje na ręce proboszcza  
ks. Piotra Gasia, dziękując mu za 10 lat nieła-
twej służby w naszej Parafii. 

Andrzej Weigle
Kurator Parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie

Andrzej Weigle, fot. A. Karska

WPROWADZENIE
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

DATA WYDARZENIE
2 stycznia „Nasze radosne kolędowanie” po raz drugi

16 stycznia Bal karnawałowy dla dzieci w SP im. Lindego dla Dzieci z udziałem dzieci  
z naszej Parafii. 

17 stycznia Koncert kolęd chóru rodzinnego Vox Gaudii

17 stycznia Przekazanie Parafii przez władze ASP portretu Ludwika Jenikego

20 stycznia Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy w ramach Powszechnego 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – kazanie wygłosił o. Ludwik Wiśniewski OP

luty Kościół Świętej Trójcy na liście oficjalnych miejsc Chopinowskich Miasta 
Stołecznego Warszawy

1 lutego Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy – kazanie: ks. Michał 
Jabłoński

1–2 lutego Z parafii wyrusza drugi transport humanitarny z darami dla uchodźców  
w obozie przejściowym w miejscowości Dobova w Słowenii.

8–12 lutego Zimowe półkolonie dla dzieci

16 lutego Uroczystość zamknięcia pierwszego etapu remontu w Domu Macierzystym EOD 
Tabita.

20 lutego Wizyta ks. Enno Haaks, sekretarza generalnego Gustav–Adolf–Werk w kościele 
Świętej Trójcy

24 lutego Wizyta ks. Collina Williamsa, archidiakona diecezji europejskiej Kościoła Anglii 
na Europę Środkowo–Wschodnią, w kościele Świętej Trójcy

28 lutego Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

1 marca Koncert fortepianowy z muzyką Fryderyka Chopina w kościele Świętej Trójcy – 
wystąpił Przemysław Lechowski

7 marca Spotkanie dla uczniów Gimnazjum nr 47 – „Poszukiwaniu Kotwic Pamięci”

19 marca Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.

20 marca Tkanka miejsc 2.0 – wystawa fotograficzna w Lutheraneum Koła Naukowego 
„Filtr” Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

23 marca Nabożeństwo w Wielką Środę połączone z koncertem muzyki pasyjnej i poezją

3 kwietnia Nabożeństwo Synodu Kościoła połączone z wprowadzeniem w urząd nowego 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP.
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19 kwietnia Prawomocne zakończenie procesu karnego ws. „serka wolskiego” wyrokiem  
na korzyść Parafii. 

23 kwietnia Udział naszych zborowników w jubileuszu 100 lat obecności ewangelików  
w Żyrardowie

24 kwietnia Wręczenie Nagrody im. Ks. Lepolda Otto dla Komitetu Ochrony Pamiątek 
działającego przy Parafii Świętej Trójcy.

24 kwietnia Zgromadzenie parafialne poświęcone sprawom związanym z nieruchomościami 
parafialnymi. 

2 maja Gry bez prądu – spotkanie dla dzieci i młodzieży przy grach planszowych.

3 maja Kościół Świętej Trójcy odwiedziła prymas Kościoła Szwecji, Arcybiskup Uppsali 
Antje Jackelen.

9 maja
Nabożeństwo ekumeniczne z okazji 200–lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. 
Kazanie wygłosiła Małgorzata Platajs. W związku z jubileuszem na ogrodzeniu 
kościoła zamontowano okolicznościową wystawę.

14/15 maja Siódma edycja Nocy Muzeów w kościele Świętej Trójcy 

15 maja Jubileusze konfirmacyjne w kościele Świętej Trójcy.

20 maja Jubileuszowy koncert muzyki cerkiewnej w ramach festiwalu „Hajnówka 2016” 

22 maja Uroczystość konfirmacji w Parafii Świętej Trójcy

26 maja Rodzinny piknik parafialny w EOD Tabita w Konstancinie Jeziornie.

26–29 maja Warsztaty muzyczne chóru Vox Gaudii w Sorkwitach. 

5 czerwca Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie przez Parafię Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Parafię Świętej Trójcy. 

7 czerwca
Centralne Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego z okazji jubileuszu 200 lat 
Towarzystwa Biblijnego – kazanie: abp Marian Gołębiewski (Wrocław)  
i ks. dr Edward Puślecki (Warszawa). 

14 czerwca Koncert Chóru Dziewczęcego Katedry w Uppsali 

17 czerwca Koncert muzyki cerkiewnej na zakończenie roku akademickiego  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 

11 sierpnia Wizyta ks. bp. Ernsta Gamxanuba, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko–Luterań-
skiego w Republice Namibii w kościele Świętej Trójcy. 

22–27 sierpnia Letnie półkolonie dla dzieci.

1 września Tymczasowy demontaż krzyża z kopuły kościoła Świętej Trójcy.
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4 września Rodzinny piknik parafialny w Warszawie–Włochach.

18 września Nabożeństwo na zakończenie jubileuszowego Forum Kobiet Luterańskich – 
kazanie dk. Małgorzata Gaś. 

25 września Nabożeństwo niedzielne połączone z przyjęciem do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego 13 nowych zborowników.

1 października Komisja Diakonijna Parafii Świętej Trójcy otrzymała Wyróżnienie Diakonii 
Polskiej

20–24 
października Nasza Parafia wzięła udział w ogólnoświatowej akcji „Dzwony dla Aleppo”. 

22 października Sprzątanie cmentarza parafialnego przy ul. Młynarskiej.

29.10–1.11 Kwesta na rzecz ratowania zabytków cmentarza.

31 października Inaguracja jubileuszu 500 lat Reformacji w Warszawie. Kazanie:  
ks. prof. Bogusław Milerski, rektor ChAT.

15 listopada Powrót odrestaurowanego krzyża na kopułę kościoła Świętej Trójcy. 

27 listopada Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, dotyczące wybór do Synodu Diecezji 
Warszawskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego.

3 grudnia
Uroczystość poświęcenia Kaplicy Tabita po remoncie oraz odremontowanego 
Domu Macierzystego EOD Tabita w Konstancinie Jeziornie. Kazanie: Biskup 
Kościoła ks. Jerzy Samiec.

8 grudnia Koncert z okazji Dnia św. Łucji w kościele Świętej Trójcy. Wystąpił Chór Katedry 
w Uppsali Young Cathedral Voices i Chór Vox Gaudii.

10 grudnia Koncert muzyki organowej Andrew Canninga (Uppsala).

17 grudnia Adwentówka parafialna.

18 grudnia Parafialna gwiazdka dla dzieci

19 grudnia
W samym środku Warszawy – wykład dla słuchaczy międzyuczelnianych 
studiów varsavinistycznych w kościele Świętej Trójcy połączony z koncertem 
kolęd w wykonaniu chóru parafialnego Semper cantamus.

30 grudnia Parafialne kolędowanie. 
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85. urodziny p. Wiesława Klinbajla Zimowe półkolonie dla dzieci

Pierwszy etap remontu Tabity Nagroda dla Komisji Diakonii Parafii Świętej Trójcy

Zakończenie remontu starej części Tabity i kaplicy Przyjęcie nowych członków Kościoła E-A
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Jak zawsze pozwalam sobie zaznaczyć, że 
proboszcz parafii – podobnie jak inne para-
fialne organy – pełni swoją służbę w para-
fii na mocy Ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP 
z 13 maja 1994 r. oraz obowiązujących prze-
pisów naszego Kościoła. Proboszcz – jak 
to określa Zasadnicze Prawo Wewnętrzne  
w § 36 pkt 1 oraz Regulamin Parafialny w § 42  
pkt 1 – jest „duchowym zwierzchnikiem”. Jest 
z urzędu członkiem Rady Parafialnej i jej Pre-
zydium, oraz reprezentuje parafię na zewnątrz.  
W przypadku naszej Parafii, będąc probosz-
czem, pełnię także zaszczytną funkcję przewod-
niczącego Rady Parafialnej. Rok sprawozdaw-
czy 2016 był dziesiątym rokiem mojej służby 
w Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie. Ta służba obejmowała or-
ganizowanie i dbanie o życie duchowe naszej 
Parafii oraz dobre współdziałanie z całą Radą 
Parafialną w zarządzaniu Parafią w ramach 
kompetencji określonych we wspomnianej 
Ustawie i przepisach wewnętrznych naszego 
Kościoła. W związku z tym moje Sprawozda-
nie obejmuje zarówno kwestie duszpasterskie 
jak i związane z zarządzaniem Parafią. Pragnę 
też dodać w tym miejscu, że podobnie jak to 
miało miejsce w minionych latach, współpra-
cownicy Rady Parafialnej i proboszcza naszej 
Parafii przedkładają sprawozdania i relacje ze 
swojej aktywności w sprawozdaniach uzupeł-
niających, stąd w Sprawozdaniu Proboszcza 
Parafii oraz Rady Parafialnej będą omawiane 
tylko niektóre zagadnienia prowadzonych dzia-
łań duszpasterskich i administracyjnych. 

Z radością pragnę podkreślić, że współpraca 
wszystkich organów naszej Parafii – Zgro-
madzenia Parafialnego, Rady Parafialnej, Pro-
boszcza Parafii – przebiega bardzo dobrze,  
z ogromnym ich zaangażowaniem, z po-
szanowaniem kompetencji poszczególnych  
organów i zachowaniem chrześcijańskich za-
sad współżycia w Zborze. Niech mi będzie 
wolno za to podziękować Zgromadzeniu Pa-
rafialnemu i Radzie Parafialnej. Taki klimat  
w naszej Parafii pozwolił nam zrealizować 
bardzo wiele ambitnych zadań i pozwala pla-
nować – jeśli Pan Bóg pozwoli – realizację za-
dań nie mniej ambitnych w najbliższych latach. 
Zadań, które wymagają dobrego współdziała-
nia wszystkich organów Parafii w atmosferze 
szczerości, wzajemnego zaufania, ciągle pogłę-

SPRAWOZDANIE KS. PIOTRA GASIA 
PROBOSZCZA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE ZA ROK 2016

ks. Piotr Gaś, fot. A. Karska

DUSZPASTERSTWO
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bianych rozmów o naszym zborowym życiu  
w perspektywie krótko– i długoterminowej.

Życie duchowe Parafii

W 2016 roku w Parafii Ewangelicko–Augsbur-
skiej Świętej Trójcy w Warszawie nabożeństwa 
niedzielne odbywały się regularnie we wszyst-
kich miejscach sprawowania kultu religijnego: 
w kościele Świętej Trójcy na pl. Stanisława 
Małachowskiego 1 w Warszawie o godz. 10:30  
i o godz. 19:00, w kaplicy Ewangelickiego 
Ośrodka Diakonii TABITA przy ul. Długiej 43 
w Konstancinie–Jeziornie o godz. 11:00 oraz  
w kościele przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie-
-Włochach o godz. 10:00. 
W okresie adwentowym oraz pasyjnym, a także 
w święta roku kościelnego z półrocza Pana, od-
bywały się nabożeństwa w kościele Świętej Trój-
cy i kaplicy TABITA . W kaplicy Halpertów na 
Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej 
54/56 w Warszawie odbywały się nabożeństwa 
żałobne organizowane w związku z odejściem 
do wieczności naszych sióstr i braci w Chry-
stusie, a także nabożeństwa okolicznościowe: 
1 sierpnia z okazji rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego oraz 1 listopada Pamiątki 
Umarłych i Wszystkich Świętych Pańskich.
Należy podkreślić, że – równolegle do na-
bożeństw przedpołudniowych – w kościele 
Świętej Trójcy i w kaplicy TABITA były or-
ganizowane nabożeństwa dla dzieci. W roku 
sprawozdawczym organizowaliśmy regularne 
nabożeństwa dla dzieci starszych (tzw. szkółka 
niedzielna) i młodszych (tzw. przedszkole nie-
dzielne), które odbywały się w niedziele równo-
legle do nabożeństw sprawowanych w kościele 
Świętej Trójcy i w kaplicy TABITA. Więcej 
szczegółów na tę okoliczność zawiera spra-
wozdanie moich współpracowniczek pań kat-
echetek Elżbiety Byrtek oraz Doroty Fenger. 
W naszym Ewangelickim Ośrodku Diakonii 
TABITA – jak już wspomniałem – odbywają 
się również nabożeństwa dla dzieci. Prowadzi 

je p. Kamila Zielińska. Te nabożeństwa pro-
ponowane są co niedzielę. Niestety nie zawsze 
się odbywają, bowiem nie zawsze dzieci przy-
chodzą na te nabożeństwa. Mam nadzieję, że 
dzięki zaangażowaniu duszpasterskiemu prow-
adzących te zajęcia i systematyczności, dzieci  
i rodzice będą korzystali z tej formy wyrabiania 
dobrego nawyku święcenia dnia świętego także 
przez uczestnictwo w nabożeństwie dla dzieci.
Warto też dodać i podkreślić, że wszystkie 
panie prowadzące zajęcia dla dzieci w Parafii – 
Elżbieta Byrtek, Dorota Fenger i Kamila Zie- 
lińska są nauczycielami prowadzącymi także za-
jęcia w placówkach prowadzonych przez Fun-
dację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe: 
Przedszkolu Szkrabki oraz Szkole Podsatwowej 
im. Samuela Bogumiła Lindego. W ten sposób 
poszerzają swoje doświadczenia zawodowe  
i pogłębiają kompetencje duszpasterskie w kon-
takcie z dziećmi z rodzin o bardzo zróżnico- 
wanym postrzeganiu świata i duchowości. 
W Parafii organizujemy także zajęcia, które 
pogłębiają znajomość Biblii. W piątki – w roku 
sprawozdawczym – odbywały się studia bibli-
jne w języku polskim. Prowadzę je osobiście, 
a w zastępstwie pomagali mi duchowni Parafii 
– diakon Małgorzata Gaś, ks. wikariusz Łukasz 
Zieliński – lub praktykantka Dorota Fenger. 
Co dwa tygodnie odbywały się również studia 
biblijne w języku angielskim, kótre prowadził  
p. Harry Irgang.
Staraliśmy się wzmocnić działania w pracy  
z młodzieżą młodszą i studiującą. Te zajęcia 
omawiają w swoim sprawozdaniu ks. wikariusz 
Łukasz Zieliński i Dorota Fenger.
Oczywiście ogromnie ważną cząścią pracy 
duszpasterskiej są rozmowy duszpasterskie, 
które odbywają się nie tylko w kancelarii para-
fialnej w ustalanych terminach z zaintereso-
wanymi. Niejednokrotnie odbywają się również 
w drodze, dodam, szeroko rozumianej drodze, 
np.: przy okazji różnych okolicznościowych 
spotkań, złatwianiu spraw administracyjnych, 
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na obrzeżach różnych wydarzeń. Akcentuję tak 
rozumianą drogę, bowiem ta refleksja uzmysła-
wia, jak istotne są dla wielu współczenych ludzi 
duchowe aspekty życia. Żyjemy w czasach, 
które nie powinny być postrzegane wyłącznie 
przez pryzmat ześwietczenia. To są czasy także 
silnych, dojrzałych poszukiwań duchowych – 
w tym także – religijnych przeżyć. 
Ogromnie cieszę się, że w minionym roku 
znacząca grupa osób uczestniczyła w spotka-
niach indywidualnych i grup, w ramach których 
zainteresowani przygotowywali się do podjęcia 
decyzji o ewentualnym wstąpieniu do Kościoła 
ewangelickiego. Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tych spotkaniach. Dziękuję za 
zaufanie, systematyczność w przygotowaniach, 
oraz odważne i dojrzałe decyzje, zarówne te  
o wtąpieniu do naszego Kościoła, jak i te  
o szukaniu swojego miejsca w inny sposób.  
Dziękuję serdecznie naszym Parafianom za cie-
płe, otwarte, zapraszające przyjmowanie wszys-
tkich poszukujących. To niezwykle istotne i wz-
bogacające doświadczenia dla nas wszystkich.
Liczba nabożeństw, zróżnicowanie pór ich 
sprawowania, regularność, dbałość o ich god-
ny charakter, a także duszpasterska otwar-
tość duchownych, silnie przyczyniają się do 
budowania przyjaznego duchowego klimatu 
dla wszystkich osób wierzących oraz osób po-
szukujących. 
Ważną częścią naszego zborowego życia są 
wydarzenia kulturalne – koncerty, wystawy, 

spotkania organizowane przez zaprzyjaźnione 
organizacje i instytucje współpracujące z naszą 
Parafią. 
Bardzo się cieszę z zaangażowania naszych 
Parafian w pracy Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Zasługi tej instystucji – tak 
bardzo obecnej w życiu naszego Zboru są nie 
do przecenienia. Wśród wielu zaangażowanych 
naszych Parafian jest między innymi p. Roman 
Michalak – inicjator powstania tego Uniwer- 
sytetu. Na jego ręce przekazuję serdeczne 
podziękowania dla wszystkich prowadzących 
pracę Uniwesytetu. 
Od paru lat Fundacja EwagelickieTowarzyst-
wo Oświatowe rozwija swoją działalność  
w ramach kolejnych organizowanych placówek 
edukacyjnych przy ul. Rosoła 10 w Warszawie – 
Przedszkole Szkrabki oraz Szkoła Podstawowa 
im. Samuela Bogumiła Lindego. Praca i rozwój 
Fundacji oraz placówek eukacyjnych nie byłby 
możliwy bez zangażowania – ponownie pod-
kreślę z radością – wielu osób. Jednak szczegól-
nie pragnę podkreślić zaangażowanie p. Igora 
Chalupca. Zaangażowanie w wielorakiej formie 
przez wszystkie minione lata tworzenia Fun-
dacji, jej rozwoju i pielęgnowaniu życia wspom-
nianych placówek. Bardzo dziękuję w imieniu 
naszego Zboru! Przez tę pracę Zbory warszaw-
skie – Świętej Trójcy oraz Wniebowstąpienia 
Pańskiego – mogą cieszyć się placówkami edu-
kacyjnymi w Warszawie, które są kształtowane 
w duchu najlepiej pojętych wartości chrześci-
jańskich, a przez to tak bardzo ewangelickich. 

Sprawy administracyjne
Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że 
jest ich wiele. Cieszę się, że tak właśnie jest. 
Wielość spraw administracyjnych potwier- 
dza, że jesteśmy Parafią, która posiada wiele 
nieruchomości: kościoły, cmentarz, domy, 
grunty. Dzięki temu mamy pewien potenc-
jał, który poszerza nasze możliwości działa-
nia. Pozwala też pomóc w znaczący sposób 
Diecezji Warszawskiej naszego Kościoła  

Spotkanie z Wazowiankami, 2016, fot. A. Karska
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i całemu ewangelickiemu Kościołowi w Polsce, 
dzięki systematycznie przekazywanym skład-
kom od ofiar oraz wypracowywanych środków 
z działalności gospodarczej Parafii. 
Od 2007 roku porządkujemy sprawy admin-
istracyjne, reorganizujemy działalność gospo-
darczą, aby wszystkie wypracowywane środki 
finansowe były mądrze i transparentnie wyko-
rzystane dla budowania najszerzej pojętego  
życia parafialnego i kościelnego, w tym w szcze- 
gólności życia duchowego naszego Zboru. 
Cieszę się, że Rada Parafialna może liczyć na 
kompetencję, doświadczenie i zaangażowanie 
naszych Parafian, którzy doradzają w prow-
adzeniu spraw administracyjnych. Dziękuję im, 
bo to nasi Zborownicy swoją pracą sprawiają, 
że określenia „mądrość, kompetencja i trans-
parentność” stają się konkretami, rozwiązani-
ami, a nie komunałami, słowami bez pokrycia.
Szereg zagadnień dotyczących spraw admini- 
stracyjncyh jest omawianych w innych spra-
wozdaniach. Nie oznacza to, że w nich nie 
uczestniczyłem. Oznacza to, że jestem szczęś-
liwym proboszczem, który może liczyć na 
wielu współpracowników. Jestem mądry ich 
mądrością i doświadczeniem. Za to jestem im 
głęboko wdzięczny.
Zarządzanie Parafią jest pracą Rady Parafialnej. 
Za Radą jest bardzo owocny rok, ale też kolejny 
niezwykle wymagający. Bez trudu dostrzegą to 
wszyscy, którzy obserwują naszą pracę, uczest-
niczą w obradach Zgromadzenia Parafialnego  
i w ten sposób głębiej poznają sprawy duszpas-
terskie i administracyjne naszej Parafii. 
Pragnę serdecznie podziękować Radzie Para-
fialnej za wielki wkład pracy w utrwalanie tego 
co dobre w życiu naszego Zboru. Dziękuję 
za odważne dyskusje, a potem także mądre  
i odważne uchwały Rady. Dziękuję Prezydium 
Rady za współpracę. Szczególnie serdecznie  
i z wielkim uznaniem chciałbym podziękować 
p. Andrzejowi Wegle – Kurtorowi Parafii.
Bardzo istotną kwestią w zarządzaniu Parafią 
jest systematyczne – stosownie do posiadaych 

środków finansowych – prowadzenie prac 
konserwatorskich, remontowych i inwestycyj- 
nych. W minionym roku udało nam się wiele 
zrobić. Informowaliśmy o tym właściwie na 
bieżąco w ogłoszeniach parafialnych, na po-
siedzeniach Zgromadzenia Parafialnego, w In-
formatorze Parafialnym, wreszcie trudno było 
nie zauważyć prowadzonych prac z powodu 
ich zakresu. Sądzę też, że zakończone już prace 
i uzyskane efekty pozwalają ocenić wartość  
i celowość tych prac.
Cieszę się, że w roku 2017 możemy kontyn-
uować generalny remont kościoła Świętej Trój-
cy rozpoczęty w 2016 roku. To bardzo trud-
ny i kosztowny remont, ale niezbędny. Więcej 
informacji przekażemy także w innych spra-
wozdaniach.

Reprezentowanie Parafii
W załączeniu przekazuję Zborowi do wiado-
mości moje Kalendarium za rok 2016. Nie 
sposób omówić wszystkie wydarzenia, spot-
kania i rozmowy, które miały miejsce. Więcej, 
ze względów duszpasterskich i dla zachowania 
tajemincy duszpasterskiej (w tym spowiedzi) 
nie podaję w kalendarium terminów wszyst-
kich spotkań. Pominąłem również znaczącą 
liczbę spotkań dotyczących przygotowania  
remontów i ich realizacji. 
Pragnę jednocześnie zapewnić, że chętnie 
odpowiem na zapytania lub uwagi Zgromadze-
nia Parafialnego dotyczące mojej służby w roku 
sprawozdawczym.

ks. Piotr Gaś 

3.12. 2016 r. Tabita
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KALENDARIUM KS. PIOTRA GASIA
PROBOSZCZA PARAFII EWANGELICKO–AUGSBURSKIEJ 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE

DATA WYDARZENIE
5 stycznia Spotkanie koalicji ws. przebudowy pl. Małachowskiego

6 stycznia Udział w nabożeństwie w Cieszynie z okazji wprowadzenia w urząd Biskupa 
Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adriana Korczago

8 stycznia Spotkanie z Rejakami

8 stycznia Spotkanie dot. remontu kościoła Świętej Trójcy

9 stycznia Udział w śniadaniu diakonijnym

11 stycznia Udział w Konferencji Duchownych Diecezji Warszawskiej organizowanej  
w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

12 stycznia Spotkanie przy ul. Miodowej dot. jubileuszu 500 lat Reformacji

12 stycznia Doroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Polską Radę Ekumeniczną

14 stycznia Posiedzenie Rady Parafialnej

15 stycznia Spotkanie dot. remontu kościoła Świętej Trójcy

15 stycznia Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

17 stycznia
Nabożeństwo połączone z uroczystością przekazania portretu Ludwika Jenikego 
przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie

18 – 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; nabożeństwo w Parafii EA Świętej Trójcy 
20 stycznia

22 stycznia Spotkanie dot. remontu EOD TABITA

10 lutego Spotkanie w Urzędzie Miasta z dyr. Marcinem Bajko z Biura Gospodarki 
Nieruchomościami

12 lutego Wisła Centrum – promocja książki „Rodzina Burschów. Opowieści o polskich 
ewangelikach”

14 lutego Udział w nabożeństwie w Bielsku z okazji 80–tych urodzin ks. bp. Jana Szarka

16 lutego Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

18 lutego Posiedzenie Rady Parafialnej

23 lutego Spotkanie z rodzicami konfirmantów 1. roku przygotowania

25 lutego Spotkanie Towarzystwa Biblijnego w Polsce



13

INFORMATOR Nr 1(87)2017

28 lutego Sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego

3 marca Spotkanie ws. remontu kościoła Świętej Trójcy

5 marca Sesja Synodu Diecezji Warszawskiej

14 marca Spotkanie ws. remontu kościoła Świętej Trójcy

18 marca Spotkanie dot. remontu EOD TABITA

23 marca Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

4 kwietnia Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Łodzi

4 kwietnia Spotkanie dot. remontu kościoła Świętej Trójcy

5 kwietnia Spotkanie dot. remontu kościoła Świętej Trójcy

7 kwietnia Posiedzenie Rady Parafialnej przy ul. Rosoła 10

9 kwietnia Śniadanie diakonijne

11 kwietnia Udział w rozprawie apelacyjnej w sprawie karnej dot. tzw. „serka wolskiego”  
w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

12 kwietnia Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

19 kwietnia Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

19 kwietnia Ogłoszenie wyroku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sprawie karnej  
dot. tzw. „serka wolskiego”

21 kwietnia Posiedzenie Rady Parafialnej

24 kwietnia Posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Świętej Trójcy

6 maja Rozprawa w Sądzie Rejonowym w Piasecznie ws. eksmisji p.p. M.

9 maja Nabożeństwo ekumeniczne z okazji 200 lat Towarzystwa Biblijnego w Polsce; 
nagranie radiowe; kazanie: dyr. Małgorzata Platajs

10 maja Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

12 maja Posiedzenie Rady Parafialnej

13 maja Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników LUX MED. TABITA Sp. z o.o.

17 maja Spotkanie z p. Piotrem Brabanderem – Stołecznym Konserwatorem Zabytków

20 maja Negocjacje dot. remontów

26 maja Piknik diakonijny w EOD TABITA

31 maja Spotkanie koalicji dot. przebudowy pl. Małachowskiego

31 maja Zakończenie roku akademickiego w Ekumenicznym Uniwersytecie  
Trzeciego Wieku
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4 czerwca Sesja z okazji 200 lat Towarzystwa Biblijnego w Polsce w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie

5 czerwca Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy z okazji 200 lat Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce

6 czerwca Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej

9 czerwca Posiedzenie Rady Parafialnej

11 czerwca Diecezjalne spotkanie Rad Parafialnych w Warszawie, w Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2

13 czerwca Spotkanie ekumeniczne w Trzciance Mariapoli Fiore – Ruch Focolari

14 czerwca Koncert chóru z Uppsali w kościele Świętej Trójcy

16 czerwca Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

19 czerwca Koncert w kościele Świętej Trójcy

21 czerwca
Wizja lokalna w Warszawie–Włochach na posesji parafialnej z udziałem 
przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Warszawa–Włochy dot. lokalizacji i budowy 
dzwonnicy wolnostojącej

23 czerwca Posiedzenie Rady Parafialnej

27–29 czerwca W Wiśle–Jaworniku – Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła 
Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce

7 lipca Posiedzenie Rady Parafialnej w Warszawie–Włochach

14 lipca Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

3 sierpnia
Rozmowa z dr Magdaleną Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ws. wniosku o uznanie kościoła Świętej Trójcy 
Pomnikiem Historii

26 – 27 sierpnia Wyjazdowe posiedzenie Rady Parafialnej; wizytacja nieruchomości parafialnej 
przy ul. Rynek 50 we Wrocławiu

29 sierpnia Warsztaty dla kadry pedagogicznej Szkoły podstawowej im. Samuela Bogumiła 
Lindego – placówki edukacyjnej Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

31 sierpnia Udział w Zgromadzeniu Ogólnym oraz Wyborczym Polskiej Rady Ekumenicznej

1 września Spotkanie w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej dot. Jubileuszu  
500 lat Refomacji

15 września Posiedzenie Rady Parafialnej

18 września Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy na zakończenie XXV Ogólnopolskiego 
Forum Kobiet Luterańskich

22 września Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego
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22 września Posiedzenie Rady Parafialnej

23 września Spotkanie z Zarządem LUXMED TABITA Sp. z o.o. ws. uroczystości otwarcia 
domu macierzystego i kaplicy EOD TABITA po generalnym remoncie

23 września
Nabożeństwo ekumeniczne organizowane przez Wspólnotę Sant’Egidio – 
modlitwa o uchodźców w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie

30 września
Uroczystość złożenia wieńca przy grobie Jana Wincentego Bandtkie–
Stężyńskiego przez Władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego

1 października Gala wręczenia nagród i wyróżnień Dakonii Polskiej w Teatrze Kamienica

2 października Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy

6 października Posiedzenie Rady Parafialnej

7 października Spotkanie w Państwowym Muzeum Etnograficznym ws. przebudowy  
pl. Małachowskiego

8 października Łódź – sesja jesienna Synodu Diecezji Warszawskiej

11 października Spotkanie z naczelnik Elżbietą Jóźwik – Wydział Architektury i Budownictwa 
Śródmieście m. st. Warszawy

11 października Inauguracja roku akademickiego w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku

15 października Posiedzenie Rady Parafialnej

17 października Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Kielcach

20 października Udział w uroczystości otwarcia Hali Koszyki

25 października Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

26 października Udział w uroczystości wystawienia dokumentu Konfederacji Warszawskiej  
z roku 1573 w Archiwum Głównym Akt Dawnych

27 października Posiedzenie Rady Parafialnej

28 października Udział w pasowaniu na uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej  
im. Samuela Bogumiła Lindego przy ul. Rosoła 10 w Warszawie

30 października Udział w nabożeństwie ekumenicznym w bazylice achikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie z okazji 200 lat Towarzystwa Biblijnego w Polsce

9 listopada Stawanie za Parafię przed Sądem Rejonowym w Piasecznie w sprawie 
eksmisyjnej dot. p.p. M.

14 listopada Spotkanie ws. remontu kościoła Świętej Trójcy oraz przebudowy pl. 
Małachowskiego z p. Renatą Kaznowską – zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy

15 listopada Posiedzenie Rady Parafialnej
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16 listopada
Spotkanie przedstawicieli Parafii Świętej Trójcy oraz koalicji ws. remontu 
kościoła Świętej Trójcy oraz przebudowy pl. Małachowskiego z p. Renatą 
Kaznowską – zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy

17 listopada Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

20 listopada
Prawosławna katedra Przemienienia Pańskiego w Lublinie – udział  
w uroczystości wręczenia medalu „Zasłużony dla tolerancji” przyznawanej  
przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”

21 listopada Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie – Konferencja Duchownych 
Diecezji Warszawskiej

27 listopada Posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Świętej Trójcy

1 grudnia Posiedzenie Rady Parafialnej

3 grudnia Uroczystość otwarcia domu macierzystego i kaplicy EOD TABITA po generalnym 
remoncie

5 grudnia Spotkanie z p. Elżbietą Jóźwik – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 
Śródmieścia m. st. Warszawy

8 grudnia Koncert w kościele Świętej Trójcy chórów Vox Gaudi oraz The Young Cathedral 
Voices from Uppsala z okazji święta Łucji

9 grudnia Spotkanie ws. rewindykacyjnych Parafii Świętej Trójcy w Urzędzie  
m. st. Warszawy w Biurze Spraw Dekretowych

10 grudnia Koncert organowy w kościele Świętej Trójcy Andrew Canninga z Uppsali

12 grudnia Zgierz – Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej

12 grudnia Udział w spotkaniu adwentowym członków byłego Stowarzyszenia Polskiej 
Młodzieży Ewangelickiej

15 grudnia Posiedzenie Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

15 grudnia
Posiedzenie Rady Parafialnej; spotkanie Rady z lokatorami nieruchomości przy 
ul. Kredytowej 4, którzy otrzymali wypowiedzenie umów najmu z zachowaniem 
trzyletniego okresu wypowiedzenia

16 grudnia Rozmowa z p. Reantą Kaznowską – Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy

16 grudnia Spotkanie w spotkaniu świątecznym organizowanym przez p. Igora Chalupca – 
Przewodniczącego Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

17 grudnia Spotkanie adwentowe w Parafii Świętej Trójcy

30 grudnia Spotkanie kolędowe w Parafii Świętej Trójcy



17

INFORMATOR Nr 1(87)2017

Trwa 10-ty rok mojej służby w Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskie Świętej Trójcy w Warsza-
wie. Jestem wdzięczna Bogu i Wam, za wszyst-
kie wspólne przeżycia i dobre doświadczenia!
W minionym roku 2016, moje obowiązki  
i zadania były bardzo podobne do tych, które 
opisywałam w poprzednich sprawozdaniach, 
a więc regularne prowadzenie nabożeństw, 
rozmowy, spotkania, konferencje, sprawy księ-
gowe, czasami dyżury w kancelarii parafialnej.
Starałam się towarzyszyć duszpastersko kil-
kunastu rodzinom i kilku osobom samotnym, 
ale nie osamotnionym. Robiłam to dosyć 
regularnie, chociaż nie zawsze ze wszystki-
mi mogłam mieć regularny kontakt. Jednak  
w rozmowie z mężem, mogłam zapytać  
o chorą żonę i przekazać jej pozdrowienia, 
albo jakiś mały znak pamięci. W rozmowie  
z żoną, mogłam zapytać o męża i na przykład 
zasugerować następne wspólne spotkanie lub 
poprzez żonę zaprosić go do udziału w nabo-
żeństwie. W rozmowie z rodzicami, wykazy-
wałam zainteresowanie ich dziećmi, nie tylko 

małymi, ale przede wszystkim ich dorosłymi 
dziećmi, które często mają już swoje rodziny. 
Niektórzy poświęcają mnóstwo czasu na pra-
cę zawodową, bo chcą, jak najszybciej osiąg-
nąć wyższy poziom życia i zapewnić swoim 
dzieciom jak najlepszy start w dorosłe życie. 
Jednak to często powoduje oddalenie od życia 
nabożeństwowego i parafialnego w ogóle. Ci 
ludzie są w naszej Parafii, ale tak, jakby ich na 
razie nie było. Rozmawiałam z ich rodzicami 
z nadzieją, że może swoim dzieciom o tej roz-
mowie opowiedzą. Zdarza mi się też rozma-
wiać z dziećmi w różnym wieku na temat ich 
starzejących się rodziców, którzy potrzebują 
różnorodnego wsparcia (duchowego, mate-
rialnego, zdrowotnego itp.)
Zawsze utwierdzam się w przekonaniu, że 
warto i trzeba rozmawiać, ponieważ czasami 
obcy człowiek inaczej spojrzy na problemy ro-
dzinne, bo jest obserwatorem z zewnątrz i bez 
emocji potrafi trzeźwo daną sytuację ocenić.  
A jeżeli rodzina na to pozwala, to może pod-
jąć próbę udzielenia stosownej pomocy.
Czasami „wpraszam się” do domów naszych 
parafian, szczególnie starszych lub chorych. 
Po prostu dzwonię i konkretnie umawiam 
się na spotkanie w ich domu. Kilkakrotnie ze 

SPRAWOZDANIE DIAKON MAŁGORZATY GAŚ

Diakon Małgorzata Gaś

Podczas pikniku w Tabicie
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zdziwieniem stwierdziłam, że niektórzy para-
fianie boją się zapraszać duchownych do swo-
ich domów, bo uważają, że tamci z powodu 
braku czasu nie będą mogli lub nie będą chcie-
li ich odwiedzić. A to nie jest prawdą! Dla każ-
dego duchownego najbardziej satysfakcjonu-
jącym zajęciem jest duszpasterstwo! Jesteśmy 
dla naszych parafian i chcemy dla nich być, 
odwiedziny w domu lub w szpitalu, to dla nas 
priorytetowa sprawa.
W minionym roku nadal angażowałam się we 
współorganizowanie ewangelickich spotkań 
kobiet, które odbywają się w Parafii Ewange-
licko-Reformowanej w każdy czwarty ponie-
działek miesiąca.
 Brałam udział w konferencji w Ostritz, któ-
ra odbyła się w terminie od 15-19 czerw-
ca z udziałem pań z naszej Parafii i Parafii 
Ewangelicko-Reformowanej oraz z Niemiec  

i Czech. Temat konferencji dotyczył biblijne-
go hasła roku 2016: „Jak matka pociesza syna, 
tak ja będę was pocieszał” (Izaj.66,13)
We wrześniu uczestniczyłam aktywnie w XXV 
Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich, 
które tradycyjnie zakończyło się w naszym 
kościele nabożeństwem, w trakcie którego 
mogłam wygłosić kazanie.
W listopadzie wzięłam udział w ogólnopol-
skiej ekumenicznej konferencji we Wrocła-
wiu, która dotyczyła przygotowań do kolej-
nego nabożeństwa z okazji Światowego Dnia 
Modlitwy, które ma się odbyć, jak zawsze,  
w pierwszy piątek marca.
Oczywiście uczestniczyłam we wszystkich 
diecezjalnych konferencjach duchownych  
i w konferencji ogólnopolskiej, a także w sy-
nodach diecezjalnych. 
Najważniejsza jest jednak moja obecność  
w życiu parafialnym, dlatego starałam się 
uczestniczyć w większości spotkań organizo-
wanych cyklicznie, jak na przykład Koło Pań, 
czy Polskie Towarzystwo Ewangelickie.
Mam nadzieję, że rok 2017 – rok jubileuszo-
wy, będzie dla mnie i dla wszystkich służących 
w naszej Parafii, dobrym rokiem, bo będziemy 
mieli więcej okazji do zaprezentowania w spo-
łeczeństwie tego, co określa naszą luterańską 
tożsamość wyznaniową. Oby Pan Bóg obficie 
błogosławił nasze plany i działania.

diakon Małgorzata Gaś

Podczas  konferencji w Ostritz

Spotkanie z seniorami Nabożeństwo Słowa Bożego z okazji 200 lat  
Towarzystwa Biblijnego w Polsce                                                                   
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Otaczam opieką duszpasterską parafian  
zamieszkujących w okolicach Konstancina-
Jeziorny, a w szczególności pensjonariuszy  
i osoby (nie tylko) wyznania ewangelicko-augs-
burskiego, odbywające turnusy rehabilitacyjne 
i przebywające na stałe w Domu Opieki pro-
wadzonym przez spółkę LUX MED Tabita.
W niniejszym sprawozdaniu krótko przedsta-
wiłem działania, szczególnie te odbywające się 
na terenie Tabity. Jest to związane z faktem, 
że mieszkam wraz z żoną w jej obrębie. Mam  
nadzieję, że wykonywana przez nas wspólna 
praca i podejmowane inicjatywy przyniosą  
dobry owoc.

Moja służba parafialna obejmuje:
l prowadzenie nabożeństw (kościół św. Trój-

cy, kaplica w Tabicie, kościół Warszawa-
-Włochy),

l odwiedziny domowe oraz wizyty w szpitalu 
(zazwyczaj z Sakramentem Komunii Świętej),

l pracę z młodzieżą – wspólnie z mgr teol. 
Dorotą Fenger (Grupa Młodzieżowa),

l pracę ze studentami i młodzieżą pracującą – 
wspólnie z mgr teol. Dorotą Fenger i stud. 
teol. Paulimą Pacholak (Grupa 19+),

l nauczanie religii,
l prowadzenie rozmów duszpasterskich,
l prowadzenie uroczystości pogrzebowych,
l udział w nabożeństwach, modlitwach  

i spotkaniach ekumenicznych.
Służba wikariusza w Konstancinie-Jeziornie 
obejmuje:
l prowadzenie rozmów duszpasterskich,
l odwiedziny domowe (zazwyczaj z Sakra-

mentem Komunii Św.) lub w pokojach pen-
sjonariuszy,

l pomoc przy organizacji ważnych dla pen-
sjonariuszy uroczystości, jak np. urodziny,

l prowadzenie cyklicznych spotkań.

W 2016 r. ośrodku Tabita regularnie odbywały 
się:
l nabożeństwa w kaplicy w każdą niedzielę  

o godz. 11:00 oraz w inne świąteczne dni,
l szkółki niedzielne prowadzone w każdą nie-

dzielę oraz inne świąteczne dni przez moją 
żonę – Kamilę Zielińską (w zastępstwie 
stud. teol. Piotra Ucińskiego),

l modlitwy poranne od wtorku do soboty  
o godz. 9:00,

l „Godziny Biblijne” w środy o godz. 15:00,
l lekcje religii dla uczniów klasy V Szko-

ły Podstawowej we wtorki o godz. 15:00  
(od września),

l „Rozmowy o wierze” w piątki godz. 15:00,
l lekcje religii dla uczniów klasy VI Szko-

ły Podstawowej w soboty o godz. 9:30  
(od września),

l „Gry bez prądu” dla dzieci (inicjatywa 
zapoczątkowana oraz prowadzona wraz  
z żoną) w soboty o godz. 10:30.

W 2016 r. w ośrodku Tabicie odbyły się  
również:
l Piknik Rodzinny,

SPRAWOZDANIE WIKARIUSZA PARAFII E–A ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
W WARSZAWIE

ks. Łukasz Zieliński
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l Święto Żniw,
l sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii,
l akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”,
l „Gwiazdka” dla dzieci,
l Spotkanie Adwentowe – „Adwentówka”,
l uroczysta kolacja wigilijna.

Tabitę co tydzień odwiedzają wolontariusze 
(Koło Pań, Diakonia PEA św. Trójcy oraz 
Diakonia KEA w RP), którzy pomagają i to-
warzyszą w najrozmaitszy sposób (spacery, 
karmienie, robienie zakupów, czynności pie-
lęgnacyjne) nie tylko pensjonariuszom wyzna-
nia ewangelicko–augsburskiego, ale również 
członkom innych wyznań.
Pragnę podkreślić, że większość działań, któ-
re mają miejsce w Tabicie, nie odbyły się bez 
pomocy i współpracy wielu osób z zewnątrz 
(w szczególności wolontariuszy) oraz poszcze-
gólnych parafian i sympatyków parafii , którzy 
angażują swoje siły i czas. Za to serdecznie 
dziękuję w imieniu swoim oraz tych osób, któ-
re korzystają z pomocy, a także zachęcam do 
dalszego aktywnego włączania się w wolonta-
riat i tworzenia silnej społeczności wokół kon-
stancińskiej Kaplicy.

Oprócz służby duszpasterskiej brałem udział 
lub współorganizowałem również inne wyda-
rzenia, jak np.:
l udział w Diecezjalnych Konferencjach Du-

chownych Diecezji Warszawskiej (protoko-
lant) oraz w Synodach Diecezji Warszawskiej,

l udział w Ogólnopolskiej Konferencji  
Duchownych w Wiśle Jaworniku,

l udział w Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan,

l udział w Ekumenicznej Modlitwie w Dniu 
Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Warszawie,

l udział w prezentacji odnowionych pomni-
ków na cmentarzu Olędrów w Dziekano-
wie Leśnym,

l pomoc w organizacji „Nocy Muzeów”  
w naszej Parafii,

l prowadzenie „Integracji” wspólnie z mgr 
teol. Dorotą Fenger w piątki o godz. 19:00. 
Zapoczątkowane przez nas spotkania sku-
piają ludzi w każdym wieku, parafian jak  
i osoby spoza parafii. Inicjatywa ta kładzie 
akcent m.in. na otwartość PEA św. Trójcy 
na każdego człowieka, który lubi spędzić 
dobry czas w towarzystwie dobrych ludzi 
(rozmowy, gry bez prądu, filmy z dyskusją 
i aktywne spędzanie czasu poza murami pa-
rafii, sala gimnastyczna, itp.),

l sprzedaż literatury kościelnej, zbieranie 
składek parafialnych oraz ofiar okolicznoś-
ciowych,

l wymiana między Grupą Młodzieżową  
i Grupą 19+ z PEA Wniebowstąpienia  
w Warszawie,

l zorganizowanie drugiej edycji majowych 
„Ewangelickich gier_bez_prądu”, w któ-
rej udział wzięło przede wszystkim wielu 
ewangelików z KEA w RP,

l pomoc w organizacji pikniku parafialnego 
w Tabicie,

l pomoc w organizacji pikniku dla dzieci  
w Warszawie–Włochach,

l zorganizowanie drugiej edycji jesien-
nych „Ekumenicznych gier_bez_prądu”,  
w której udział wzięli chrześcijanie rożnych  
wyznań, nie tylko z Warszawy,

l towarzyszenie i opieka nad pensjonariu-
szem Tabity podczas wizyt lekarskich  
w Warszawie,

l pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Zjaz-
du Młodzieży Ewangelickiej w Ostródzie,

l pomoc w uroczystości otwarcia wyremon-
towanego domu macierzystego Tabity,

l pomoc w organizacji spotkania adwentowe-
go dla Seniorów z naszej Parafii,

l pomoc w organizacji spotkania adwentowe-
go dla Grup Młodzieżowej i 19+ oraz gości z 
czterech warszawskich parafii ewangelickich.

ks. Łukasz Zieliński – wikariusz  
PEA Świętej Trójcy w Warszawie
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DZIAŁALNOŚĆ RADY PARAFIALNEJ

1. Rada Parafialna w roku sprawozdawczym 
2016 odbyła 18 posiedzeń. Odbywały się one 
nie tylko w sali posiedzeń Rady Parafialnej  
w siedzibie Parafii, lecz także: w EOD Tabita  
w Konstancinie-Jeziornie (2 stycznia 2016 r.),  
w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 68 (9 czerw-
ca 2016 r.) w kościele i ogrodzie przy kościele 
Objawienia Pańskiego w Warszawie-Włochach 
(7 lipca 2016 r.) oraz w sali numer 1 (15 grudnia 
2016 r.). Rada Parafialna odbyła również jed-
no dwudniowe posiedzenie wyjazdowe, które 
przeprowadzono we Wrocławiu (26-27 sierp-
nia 2016 r.). Jedno posiedzenie Rady Parafial-
nej zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym  
(27 listopada 2016 r.), ze względu na pikietę zor-
ganizowaną tydzień wcześniej „w obronie loka-
torów” kamienicy przy ul. Kredytowej 4. Oprócz 
tego Rada podejmowała decyzje w drodze obie-
gowej; część uchwał – na podstawie upoważnień 
Rady – podejmowało Prezydium Rady Parafial-
nej na posiedzeniach lub obiegowo.
Członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli 
również w rozmaitych spotkaniach i posiedze-
niach, reprezentując Parafię na zewnątrz, by 
wspomnieć tylko spotkania z przedstawiciela-
mi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, czy 
posiedzenia Komisji Regulacyjnej, zajmującej 
się wciąż nierozpoznanym wnioskiem o zwrot 
Parafii ulicy Burschego i część nieruchomości 
przy placu Małachowskiego.

2. W ramach zarządzania Parafią Rada Parafial-
na podejmowała działania długofalowe oraz 
decyzje ad hoc. Posiedzenia Rady w Warszawie 
przy ul. Nowogrodzkiej 68 oraz we Wrocła-
wiu połączone były z oględzinami stanu nie-
ruchomości parafialnych (budynku biurowego 
„Prima Court” i kamienicy we Wrocławiu przy  

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY PARAFIALNEJ
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Świętej Trójcy
w roku kalendarzowym 2016

ul. Rynek 50). W sprawach związanych z nie-
ruchomościami parafialnymi Rada podejmo-
wała uchwały dotyczące m.in. remontu kopuły  
kościoła Świętej Trójcy, remontu wnętrza 
kościoła, czy remontu kaplicy i pomieszczeń 
Domu Macierzystego w Konstancinie-Jeziornie 
(tzw. budynku starej Tabity). Rada nadzorowa-
ła również dalsze prace projektowe dotyczące 
rewitalizacji kamienicy przy ul. Kredytowej 4 
oraz remontu kościoła Świętej Trójcy, którego 
zakres – w stosunku do wcześniej podejmowa-
nych uchwał – uległ istotnemu rozszerzeniu. 
Kontynuowany był w roku 2016 remont kaplicy 
Jungów na cmentarzu przy ul. Młynarskiej.
Rada Parafialna ogłosiła również konkurs na 
zagospodarowanie odzyskanej w roku 2015 
nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7 w War-
szawie oraz podejmowała kolejne decyzje 
przygotowujące transakcję dotyczącą tej nieru-

Olga Sztejnert-Roszak – sekretarz RP
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chomości (propozycje zostaną przedstawione 
Zgromadzeniu Parafialnemu na najbliższym 
posiedzeniu). 
Rada Parafialna była również na bieżąco infor-
mowana o wykonywaniu umowy dzierżawy nie-
ruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 68 i Rynek 
50 we Wrocławiu; dzięki wpływom z tej dzier-
żawy Parafia odzyskała możliwość inwestowania  
w pozostałe nieruchomości.
Rada Parafialna podjęła również zakończone suk-
cesem decyzje o wystąpieniu o środki zewnętrzne 
na remonty nieruchomości parafialnych.

3. Rada Parafialna zajmowała się kluczowymi 
sprawami związanymi z prowadzeniem przez 
Lux Med Tabita Spółkę z o.o. ośrodka w Kon-
stancinie–Jeziornie, jako że Parafia posiada 
12% udziałów w tej spółce. W ramach nadzo-
ru odbyły się również posiedzenia Rady Nad-
zorczej Lux Med Tabita Spółki z o.o., w któ-
rych uczestniczyli członkowie Prezydium Rady  
Parafialnej. Bieżące kontakty z firmą Lux  
Med – drugim wspólnikiem Lux Med Tabita  
Spółki z o.o., która wynajmuje od Parafii nieru-
chomość w Konstancinie-Jeziornie, dotyczyły 
również remontu, który prowadzony był w bu-
dynku tzw. starej Tabity. W roku sprawozdaw-
czym udało się doprowadzić do urządzenia  
w EOD Tabita 7 pokoi dla Parafian, które będą 
mogły być wynajmowane na pobyty krótko-  
i długoterminowe. W chwili przygotowania 
niniejszego sprawozdania trwa meblowanie 
pokoi. Rada Parafialna opracowała i przyjęła 
również regulamin korzystania z nich i cennik.

4. W tzw. sprawie serka wolskiego zapadł  
19 kwietnia 2016 r. wyrok Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie (sądu karnego), którym Sąd 
ten w zasadniczej części utrzymał wyrok sądu 
I instancji. Dwie z trzech osób wskazywanych 
przez Parafię w zawiadomieniu o przestępstwie 
w roku 2007 (adwokat Józef  L. oraz Renata B. 
– prezes spółki Glob Tower) zostały uznane 
za winne popełnienia przestępstwa na szkodę 
Parafii, a wobec trzeciej – adwokata Macieja O. 
– Sąd Okręgowy umorzył postępowanie ze 

względu na jego śmierć. Czwartą osobą uzna-
ną za winną i skazaną jest Maria S. – notariusz  
z Olsztyna, przed którą została zawarta umo-
wa sprzedaży nieruchomości. Sprawa karna jest 
prawomocnie zakończona. Wniesiona przez 
oskarżonego Józefa L. kasacja do Sądu Najwyż-
szego została odrzucona.

5. Członkowie Rady Parafialnej pracowali rów-
nież nad istotnymi dokumentami, związanymi 
z życiem Parafii. Oprócz wspomnianych wyżej 
regulaminu pokoi gościnnych w EOD Tabita  
i wniosków o fundusze zewnętrzne prowadzo-
no intensywne prace nad nowym regulaminem 
cmentarnym i cennikiem. Ze względu na sto-
pień skomplikowania materii prace nie zosta-
ły zakończone, ale Rada planuje zakończyć je 
przed upływem kadencji. 
W tym miejscu chcę wspomnieć o dwóch oso-
bach spoza grona członków Rady Parafialnej, 
które intensywnie pracowały nad dokumentami 
przygotowywanymi przez Radę: gorące podzię-
kowania składamy panu Maciejowi Lipińskiemu 
za pomoc w redagowaniu regulaminu cmentarza 
oraz panu Pawłowi Mazurkiewiczowi – za przy-
gotowanie niezwykle istotnych dla Parafii wnio-
sków o interpretacje podatkowe w sprawach dot. 
Tabity i nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7. 

6. Sprawy różne
Jak co roku, przedmiotem uchwał Rady Para-
fialnej były dziesiątki spraw bieżących, takich 
jak kontakty z najemcami lokali mieszkalnych 
i użytkowych, prowadzenie spraw sądowych 
przeciwko dłużnikom Parafii, organizacja im-
prez i koncertów, sprawy pracownicze itp. 
Warto także odnotować, że Rada Parafialna 
intensywnie uczestniczyła w uroczystościach 
Roku Jubileuszu 500 lat Reformacji: odbyły się 
dwa uroczyste nabożeństwa – w kościele Świę-
tej Trójcy i w odremontowanej kaplicy ośrodka 
EOD Tabita w Konstancinie-Jeziornie, pod-
czas których odczytano przygotowane przez 
Radę teksty tzw. „kapsuł czasu”, wmurowanych 
następnie w kościele i kaplicy.

Olga Sztejnert-Roszak 
Sekretarz Rady Parafialnej
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2.01.2016 r. Posiedzenie Rady parafialnej w Tabicie Posiedzenie RP w siedzibie przedszkola i szkoły ETO

W czasie obrad we Wrocławiu Podczas posiedzenia RP we Wrocławiu

Podczas wizytacji RP nieruchomości na ul. Nowogrodzkiej
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LEKCJE RELIGII odbywają się w ramach 
Międzyszkolnego Punku Katechetycznego za-
rejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. War-
szawa, przy Gimnazjum nr 38
– dla uczniów klas I i II Gimnazjum, tj. konfir-
manci I i II grupa lekcje prowadzi proboszcz 
– ks. Piotr Gaś,
– dla młodzieży pokonfirmacyjnej oraz ucz-
niów dojeżdżających (Konstancin-Jeziorna) 
lekcje prowadzi wikariusz – ks. Łukasz Zieliński 
i mgr teol. Dorota Fenger
– dla uczniów dojeżdżających w Szkole ETO 
im. S. B. Lindego lekcje dla 3 grup oraz w Para-
fii dla klasy III, VI Szkoły Podstawowej oraz dla 

1 grupy uczniów dojeżdżających prowadzi mgr teol. Dorota Fenger,
– dla uczniów klas 0, I, II, IV, V Szkoły Podstawowej oraz 1 grupy uczniów dojeżdżających i lekcje 
indywidualne prowadzi katechetka – mgr teol. Elżbieta Byrtek, 
– „śpiewające lekcje religii” odbywają się jeden raz w miesiącu, prowadzi je mgr Zuzanna Kuźniak.

SZKÓŁKA NIEDZIELNA – zajęcia podczas nabożeństwa przedpołudniowego zorganizowane są 
w 3 grupach, pracę wspierają wolontariusze: Ada Warowny, Zuzanna Welman, Paulina Pacholak, 
Katarzyna Hasiuk.
1. uczniowie szkół podstawowych spotykają się w Warszawie w sali nr 1, ul. Kredytowa 4, zajęcia prowa-
dzi mgr teol. Dorota Fenger;
2. uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli spotykają się w Konstancinie-Jeziornie, w kaplicy Tabita 
podczas nabożeństwa, zajęcia prowadzi mgr teol. Kamila Zielińska;
3. przedszkole niedzielne, dzieci spotykają się w Warszawie w sali nr 16, ul. Kredytowa 4, zajęcia prowa-
dzi mgr teol. Elżbieta Byrtek.

REKOLEKCJE PASYJNE odbyły się w sobotę, 19 marca, rozpoczęły się w kościele wspólnym 
śpiewem, modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego, potem pracowaliśmy w 3 grupach wiekowych, 
temat: „Podróże Ap. Pawła i wpływ jego pracy na Kościół”. Był również czas na prace plastyczne  
i wspólny posiłek: pizza, domowe ciasta i owoce.

SZCZEGÓLNE NABOŻEŃSTWA, SPOTKANIA i PUBLIKACJE
•  Kolędowanie parafialne odbyło się 2 stycznia oraz 30 grudnia 2016 (śpiew dla dzieci prowadziły 

Z. Kuźniak oraz katechetki),
•  III bal u Szkrabków odbył się 16 stycznia, wzięły w nim udział dzieci parafii ewangelickich  

w Warszawie,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KATECHETYCZNEJ  
W 2016 r.

Dorota Fenger Elżbieta Byrtek
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•  Gry_bez_prądu – edycja gramy rodzinnie – 2 maja w Lutheraneum spotkało się wiele rodzin 
by wspólnie zagrać w planszówki,

•  Noc Muzeów – 14 maja, po raz kolejny nasz kościół był otwarty do późnyxh godzin nocnych,  
w tym czasie działał także kącik dla dzieci,

•  Piknik parafialny w Tabicie odbył się 26 maja dla dzieci młodszych i starszych zorganizowano 
zabawy,

•  Międzyparafialny Dzień Dziecka – 5 czerwca w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego spotkały 
się dzieci z 3 parafii ewangelickich, zorganizowano zabawy i piknik, w akcji pomagali wolontariu-
sze z naszej Parafii,

•  Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 21 czerwca, zostały wręczone świa-
dectwa i nagrody dla uczniów i wolontariuszy,

•  Piknik przy kościele w Warszawie Włochach – 4 września odbył się już po raz kolejny piknik 
na zakończenie wakacji, 

•  Nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 2016/2017 miało miejsce 6 września w kościele, po 
nabożeństwie wiele osób spotkało się w Lutheraneum by porozmawiać o organizacji lekcji religii 
oraz zobaczyć poddawany renowacji krzyż z kopuły kościoła,

•  Rodzinny Adwent – w pierwszą niedzielę adwentu (27.11) dzieci i uczniowie naszej parafii zosta-
ły obdarowane książkową wersją kalendarza adwentowego, 

•  NOWINA – spotkania redakcji czasopisma tworzonego przez dzieci odbyły się: 13 i 27.01, 24.02, 
2 i 16.03, 6 i 20.04, 18.05, 8 i 22.06, 10,09, 8.10, 19.11, 10.12,

• Kalendarz 2017 – po raz pierwszy ucznio-
wie wykonali prace plastyczne nawiązując do 
biblijnych haseł na kolejne miesiące roku 2017 
zostały one połączone z datami i wydarzenia-
mi planowanymi na rok 2017 – ROK RE-
FORMACJI i powstał oryginalny kalendarz. 
• Gwiazdka – 18 grudnia po nabożeństwie 
porannym w kościele wystąpiły dzieci oraz 
chór dziecięcy, wyświetlony został film „Wigi-
lia w domu ks. dra Marcina Lutra” (film został 
przygotowany przez p. Piotra Szatyłowicza, 
uczniów i katechetki), Gwiazdka zakończyła 
się rozdaniem ok. 160 prezentów dla dzieci.

KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE, INICJATYWY

• Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA SCRIPTURA – konkurs składa się z III etapów (para-
fialny, diecezjalny, finał ogólnopolski). Etap diecezjalny odbył się 9 stycznia w naszej Parafii, zaś 
finał ogólnopolski odbył się 12 marca w Bielsku–Białej, wzięli w nim udział – Mikołaj Łukasie-
wicz, Zofia Nowak, Lena Olendska, Jagoda Paszta, Maurycy Sokolnicki, Ada Warowny, Alicja 
Welman, Zuzanna Welman.

•  Prezent pod choinkę w tej akcji organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diako-
nię Kościoła EA w RP dorośli i uczniowie naszej Parafii uczestniczą już od kilku lat. W tym roku 

Jasełka 2016 
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przygotowanych zostało 81 prezentów oraz wiele paczek wirtualnych dla dzieci na Ukrainie, 
Białorusi i w Rumunii. 

•  Reformacyjny Konkurs Plastyczny 2016 – nasi uczniowie przygotowali ponad 40 prac, konkurs 
odbywał się w III etapach, do finału zakwalifikowane zostały prace: 

•  Parafialny konkurs plastyczny – przygotowane przez dzieci prace zostały zebrane i przygoto-
wano z nich Kalendarz 2017.

•  Z inicjatywy rodziców odbyły się:
 – Rodzinne pieczenie i zdobienie pierniczków (inicjatywa p. Sobańskich) – 10 grudnia odbyło 

się po raz trzeci, zaś w niedzielę parafianie mogli nabyć pierniczki, zebrane pieniądze zostały 
przekazane 2 rodzinom w trudnej sytuacji,

 – Spotkanie integracyjne dla uczniów klas IV,V i VI (inicjatywa p. Charytoniuk) – 6 listopada 
odbyło się spotkanie sportowe w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 38 zakończone wspólnym 
posiłkiem w sali parafialnej,

– Szafing czyli wymiana ubrań i książek (inicjatywa p. Wróbel) – 15 października nastąpiła wymiana 
ubrań i książek, niektóre ubrania zostały przekazane osobom potrzebującym. 

WYPOCZYNEK
* Zimowisko Rodzinne odbyło się w terminie od 30 stycznia do 7 lutego 2016 roku w Wiśle–Jaworniku, 
uczestniczyły w nim 43 osoby z obu warszawskich parafii luterańskich i parafii reformowanej, prócz 
jazdy na nartach, kuligów i zabaw, codziennie odbywały się zajęcia religijne: „Dlaczego i jak się 
modlić?”,
* Zimowe półkolonie odbyły się w dniach 8-12 lutego, temat: „Zaszczytne i pospolite – naczynia  
w Biblii”,
* Wakacje letnie – w kościele co niedzielę działał kącik dla dzieci, które miały do dyspozycji: Biblie dla 
dzieci, kolorowanki zgodnie z tekstem kazania oraz materiały plastyczne
* Kolonie Parafialne, Węgrów, 12-22.07.2016 r., temat: „Owoce Ducha Świętego”
* Półkolonie na zakończenie wakacji – 22-27 sierpnia 2016, temat: „Życie Józefa, mieszkanie w Egipcie”.

10.12.2016 r. Rodzinne pieczenie pierniczków, fot. Adam Wróbel
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CHÓR SEMPER CANTAMUS
Chór podczas cotygodniowych spotkań, które odbywają 
się w każdy poniedziałek w godz. 17-19, pracując ćwiczy 
nad wspólnym brzmieniem i emisją głosu oraz przygo-
towuje i poszerza swój repertuar. 
W roku 2016 wzbogacił swój repertuar o 12 utworów.
Członkami chóru są nie tylko parafianie, ale również 
osoby innych wyznań.
W tym roku odeszły dwie wieloletnie zasłużone chó-
rzystki Bożena Missol oraz Wiesława Gläser, dołączyła 
sopranistka. 

Nabożeństwa oraz inne uroczystości z oprawą muzycz-
ną chóru:
– 02. 01. 2016 sobota, wspólne kolędowania dla Zboru, 
występ chóru,
– 10. 01. 2016 niedziela, nabożeństwo przedpołudniowe, 
po nabożeństwie koncert kolędowy,
– 20. 01. 2016 środa, nabożeństwo ekumeniczne,
– 28. 02. 2016 niedziela, nabożeństwo przedpołudniowe,
– 23. 03. 2016 środa, koncert pasyjny,

SPRAWOZDANIE KANTORA PARAFII

Poza pracą katechetyczną jesteśmy zaangażowane w organizowanie czy prowadzenie następujących 
wydarzeń w Parafii i poza nią:
– Śniadania dla Kobiet – w 2016 odbyły się dwa razy – 7 maja oraz 26 listopada, 
– Spotkania kobiet ewangelickich w Parafii Ewangelicko–Reformowanej, ul. Solidarności 76a,
– Nabożeństwa w okresie wakacyjnym w kościele Warszawa Włochy i kaplicy „Tabita” Konstancin 
Jeziorna,
– Odwiedziny seniorów, 
– Spotkania Koła Seniorów
– Cotygodniowa modlitwa ekumeniczna dla 
uczniów w Szkole Podstawowej  
im. S. B. Lindego,
– Udział w szkoleniach i pracach Komisji 
Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady 
Ekumenicznej połączone są również z repre-
zentowaniem Parafii.

Elżbieta Byrtek
Dorota Fenger

Zuzanna Kuźniak

Sierpień 2016, półkolonie
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– 25. 03. 2016 wielki piątek, nabożeństwo,
– 09. 05. 2016 poniedziałek, nabożeństwo ekumeniczne,
– 14. 05. 2016 sobota, Zjazd Chórów Diecezjalnych w Radomiu, 
– 19. 06. 2016 niedziela, nabożeństwo wieczorne, po nabożeństwie koncert na zakończenie 
   sezonu 2015/2016,
– 18. 09. 2016 niedziela, nabożeństwo przedpołudniowe,
– 31. 10. 2016 poniedziałek, nabożeństwo reformacyjne,
– 19. 12. 2016 poniedziałek, koncert świąteczny po wykładzie varsavianistów,
– 30. 12. 2016 piątek, wspólne kolędowanie dla Zboru.

Dodatkowe próby chóru:
– 06. 05. 2016 piątek 
– 17. 06. 2016 piątek
– 27. 10. 2016 czwartek
– 17. 11. 2016 czwartek
– 24. 11. 2016 czwartek
– 15. 12. 2016 czwartek

Podziękowanie dla p. Wiesławy Gläser 
za wieloletnią pracę w chórze (20.09.2016 r.)

Podziękowanie za wieloletni 
śpiew w chórze dla  

 p. Bożeny Missol (6.11.2016 r.)

Chór Semper Cantamus
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CHÓR VOX GAUDII

Chór spotyka się w każdą środę w godz. 18.30 – 20.30, ćwicząc intensywnie poprawną impostację 
i emisję głosu oraz pracując nad wspólnym brzmieniem zespołu, poszerzając swój repertuar i pod-
wyższając swój poziom wykonawczy.
W roku 2016 wzbogacił swój repertuar o 12 utworów. Członkami chóru w 90% są parafianie.
Nabożeństwa oraz inne uroczystości z oprawą muzyczną chóru:
– 02. 01. 2016 sobota, wspólne kolędowanie dla Zboru, występ chóru,
– 17. 01. 2016 niedziela, nabożeństwo wieczorne,po nabożeństwie koncert kolęd,
– 23. 03. 2016 środa, koncert pasyjny,
– 14. 05. 2016 sobota, Zjazd Chórów Diecezjalnych w Radomiu,
– 22. 05. 2016 niedziela, nabożeństwo konfirmacyjne,
– 29. 05. 2016 niedziela, nabożeństwo oraz koncert chóru w Sorkwitach,
– 19. 06. 2016 niedziela, nabożeństwo wieczorne, po nabożeństwie koncert na zakończenie sezonu 
2015/2016,
– 04. 12. 2016 niedziela, nabożeństwo przedpołudniowe,
– 09. 12. 2016 czwartek, koncert z okazji Dnia Świętej Łucji,
– 30. 12. 2016 piątek, wspólne kolędowanie dla Zboru.

Chór brał udział w warsztatach muzycznych w Sorkwitach 26-29. 05. 2016. 
Zespół uczestniczył dwa razy dziennie w próbach, podczas których popracował nad emisją  
i brzmieniem poszczególnych głosów oraz ćwiczył intensywnie nowy repertuar. 
Owocem tej pracy była oprawa muzyczna nabożeństwa oraz krótki koncert w kościele parafialnym 
w Sorkwitach. 
Chór również spotykał się na dodatkowych 
próbach:
– 08. 01. 2016 piątek
– 15. 01. 2016 piątek
– 11. 03. 2016 piątek
– 18. 03. 2016 piątek
– 06. 05. 2016 piątek
– 17. 06. 2016 piątek 
– 18. 11. 2016 piątek
– 25. 11. 2016 piątek
– 02. 12. 2016 piątek

Chór Vox Gaudii, fot. Jarosław Błaszkowski

Warsztaty chóru Vox Gaudii w Sorkwitach
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CHÓR DZIECIĘCY
Chór spotyka się w każdą niedzielę w godz. 12.15-13.45. Dzieci są w różnym wieku, od 5 do 12 ro- 
ku. Pracuje nad emisją głosu poprzez zabawę z muzyką. Celem zajęć jest rozwijanie percepcji  
i wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenie swoich umiejętności oraz poszerzanie wiedzy muzycznej.

Zajęcia umuzykalniające mają na celu 
kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz 
wrażliwości na elementy muzyki, rozwija-
nie twórczej inwencji dziecka, improwiza-
cje ruchowe, śpiewanie i granie na prostych 
instrumentach muzycznych.
W ramach pracy wprowadzamy pieśni do-
stosowane do roku liturgicznego. 
Chór dziecięcy śpiewał podczas nabo-
żeństwa 20.03.2016, na zakończenie 
roku szkolnego 21.06.2016 oraz podczas 
Gwiazdki dla dzieci 18.12.2016.

W ramach wspólnych spotkań, które odbywa-
ją się w sali parafialnej nr 1 w każdy wtorek,  
a od roku szkolnego ‘16/’17 równiez w piątki 
o godz. 17:30, podejmujemy tematy związane  
z różnymi obszarami naszego życia chrześcijań-
skiego. Wspólny czas służy również rozmowom 

SPRAWOZDANIE GRUPY MŁODZIEŻJ PEA ŚW. TRÓJCY 
W WARSZAWIE

mgr teol. Dorota Fenger i ks. Łukasz Zieliński  

o naszej codzienności i problemach jej towarzy-
szących.
Grupa ma kameralny charakter, ale wszyscy za-
angażowani regularnie pojawiają się na spotka-
niach. Czasem odwiedza nas ktoś z Grupy 19+ 
(z której członkami chętnie współpracujemy!)  
i/lub z Grupy Młodzieżowej PEA Wniebowstą-
pienia w Warszawie.
Od września na spotkaniach mamy przyjemność 
gościć wolontariusza z Niemiec, który służy na 
różnych płaszczyznach w Diakonii KEA w RP.
Poniżej przykłady naszych aktywności:
• Wraz z Grupą 19+ zorganizowaliśmy drugą 

edycję majowych „Ewangelickich gier_bez_
prądu” (2 maja). W imprezie wzięło udział 
przede wszystkim wielu ewangelików z KEA 
w RP.

•  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – w każdy 
trzeci piątek miesiąca mieliśmy okazję spo-
tykać się sali gimnastycznej – graliśmy m.in.  
w siatkówkę i unihokej.

Chóry: Vox Gaudii i dziecięcy, fot. Jarosław Błaszkowski
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Staramy regularnie spotykać się z Grupą  
z PEA Wniebowstąpienia w Warszawie przy  
ul. Puławskiej.
Chęci nam nie brak, a gdy dopisze pogoda, 
wychodzimy gdzieś w plener. Bliżej lub dalej. 
Jednym z naszych planów jest odwiedzić byłe-
go wikariusza – ks. dr Karola Niedobę – i spę-

• W dniach 7–10 lipca nasza reprezenatcja 
uczestniczyła w Spotkaniu Chrześcijan Euro-
py Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie.

• Wraz z Grupą 19+ zorganizowaliśmy drugą 
edycję jesiennych „Ekumenicznych gier_bez_
prądu” (19 listopada). Impreza była kierowa-
na przede wszystkim do chrześcijan rożnych 
wyznań, nie tylko z Warszawy.

• Od 23 do 24 września braliśmy udział  
w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży, który 
odbywał się w Ostródzie.

• Kilkukrotnie odwiedziliśmy pensjonariuszy  
w naszym ośrodku Tabita w Konstancinie-
-Jeziornie.

• Przed Świętami, wraz z Grupą 19+, tradycyj-
nie zorganizowaliśmy spotkanie adwentowe. 
Tym razem zaprosiliśmy młodzież w każdym 

wieku z czterech warszawskich parafii ewan-
gelickich. Podczas spotkania przeżywaliśmy 
prawdziwie świąteczny czas, m.in. śpiewając 
kolędy, składając sobie życzenia i obdarowując 
się drobnymi prezentami. 

Spotkania Grupy Młodzieżowej PEA Świętej 
Trójcy mają otwarty charakter, dlatego serdecz-
nie zapraszamy do dołączenia do nas i wspól-
nych działań.
Razem z Grupą 19+ i każdym chętnym spoty-
kamy się w każdy piątek o godz. 19:00 na otwar-
tej „Integracji” (gry bez prądu, kino, rozmowy  
i inne…).
Jeśli szukasz jakichś informacji lub chcesz się z 
nami porozumieć – znajdziesz nas na Facebooku.

mgr teol. Dorota Fenger i ks. Łukasz Zieliński 
(opiekunowie Grupy Młodzieżowej)

W sali parafialnej nr 1 w każdy wtorek o godz. 
19:00 odbywają się spotkania Grupy 19+. Na-
sze spotkania kierowane są do studentów (nie 
tylko Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
ale innych wyższych uczelni) oraz młodzieży 
pracującej lub do każdego, kto czuje się wystar-
czająco młodo. Nieraz wpadają do nas człon-
kowie Grupy Młodzieżowej J.
Spotkania skupiają młodych ludzi pochodzą-
cych z Warszawy, zarówno z naszej parafii, jak  
i z różnych regionów kraju, a nawet z zagranicy, 
którzy przy Parafii chcą rozwijać i kształtować 
swoją religijność i duchowość.
Wtorkowe spotkania służą dyskusji nad tema-
tami związanymi z tekstami biblijnymi oraz 
aktualnymi problemami Kościoła i społeczeń-
stwa, ale też mają charakter towarzyski. Część 
spotkań i tematów, nad którymi się pochyla-
my, opracowują sami członkowie Grupy. Raz 
w miesiącu organizujemy „Wieczory Pieśni”  
o charakterze uwielbiającym.

SPRAWOZDANIE GRUPY 19+ PEA ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE

Paulina Pacholak
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dzić dobry popiątek w PEA w Grudziądzu i jej  
okolicach.
W każdy trzeci piątek mieliśmy okazję spotykać 
się razem z Grupą Młodzieżową i wszystkimi 
chętnymi w sali gimnastycznej (Gim. Nr 38,  
ul. Świętokrzyska 18a) – graliśmy m.in. w siat-
kówkę i unihokej J
Przed Świętami, wraz z Grupą Młodzieżową, 
tradycyjnie zorganizowaliśmy spotkanie ad-
wentowe. Tym razem zaprosiliśmy młodzież w 
każdym wieku z czterech warszawskich parafii 
ewangelickich. Podczas spotkania przeżywali-
śmy prawdziwie świąteczny czas – śpiewaliśmy 
kolędy, składaliśmy sobie życzenia i obdarowy-
waliśmy się drobnymi prezentami. 
Wraz z Grupą Modzieżową staramy się aktyw-
nie uczestniczyć w życiu Parafii. W roku 2016 
m.in. upiekliśmy część ciast na piknik para-
fialny oraz wykonaliśmy ozdobne podkładki, 
które wręczyliśmy seniorom mieszkającym  
w Tabicie. Pomagaliśmy również przy akcji 

„Prezent pod choinkę” i przy Diecezjalnym 
Śniadaniu dla Kobiet. Część z nas angażuje się 
w pracę z dziećmi. Uczestniczyliśmy aktywnie 
m.in. w międzyparafialnym dniu dziecka w PEA 
Wniebowstąpienia Pańskiego, pomagaliśmy  
w prowadzeniu szkółek niedzielnych, półko-
lonii parafialnych oraz spotkań integracyjnych 
klas IV–VI szkół podstawowych.
Spotkania 19+ mają otwarty charakter, dlatego 
serdecznie zapraszamy do dołączenia do nas  
i do wspólnych działań.
Razem z Grupą Młodzieżową i każdym chęt-
nym spotykamy się w każdy piątek o 19:00 na 
otwartej „Integracji” (gry bez prądu, kino, roz-
mowy i inne…).
Jeśli szukasz jakichś informacji lub chcesz się  
z nami porozumieć – znajdziesz nas na  
Facebooku.

mgr teol. Dorota Fenger, stud. teol. Paulina Pacholak  
i ks. Łukasz Zieliński (opiekunowie Grupy 19+)
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W skład parafialnej Komisji Diakonii (KD) wchodzi 
kilka parafianek. Większość z nas wymaga opieki z 
powodu choroby lub wieku. Na szczęści współpracuje  
z nami dorywczo pewna grupa pań – wolontariuszek. 
Członkinie KD nadal spotykają się w pierwszą środę 
miesiąca, żeby ustalić prace na najbliższy miesiąc.
Niezmiennie głównym celem naszej działalności jest 
opieka nad seniorami parafii, ludźmi samotnymi, cho-
rymi, przebywającymi w szpitalach, niepełnosprawny-
mi i wszystkimi, którzy naszej pomocy oczekują.
Współpracujemy z Kołem Pań, Kołem Seniorów, 
Ośrodkiem Diakonii Tabita i Diakonią Kościoła.
1. Najczęstszym zadaniem są odwiedziny w domach 
naszych seniorów, gdzie poznajemy potrzeby tych 
osób. Szczególnie osoby samotne informujemy o do-
mach opieki, służymy pomocą w załatwianiu takich 
skierowań. Informujemy o możliwości pomocy mate-
rialnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, o możliwoś-
ciach przyznania renty lub zapomogi (stałej, bądź do-
raźnej) lub opiekunki do domu.
2. Osoby samotne, chore odwiedzamy częściej a wizyt 
duszpasterskich dokonują nasi parafialni duchowni.
3. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy składamy życzenia osobiście lub za pośredni-
ctwem poczty. W akcji pomagają nam parafianie, często zżyci emocjonalnie z naszymi seniorami.
4. W adwencie i okresie pasyjnym odwiedzamy pensjonariuszy Tabity, składając im świąteczne  
życzenia.
5. Seniorom parafii wysyłamy jubileuszowe życzenia urodzinowe.
6. Organizujemy świąteczne śniadania dla seniorów, zwykle gościmy około 50 - 60 osób.
7. Latem odbył się piknik w Tabicie dla około 150 osób, a wczesną jesienią we Włochach dla około 
100 osób. W organizację tych wydarzeń zaangażowani byli nasi duchowni, katechetki i wielu pa-
rafian – przy grilu, przy bufecie, transporcie i rozstawianiu stołów, sprzątaniu po wydarzeniu. Za 
pomoc i udział wszystkim dziękujemy!
8. W październiku mieliśmy Dziękczynne Święto Żniw, które również jest świętem całej parafii. 
Chętni przynieśli dary na stoły: ciasta, owoce, słodycze, soki, a stroną organizacyjną zajęła się KD 
i wolontariusze.
9. Niemal w każdą niedzielę po nabożeństwie KD prowadziła kawiarenkę parafialną, z której do-
chód przeznaczony został na cele diakonijne – wspieranie potrzebujących, wakacje i świąteczne 
paczki dla dzieci.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PARAFIALNEJ KOMISJI DIAKONII ZA ROK 2016

Adda Hasiuk przewodnicząca KD
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10. Spotkanie Adwentowe – znów pysznie (dzięki barszczykowi i pierożkom pań Ani i Beaty Sku-
bis i Adzie Warowny), muzycznie i radośnie. Dobrze było spotkać się przy wigilijnym stole.
11. Kolejne wspólne spotkanie w adwencie to nasze zborowe kolędowanie. Salę pięknie przygoto-
wała pani Teresa Rej, a spotkanie poprowadził ksiądz proboszcz.
12. W adwencie członkinie KD i inni chętni byli w Węgrowie z życzeniami świątecznymi. Wzię-
liśmy udział w nabożeństwie, podczas którego kazanie wygłosiła dk. Małgorzata Gaś. Mimo nie-
sprzyjającej pogody wyjazd był udany. Składamy podziękowanie dla ETO za mikrobus.

13. Dla dzieci parafialnych przygotowano 160 
paczek ze słodyczami i drobnymi prezentami, 
wśród których był wspaniały, parafialny kalen-
darz na rok 2017 przygotowany przez dzieci  
i Panie katechetki.
14. Finansowo wspieramy wyjazd dzieci na ko-
lonie letnie oraz półkolonie parafialne w czasie 
wakacji i ferii zimowych. Ponad to bierzemy 
udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom 
(sprzedaż świec), akcji Prezent pod Choinkę  
i Skarbonka Wielkanocna.
1 października 2016 roku nasza parafialna 
Komisja Diakonii otrzymała Dyplom Wyróż-
nienia za całokształt pracy przyznawany przez 
Diakonię Polską. Do nagrody wytypował nas 

proboszcz ks. Piotr Gaś i Rada Parafialna. Uroczysta Gala odbyła się w Teatrze Kamienica. Na-
grodę otrzymał także pan Bob Hulst za wieloletnią pomoc dla naszej parafii w okresie stanu wo-
jennego i później.
Nasza Komisja pracuje od 25 lat (od chwili reaktywowania Diakonii Polskiej przez ks. bp Jana Szar-
ka). Przez pierwsze 10 lat pracą KD kierowała Ewa Dreger. Obecnie przewodniczy Ada Hasiuk.
Drodzy parafinie!
Zapraszam do pracy w KD, możliwości jest wiele i są różnorodne. Osoby zainteresowane pro-
szę o kontakt.

Adda Hasiuk

Przygotowanie poczęstunku na piknik parafialny

Komisja Diakonijna w Węgrowie
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ka Wiktora – założyciela fabryki 
platerów i jego następców: Lu-
dwika Norblina i męża Norbli-
nówny Wernera – ich tworem 
była firma „Norblin, bracia 
Buch i Werner”, produkująca 
m.in. rury miedziane na całe 
Cesarstwo oraz cenione przez 
kolekcjonerów słynne wyroby 
srebrne i platerowane (p. Świątek 
prezentował katalogi firmy oraz 
zdjęcia fabryki i jej wnętrz). Fa-
bryka działała do lat 70. XX w., 
dziś jest w ruinie – stowarzysze-
nie „Nasz Norblin” obejmujące 
potomków właścicieli stara się 

przeciwdziałać planom jej rozebrania . Duże za-
interesowanie obecnych wzbudziły plany rozbu-
dowy i modernizacji tego terenu – wizualizacja 
budowy biurowca ponad murami fabryki. Na 
koniec prelegent przedstawił życie i losy ostat-
niego z Norblinów – Stefana, popularnego ma-
larza okresu międzywojennego (liczne portrety, 
plakaty, okładki). W czasie wojny znalazł się  
w Indiach, gdzie projektował wnętrza i polichro-
mie w pałacach maharadżów. Następnie pobyt 
w Ameryce i samobójstwo w 1952 r. Jego syn 
Andrzej nie zna już dorobku ani losów ojca.  
W 2014 r. miała miejsce wielka wystawa Nor-
blina w muzeum w Stalowej Woli, a później  
w Muzeum Plakatu w Wilanowie, a także odbył 
się powtórny pogrzeb małżeństwa Norblinów 
na Starych Powązkach. Prelekcję wzbogaciły 
liczne ilustracje, zgromadzone przez p. Świątka, 
ku wielkiemu zainteresowaniu obecnych. 
21 kwietnia – diakon Małgorzata Gaś wygło-
siła prelekcję nt. biblijne pod ogólnym hasłem 
„Spotkania ze Zmartwychwstałym”.
22 kwietnia przy grobie p. Ewy Walter, dłu-
goletniej przewodniczącej Koła Pań, zebrało się 
grono członkiń Koła, państwo Hoffmannowie 

SPOTKANIA KOŁA PAŃ W 2016 R.

Maria Chmiel

21 stycznia zgromadziło się ok. 
20 Pań. Były powinszowania 
dla styczniowych Solenizantów, 
wspólne śpiewanie wybranych 
pieśni. Ks. Wł. Nast czytał – 
ku powszechnemu zadowole-
niu – wiersze Jana Brzechwy. 
Pani Maria Chmiel zapoznała 
zgromadzonych z sytuacją para-
fii luterańskiej w Kaliningradzie 
(Królewcu). Spotkanie zakończy-
ła wspólna modlitwa.
27 stycznia przedstawicielki 
Koła Pań złożyły kwiaty na 
grobie ks. sen. Jana Waltera  
w 21 rocznicę Jego śmierci.
3 lutego przedstawicielki Koła Pań pożegnały 
na naszym cmentarzu długoletnią i zasłużoną 
członkinię Koła, ś.p. Ijolę Ziebe.
18 lutego: spotkanie rozpoczęła modlitwą  
p. diakon Małgorzata Gaś. Ks. Włodzimierz 
Nast – w nawiązaniu do Tygodnia Jednoś-
ci Chrześcijan – mówił o kościołach „młodej 
Reformacji” – baptystach, adwentystach, zielo-
noświątkowcach i ich poprzednikach – anabap-
tystach, menonitach – tych wszystkich, którzy 
uznają wyłącznie chrzest dorosłych (świado-
mych) osób. Odpowiadał na pytania dot. m.in. 
wspólnej komunii i jej różnego rozumienia  
w różnych Kościołach. Panie wspominały zmar-
łą niedawno Ijolę Ziebe i oglądały udostępnio-
ne przez Rodzinę pamiątkowe zdjęcia. Zakoń-
czono wspólną Modlitwą Pańską.
17 marca: Wspólne Koło Pań w par. św. Trójcy 
rozpoczął modlitwą ks. Piotr Gaś . Obecni byli 
też diakon M. Gaś i ks. W. Nast. Dopisała duża 
frekwencja. Prelegentem był pan T. Świątek  
a tematem – Saga rodu Norblinów. Mówca 
zarysował sylwetki wybitnych przedstawicieli tej 
rodziny – od Piotra Norblina de la Gourdaine, 
znanego malarza epoki Oświecenia, przez wnu-
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(brat z bratową), przyjaciele z Parafii Reformo-
wanej. Modlitwę poprowadziła p. diakon Mał-
gorzata Gaś. 
19 maja – rozpoczął modlitwą ks. Włodzi-
mierz Nast. Obchodziliśmy urodziny pań Zo-
fii Mauer, Marii Chmiel, Alicji Linkowskiej.  
Ks.Wł. Nast. odczytał z ostatniego Kalendarza 
Ewangelickiego (2016 r.) uwagi ks. bpa A. Kor-
czago dotyczące problemów współczesnego 
ewangelicyzmu i zachęcał Panie do wspólnej 
dyskusji na ten temat. P. M. Chmiel podzieliła 
się informacją o mającym się odbyć 30 maja na 
cmentarzu Powązki Wojskowe powtórnym po-
chówku Ormianki p. Jadwigi Zarugiewiczowej 
– „matki nieznanych żołnierzy”. Spotkanie za-
kończyła modlitwą p. diakon Małgorzata Gaś.
1 czerwca odbyło się wspólne Koło Pań  
z 4 parafii warszawskich w par. Wniebowstąpie-
nia. Obecnych było 35 osób. Prelegentką była 
pani dr Mirosława Wieremiejewicz z Kościoła 
Chrystusowego (studia na Wydz. Geografii i Stu-
diów Regionalnych na UW, następnie na teologii 
na CHAT, doktorat u prof. Karola Karskiego. 
Wykłada w Wyższej Szkole Teologiczno–Spo-
łecznej wiedzę o Kościołach i ekumenizmie). 
Tematem prelekcji były Kościoły ewangelickie  
a Kościoły ewangeliczne. Co je łączy a co dzieli, 
zarys historyczny, sytuacja na ziemiach polskich. 
Wykład był ilustrowany przezroczami i poka-
zem filmu (ceremonia chrztu przez zanurzenie 
– charakterystyczna dla „młodych” kościo-
łów). Padło sporo pytań ze strony obecnych, co 
świadczyło o zainteresowaniu słuchaczy. Spot-
kanie zakończył modlitwą ks. D. Chwastek.
( w lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna)
15 września – spotkanie zdominowały wspo-
mnienia z dwóch miesięcy wakacji. Dodatkową 
atrakcją była wizyta współwyznawczyni z Ore-
gonu (stanu USA o największej liczbie lute-
ran). Wystąpienie gościa z Ameryki tłumaczyła  
Anna Gaś.
20 października – spotkanie rozpoczęła mod-
litwą diakon M. Gaś. Obchodziliśmy urodziny 
pań Haliny Toeplitz i Addy Hasiuk (oraz Wie-

sława Klinbajla – był nieobecny, ale bardzo 
życzliwie przez wszystkich wspominany).
Były torty, życzenia, kwiaty, pieśni. Prelekcję 
wygłosiła p. Gabriela Bakalarz – omawiała 
historię ksiąg biblijnych i ich tłumaczeń (zwoje 
z Qumran, Septuaginta, Wulgata, Biblia Lutra, 
tłumaczenia polskie, Biblia Brzeska, ks. Wujek, 
Biblia Gdańska, Biblia Tysiąclecia, Biblia War-
szawska).Prelekcja była ilustrowana przeźro-
czami (m. in. z Muzeum Biblii w Jerozolimie). 
Na zakończenie p. Gabriela pokazała kilka sta-
rych Biblii, uratowanych przez jej Ojca z Mazur 
(trafiały do składnicy makulatury – m.in. księ-
ga z dedykacją króla Prus! ) i opowiedziała ich 
historię, często dramatyczną („habent sua fata 
libelli”), a także rozdała obecnym ( z powodu 
chorób i złej pogody przybyło zaledwie ok. 20 
osób) książeczki – cytaty z i o Biblii. Spotkanie 
zakończył modlitwą ks. Wł. Nast.
17 listopada – Spotkanie rozpoczęła modlitwą 
diakon Małgorzata Gaś. Obchodziłyśmy uro-
dziny pani Wiesławy Gläser. Pieśnią wspomi-
nałyśmy nieobecną Irenę Dominas oraz zmarłe 
panie Ijolę Ziebe, która akurat tego dnia mia-
łaby kolejne urodziny i Eugenię Rynkiewicz 
– działaczkę Koła Pań. Ksiądz doktor Włodzi-
mierz Nast czytał utwory poetów Szymborskiej, 
Urbańczyka i Grochowiaka.
 1 grudnia Wspólne Koło Pań odbyło się trady-
cyjnie u Metodystów. Ks. Zbigniew Kamiński 
i p. pastorowa Kamińska mówili o Adwencie 
– w jego warstwie teologicznej (oczekiwanie na 
Przyjście – nie tylko Bożego Narodzenia, ale  
i przepowiedni apokaliptycznych) oraz zwycza-
jowej (wieniec adwentowy). Jak zawsze gościnne 
metodystki przygotowały miłe i „słodkie „ przy-
jęcie, rozpoczynając tym spotkania adwentowe.
15 grudnia – ostatnie spotkanie adwentowo- 
opłatkowe oraz „Mikołaj”, który przyniósł Pa-
niom drobne prezenty. Rozważanie adwentowe 
wygłosił ks. dr Włodzimierz Nast. Panie skła-
dały sobie życzenia zdrowych i wesołych Świąt.

Maria Chmiel
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Spotkania Miłośników Koła Seniorów odbywają się zgodnie  
z przyjętym harmonogramem w każdy drugi czwartek miesiąca  
o godz. 15-tej. Przy wspólnym stole poruszaliśmy różne inte-
resujące nas tematy. Nie zabrakło refleksji i zadumy przy okazji  
przeżywania  Nowego Roku, 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia.
Nie zabrakło nas podczas kwesty na cmentarzu parafialnym, 
gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy na rzecz 
ochrony zabytkowych nagrobków.
Spotkania Miłośników Koła Seniorów cieszy się coraz większą 
liczbą zwolenników.
Z ogromną przyjemnością gościliśmy przy różnych okazjach 
księdza proboszcza Piotra Gaśa, księdza Łukasza Zielińskiego, 

diakon Małgorzatę Gaś, katechetkę Dorotę Fenger oraz członkinę Diakonii Adę Hasuk. Wszystkie 
spotkania były wyjątkowe i niepowtarzalne, dały nam wiele radości ,bardzo zbliżały nas do siebie, 
przez co czujemy że stanowimy jedną rodzinę.
Pragniemy podziękować księdzu Włodzimierzowy Nastowi – w patronowaniu naszych spotkań, 
za obdarowywanie Słowem Bożym, za wspólną modlitwę oraz dzielenie się ciekawymi historiami 
dotyczącymi naszej wiary i kościoła.
Jesteśmy  nadal bardzo wdzięczni Pani Dorocie Fenger za wielkie serce, wsparcie oraz nieocenioną 
pomoc. Dziękujemy wszystkim za wyrazy szacunku i sympatii.
Seniorzy z naszego Koła chociaż ciałem każdego Roku są starszy duchem są wieczne młodzi.
Jeżeli pragniecie podzielić się sobą zapraszamy do nas. W naszym gronie odnajdziecie przyjaciół na 
dobre i na złe…

Irmgard Pajka

SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW W 2016 ROKU

Irmgard Pajka

Adwentówka 
Koła Seniorów
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Grupa anglojęzyczna spotykała się w drugi i w czwarty czwartek 
każdego miesiąca (także w letnich miesiącach), w Sali Parafialnej 
nr 1 na ulicy Kredytowej 4 (domofon: „1”). Nasze spotkania 
zaczynają się o godzinie 18:30 i trwają do dwóch godzin.
Frekwencja na spotkaniach była podobna do tej z poprzedniego 
roku, czyli do dwunastu osób. Przychodzą głównie osoby zwią-
zane z naszą Parafią, ale także katolicy, ludzie niepraktykujący  
i protestanci z innych kościołów. Jesteśmy więc w dalszym ciągu 
małą grupą, ale rozwijamy się pod względem językowym i du-
chowym. 
Na typowym spotkaniu na początku śpiewamy kilka pieśni. 
Potem czytamy i dyskutujemy nad tekstem z Pisma Świętego, 
dostosowując znaczenie danego tekstu do naszego własnego 
życia. W obecnych niełatwych czasach, ludzie mają problemy 
lub pytania odnośnie sposobu postępowania przy panującym 
politycznym chaosie i coraz bardziej skłóconych rodzinach. 
Nasze spotkania odbywają się w nieformalnej atmosferze. Jeśli 

przychodzą osoby, które mają większe problemy z angielskim lub w ogóle angielskiego nie znają, 
to wtedy mówimy po angielsku i po polsku, żeby każdy mógł zrozumieć, o czym jest mowa. Spot-
kanie kończymy Modlitwą Pańską po polsku.
Na spotkaniach nie podkreślamy wyznaniowo-
ści, lecz po prostu skupiamy się nad Słowem 
Bożym i nad tym, jak być uczniami Pana Jezusa. 
Bardzo nas cieszy, że po trzech latach działalno-
ści Pan nas nadal prowadzi od spotkania do spot-
kania. Czujemy Jego obecność, kiedy śpiewamy 
pieśni chwały oraz podczas naszych dyskusji,  
i opuszczamy spotkanie odnowieni duchowo.  
Za to niech Mu będzie chwała! 

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierali i serdecznie zapraszam na 
spotkania. Skontaktujcie się też, proszę, mailem: harry.irrgang@wp.pl lub komórką: 604-980-647.
Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój 
i naśladuje Mnie” (Marka 8,34).

Harry Irrgang 

ANGLOJĘZYCZNE SPOTKANIA NA KREDYTOWEJ

Harry Irrgang
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W 2016 roku na naszym Cmentarzu pocho-
wano 127 osób: 48 osób wyznania ewan-
gelicko-augsburskiego, 1 osobę wyznania  
ewangelicko-metodystycznego, 68 rzym-
skich-katolików, 1 osobę wyznania hindu-
istycznego oraz 9 osób nie deklarujących 
żadnego wyznania. Odbyły się również  
3 nabożeństwa w Kaplicy Halpertów z po-
grzebami na innych cmentarzach: 1 ewan-
gelicko-augsburskie, 1 ewangelicko-refor-
mowane oraz 1 adwentystyczne. Ponad to  
miały miejsce 4 inhumacje zmarłych wyzna-
nia rzymsko–katolickiego. 
Łączny przychód: 455.319,00 złotych.
W 2016 roku wydano 60 konsensów. Na place nowe wydano 7 konsensów, w tym dla naszych 
współwyznawców 6 (z tego 1 w części historycznej) oraz 1 dla osoby wyznania ewangelicko-meto-
dystycznego.
W ramach dziedziczenia prawa do grobu wydano w roku minionym 53 konsensy: 16 dla ewangeli-
ków (w tym 4 w części historycznej), 31 dla rzymskich katolików (w tym 4 na groby w części histo-
rycznej), 1 dla osoby wyznania anglikańskiego oraz 5 dla osób nie deklarujących żadnego wyznania 
(w tym 2 w części historycznej). Łączny przychód: 244.360,52 złotych.
W 2016 roku wydano 65 zgód na nowe nagrobki. Odnośnie prac kamieniarskich planowanych na 
grobach w części historycznej, zgód takich udziela się w ścisłej współpracy z Biurem Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Łączny przychód: 29.268,68 złotych. 
W minionym roku wniesiono na konto Parafii 1.117 wpłat za użytkowanie części wspólnych cmen-
ta–rza oraz możliwość korzystania z wody i wywozu śmieci. Łączny przychód: 103.695,00 złotych. 
Od 28 października do 2 listopada odbywała się na naszym cmentarzu doroczna kwesta, w której 

wzięło udział niemal 160 osób. Zebrana kwota 38.706,00 
złotych zostanie przeznaczona na kontynuację prac przy 
kaplicy grobowej rodziny Hermana Junga. Pragniemy ser-
decznie podziękować parafianom obu naszych luterań-
skich parafii, uczniom z Gimnazjum 47 im. Józefa Piłsud-
skiego, pracownikom Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, ludziom sceny i pióra oraz wszystkim życzli-
wym i zaprzyjaźnionym z nami osobom, które kwestowały  
w tym czasie, mimo niesprzyjającej pogody.
Ryszard Grażyński, Intendent Cmentarza 

Magda Welman
Ryszard Grażyński

CMENTARZ W 2016 ROKU

Magda Welman Ryszard Grażyński

W czasie kwesty na cmentarzu  
przed kaplicą Junga, 
 fot. B. Cymborowski
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rozą – program prewencji złamań osteoporo-
tycznych. 
Nieprzerwanie kontynuujemy badania ankieto-
we, by poznawać satysfakcję pacjentów i weryfi-
kować chęć do polecania naszego Ośrodka.

PRACOWNICY
W 2016 liczba  zatrudnionych osób nie zmieniła 
się w porównaniu do ubiegłego roku. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że pracownicy LUX MED 
Tabita Sp. z o.o. nieustannie rozwijają się i zdo-
bywają uznanie również poza murami ośrodka. 
20 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XXV-lecia 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, na 
której Pani Dorota Sekuła, Pielęgniarka Koor-
dynująca na Oddziale Rehabilitacji LUX MED 
Tabita Sp. z o.o., otrzymała wyróżnienie Woje-
wody Mazowieckiego. W 2016 r. artykuły napi-
sane przez naszych pracowników ukazywały się  
w każdym z numerów kwartalnika Blisko Zdro-
wia, wydawanego przez Grupę LUX MED. 
Osoby zatrudnione w LUX MED Tabita  
Sp. z o.o. niejednokrotnie również występowały 
jako ekspert komentując informacje ukazujące 
się w prasie czy internecie.
Ponadto personel medyczny i biurowy  uczest-
niczył nieodpłatnie w różnorodnych szkoleniach 
wewnętrznych: „sposoby porozumiewania się 
z pacjentem roszczeniowym”, „jak komuniko-
wać się z pacjentem z afazją, dyzartrią i w cho-

INFORMACJE OGÓLNE 
Działalność  ośrodka LUX MED Tabita 
Sp. z o.o. w 2016 r. była kontynuacją lat ubiegłych 
i opierała się na świadczeniu usług medycznych 
finansowanych zarówno ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (zakład opiekuńczo 
– leczniczy, rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz 
neurologiczna) Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (rehabilitacja lecznicza w ramach działań 
prewencyjnych ZUS), jak i  usług komercyjnych, 
finansowanych przez pacjenta. 
Rok 2016 przyniósł kolejne zmiany w  Zarządzie 
Spółki – 13 maja w czasie Zgromadzenia Wspól-
ników funkcję Prezesa Zarządu Spółki powie-
rzono Panu dr n. med. Mirosławowi Wróblowi. 

PACJENCI 
Liczba pacjentów na poszczególnych oddzia-
łach wynosiła średnio 143,6 w roku 2016. Na-
dal utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości 
pacjentów komercyjnych. Ilość pacjentów sa-
modzielnie finansujących pobyt wzrosła o 3,6% 
w porównaniu do 2015 roku. 
W 2016 roku do wachlarza już istniejących usług 
komercyjnych dodano nowy program postę-
powania rehabilitacyjnego w trybie dziennym,  
skierowany do osób ze zdiagnozowaną osteopo-

LUX MED TABITA
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robach neurodegeneracyjnych” oraz szkoleniach 
zewnętrznych z pierwszej pomocy w ramach 
Akademii Ratownictwa LUX MED.  
Opinie pracowników kolejny już raz były zbiera-
ne w ogól noświatowym badaniu opinii pracow-
ników BUPA, która w tym roku przyjęła nazwę 
People Pulse.

WYDARZENIA ROKU 2016
W dniu 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrod-
ka odbyła się konferencja zamykająca projekt 
„Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz 
opieki długoterminowej w ośrodku Tabita”, 
współfinansowany ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach 
Programu PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie 
ochrony zdrowia do trendów demograficzno–
epidemiologicznych. Jednym z głównych celów 
przedsięwzięcia jest rozwój nowoczesnych me-

tod rehabilitacji neurologicznej i opieki długoter-
minowej nad osobami starszymi i niesamodziel-
nymi.
Konferencję otworzyła Pani Anna Rulkiewicz, 
Prezes Zarządu Grupy LUX MED podkreśla-
jąc istotę i ważność zintegrowanej i całościowej 
opieki zdrowotnej, którą oferuje LUX MED. W 
dalszej części Członkowie Zarządu LUX MED 
Tabita, pani Dorota Musiał i pan dr n. med. Mi-
rosław Wróbel przedstawili informacje o prze-

biegu realizacji Projektu w Ośrodku. Oficjalną 
część spotkania zakończyła pani dr Agata Smo-
leń, Kierownik Projektu, mówiąc o korzyściach 
płynących z jego wdrożenia w odniesieniu do 
celów i rezultatów Programu PL 07.
Kluczowym punktem konferencji była prezenta-
cja unikatowej pracowni ergoterapii utworzonej 
w ramach projektu, w której pacjenci m.in. po 
udarach mózgu i innych urazach mózgowo-na-
czyniowych będą mogli pracować nad poprawą 
swoich możliwości motorycznych, zmierzającą 
do ich samodzielnego funkcjonowania w życiu 
codziennym.
Otwarcie pracowni ergoterapii spotkało się  
z dużym zainteresowaniem mediów – ukazało się 
wiele publikacji, zarówno w portalach interne-
twych: rynek seniora.pl, medycynaprywatna.pl, 
rynekzdrowia.pl, a jak i w prasie: Wprost, Prze-
gląd.
Poza pracownią ergoterapii (oraz pracami re-
montowymi i zakupu sprzętu medycznego, zrea-
lizowanych już w 2015 r.) z projektem finansowa-
nym ze środków norweskich wiąże się również 
wzbogacenie pracowni logopedycznej o nowe 
stanowiska komputerowe wraz z oprogramowa-
niem. Nowa pracownia logopedyczna zapewnia 
profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabili-
tację pacjentów neurologicznych m.in. poprzez 
wykorzystanie specjalistycznego programu kom-
puterowego AFASYSTEM. Opracowany w Pra-
cowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii zestaw ćwiczeń obejmuje 
podstawowe funkcje językowe takie jak tworze-

Pomieszczenia rehabilitacyjne

W Pracownia ergoterapii
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nie i rozumienie wypowiedzi językowych oraz 
czytanie i pisanie. Materiał, wzbogacony o ilu-
stracje i prezentacje dźwiękowe, podzielony jest 
według różnych poziomów trudności, co daje 
możliwość dopasowywania parametrów ćwiczeń 
do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjen-
ta. Obsługa programu uwzględnia ograniczenia 
sprawności ruchowej i poznawczej pacjenta neu-
rologicznego. Pozwala również na trening wielu 
chorych pod nadzorem jednego neurologope-
dy/neuropsychologa.
Od kwietnia 2016 r. obowiązuje umowa z nową 
firma cateringową – Dussmann. Wraz ze zmianą 
firmy cateringowej zmienił się również system 
dystrybucji posiłków na oddziały. Obowiązu-
jący aktualnie system tacowy polega na porcjo-
waniu posiłków na talerze już w kuchni. Talerze 
umieszczane są następnie w zamykanych tacach, 
a te w specjalnie do tego przystosowanych wóz-
kach. System ten wiąże się przede wszystkim  
z większą higieną i estetyką gdyż unikamy w ten 
sposób porcjowania posiłków na korytarzach 
ośrodka.
W lipcu 2016 r. uruchomione zostały nowe za-
jęcia grupowe dla wszystkich pacjentów prze-
bywających na oddziale ZOL. Spotkania mają 
przede wszystkim służyć aktywizacji pacjentów 
oddziału a ich głównym celem jest zarówno 
usprawnianie funkcji poznawczych, w tym języ-
kowych, jak też zachęcanie i mobilizowanie pa-
cjentów do komunikowania się z innymi, pogłę-
biania więzi społecznych, nawiązywania nowych 
relacji. W ramach ćwiczeń specjaliści skupiają się 

na podnoszeniu sprawności artykulacyjnej oraz 
wydolności oddechowej pacjentów, pracują nad 
umiejętnościami językowymi, ćwiczą funkcje po-
znawcze takie jakie jak pamięć, orientację wzro-
kowo–przestrzenną, koncentrację uwagi.
W ośrodku Tabita od października 2016 r. trwa 
projekt „Aktywna współpraca przedszkolaki 
– seniorzy”. Projekt został stworzony na wzór 
zajęć intensywnie rozwijających się w Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Za-
kłada on pozytywny wpływ współpracy z dzieć-
mi na seniorów oraz uczy dzieci wrażliwości na 
otaczający je świat i problemy ludzi starszych 
i niepełnosprawnych. Do pensjonariuszy na-
szego ośrodka przyjeżdża raz w miesiącu grupa 
przedszkolaków z Przedszkola Montessori No 
Bell w Konstancinie-Jeziornej. Każde spotkanie 
rozpoczyna się inaczej: występem przedszkola-
ków lub magika, wspólnym oglądaniem filmu czy 
czytaniem książki. Drugą część stanowią zajęcia 
z zakresu terapii zajęciowej – wspólne wyrabianie 
biżuterii, wykonywanie ozdób świątecznych itp.
W 2016 roku odbyły się również różnorodne 
wydarzenia umilające czas pacjentom przeby-
wającym w Ośrodku Tabita. Były to koncerty  
(np. występ Chóru Seniora Cantabile) jak rów-
nież Kolacja Adwentowa, którą świętowaliśmy 
jak co roku. Po wysłuchaniu życzeń Proboszcza 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej, ks. Piotra 
Gasia  oraz  Michała Rybaka, Członka Zarządu 
LUX MED Sp. z o.o. łamaliśmy się opłatkiem  
i wspólnie kolędowaliśmy

Zarząd LuxMed Tabita

Adwentówka 2016 w Tabicie 
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Miniony rok był w działalności medialnej pa-
rafii szczególny, a to ze względu na decyzje,  
dotyczące identyfikacji wizualnej parafii, funk-
cjonowanie kanału telewizyjnego YouTube 
oraz media społecznościowe. Pojawiły się też 
nowe ulotki parafialne oraz pierwsze transmisje 
internetowe na żywo.

Strona internetowa, Facebook i Twitter
W 2016 roku wzrosła o nieco ponad 1% licz-
ba odsłon naszej strony internetowej i nieco 
spadła liczba użytkowników IP. Jednocześnie  
o ok. 25% wzrosła liczba osób, które trafiają 
na trojca.waw.pl za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych – Facebook (FB), Twitter. Nie-
wykluczone, że w kolejnych latach liczba użyt-
kowników strony internetowej może zmniej-
szać się na rzecz mediów społecznościowych. 
Najwięcej osób trafia na naszą stronę poprzez 
bezpośrednie wpisanie adresu www, następnie 
przez wyszukiwarkę Google i serwis FB. Naj-
więcej przekierowań na naszą stronę (nie licząc 
FB) wykonywanych jest z luteranie.pl i luter2017.pl.

2015 2014

Liczba odsłon wszystkich  
(pod)stron parafialnych 45129 44656

Liczba unikalnych 
użytkowników (różne IP) 25111 25413

W 2016 roku zamknięta została grupa parafial-
na na Facebooku (FB) w związku z otwarciem 
strony parafii (fanpage) na FB. Przy likwidacji 
grupy, liczącej teoretycznie prawie 600 użyt-
kowników, okazało się w dniu jej zamknięcia, 
że prawie 40% członków była już nieaktyw-
na, tzn. usunęła konto z Facebooka lub konto 
zostało zawieszone. Nie posiadamy szczegó-
łowych statystyk z FB za cały okres funkcjo-
nowania fanpage’u (obecnie ok. 280 polubień), 

ale na przykładzie danych z ostatnich 28 dni, 
obejmujących przełom grudnia 2016 i stycznia 
2017, można powiedzieć, że strona FB parafii 
dotarła do ponad 14 tys. użytkowników, ponad 
8200 z nich zareagowała na wyświetlone infor-
macje (polubienie, komentarz etc.), a 440 wy-
świetliło zalinkowaną stronę. 
Po raz pierwszy przeprowadzone zostały rów-
nież transmisje internetowe na żywo za pośred-
nictwem FB – transmitowaliśmy na żywo frag-
menty nabożeństwa wigilijnego oraz uroczy-
stości z poświęcenia Kaplicy Tabita po remon-
cie. Kazanie bp. Jerzego Samca można było 
oglądać na żywo na stronie luter2017.pl (FB). 
W całości transmitowaliśmy koncert św. Łu-
cji. Wszystkie transmisje zapisywane są na FB 
i można je w dowolnym momencie obejrzeć. 
W dziale ‘filmy’ na FB umieszczone są też inne 
(amatorskie) filmiki z wydarzeń parafialnych. 
Od 6 czerwca Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska Świętej Trójcy w Warszawie posiada konto 
na serwisie społecznościowym Twitter (TT). 
Ma on ponad 310 milionów użytkowników na 
świecie i obok FB, Instagramu (tutaj znajdują 
się również zdjęcia naszego kościoła, choć pa-
rafia nie ma w tym serwisie swojego profilu) czy 
Snapchata należy do najbardziej popularnych 
serwisów społecznościowych w sieci. TT moż-
na używać zarówno na urządzeniach mobil-
nych, jak i stacjonarnych. Adres parafialnego 
profilu to @TrojcaLuteranie. W Polsce jedy-
nie kilka parafii luterańskich posiada aktywne 
konto na TT – m.in. Kraków, Lublin. Konta na 
TT posiada również Biskup Kościoła, ks. Jerzy 
Samiec, i dwie diecezje – warszawska i wroc-
ławska. Obecnie nasze konto posiada ok. 80 
obserwujących użytkowników. Nie jest to wie-
le, ale zauważalna jest tendencja rosnąca – póki 
co na naszą stronę trafia 3-4% poprzez TT. 
Wszystkie informacje publikowane na stronie 
parafialnej publikowane są na FB i na Twitterze. 

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA
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Ponadto na obydwu serwisach publikowane są 
informacje z innych stron kościelnych (lutera-
nie.pl, luter2017.pl) i instytucji współpracujących  
z parafią (np. Ambasada Szwecji). Dzięki temu 
informacje parafialne są multiplikowne przez 
inne media i na odwrót. Dzięki temu powsta-
je ogromna sieć wymiany i rozpowszechniania 
informacji. 
Adresy parafialne w serwisach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/
luteraniewwarszawie/
Twitter: @TrojcaLuteranie 

YouTube
Udało się ożywić i rozbudować nasz kanał tele-
wizyjny na YouTube głównie dzięki zaangażo-
waniu naszego parafianina, p. Marcina Mazia-
rzewskiego, który zawodowo zajmuje się m.in. 
produkcją filmów na użytek Internetu. Powstał 
pomysł stworzenia nowych formatów telewi-
zyjnych, z których jeden już został zrealizowa-
ny. Projekt #SolaPictura ukazujący za pomocą 
obrazu i dźwięku (bez słów) wycinki z życia 
Parafii i realizowanych projektów, doczekał się 
już czterech odcinków i posiada własną kate-
gorię na naszym kanale YT – dotychczasowe 
odcinki dotyczyły remontu Kaplicy Hermanna 
Junga, remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy, 
pikniku rodzinnego w Warszawie-Włochach 
oraz nabożeństwa reformacyjnego, inaugurują-
cego obchody 500 lat Reformacji w Warszawie. 
W realizację dwóch odcinków zaangażowali się 
ponadto p. Andrzej Weigle i p. Piotr Szatyło-
wicz, który jest również autorem filmu, poka-
zującego lekcję religii dla dzieci w kontekście 
przygotowań do Święta Reformacji. 
Drugi format o charakterze informacyjno–mi-
syjnym dotyczyć będzie zasad wiary i tradycji 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. 
Na kanale YT ukazały się dwa dłuższe filmiki 
autorstwa p. Marcina Maziarzewskiego: pierw-
szy dokumentujący odlewanie i poświęcenie 
trzech dzwonów reformacyjnych dla naszej Pa-
rafii oraz drugi, przedstawiający historię budo-

wy kościoła Świętej Trójcy w kontekście prac 
remontowych, a także komentarze i zaprosze-
nie na nabożeństwa w Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i święto Zmartwychwstania Pańskiego.
Ponadto ukazały się krótkie relacje z wizyt za-
granicznych gości (zob. Kontakty zagraniczne), 
a także nagrania pokazujące ważne momenty 
w historii naszej Parafii, w tym szczególnie te 
wokół prac remontowych (filmik ze zdjęcia  
i zamontowania krzyża na kopule kościoła). 
Zamieszczone zostały również filmy pokazu-
jące fragment koncertu z okazji szwedzkiego 
dnia św. Łucji oraz uroczystości poświęcenia 
Kaplicy Tabita i Domu Macierzystego w Kon-
stancinie Jeziornie po generalnym remoncie.
Jak już informowaliśmy na naszej stronie in-
ternetowej oraz podczas Zgromadzenia Para-
fialnego, na naszym kanale YT dostępna jest 
całość rozmowy p. Andrzeja Weigle z dzien-
nikarzami Polsat News i TVN24 w kontekście 
protestu części lokatorów z nieruchomości 
parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Ponieważ  
w mediach – zarówno drukowanych, jak i elek-
tronicznych – pojawiły się albo nieprawdziwe 
albo szczątkowe informacje, dotyczące działań 
i stanowiska Parafii, rozmowa z panem kurato-
rem przedstawia szerszy aspekt sprawy. 
Filmy z 2016 roku opublikowane na naszym ka-
nale posiadają dodatkowe narzędzia, zachęcają-
ce do subskrybowania kanału. Obecnie jest on 
obserwowany przez 120 osób. W porównaniu 
z rokiem 2015 nastąpił znaczny wzrost oglą-
dających (+ ok. 80%). W 2016 roku kanał YT 
był oglądany przez ponad 41 tys. minut (tj. 28 
dni i 19 godzin) i miał ponad 26 tys. wyświet-
leń. Wciąż największą popularnością cieszy się 
filmik z 2011 r., dotyczący liturgii luterańskiej  
(7 tys.; całkowita liczba wyświetleń prawie  
35 tys.), o którym wiemy, że jest wykorzystywa-
ny w rzymskokatolickich seminariach duchow-
nych na zajęciach z liturgiki jako film edukacyj-
ny, a następnie (po 1,7 tys.) filmy o remoncie 
kościoła oraz o dzwonach reformacyjnych. 
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Inne
W mediach warszawskich i ogólnopolskich po-
jawiały się sporadycznie informacje, które do-
tyczyły historii i teraźniejszości naszej Wspól-
noty – np. audycja w Polskim Radio 2 poświę-
cona rodzinie Bursche, w której wziął udział 
prof. Juliusz Gardawski, prof. Karol Karski 
i dr Aleksander Łupienko. Polskie Radio re-
transmitowało również nabożeństwo z nasze-
go kościoła z okazji 200-lecia Towarzystwa 
Biblijnego. Podobnie i Redakcja Ekumeniczna 
TVP wyemitowała program na tą okoliczność, 
w którym pokazywano obszerniejsze fragmen-
ty z nabożeństwa centralnego, wieńczącego 
obchody Towarzystwa Biblijnego. Na antenie 
rozgłośni RDC o remoncie kościoła opowia-
dał p. Andrzej Weigle. Informacje z wydarzeń 
parafialnych ukazywały się na stronie luteranie.
pl, luter2017.pl, stronie diecezji warszawskiej 
oraz w innych mediach podejmujących tematy-
kę religijno–społeczną.

Publikacje
Od 29 grudnia 2016 r. nasza parafia ma nowe, 
kolorowe ulotki – pierwsza (Dzień Dobry) 
ma charakter misyjno–informacyjny i dotyczy 
działalności parafii, a druga, „Nasza Historia”, 
przedstawia historię. Obydwie ulotki mają rów-
nież wersje niemiecko– i anglojęzyczną. Nie-
bawem ulotki o charakterze informacyjnym 
otrzyma również kościół Objawienia Pańskie-
go w Warszawie–Włochach oraz Kaplica Ta-
bita w Konstancinie Jeziornie. Stare ulotki po-
zostaną będą dostępne do czasu wyczerpania 
nakładu. 

Identyfikacja wizualna
We wrześniu 2016 roku Parafia rozpisała kon-
kurs na stworzenie pełnej identyfikacji wizu-
alnej. Opracowany został profesjonalny brief. 
Ogłoszenie ukazało się na stronie parafialnej 
i w specjalistycznych grupach internetowych, 
gromadzących projektantów – zarówno firmy, 
jak i freelancerów. Liczba zgłoszeń przerosła 

najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się ponad 
120 oferentów. Nie wszystkie zgłoszenia speł-
niały wymogi merytoryczne i formalne, jednak 
już nawet pod „odsianiu” wadliwych ofert, po-
zostało ok. 60, z których grupa robocza wy-
brała wpierw 10, następnie 3 i na końcu jedną. 
Wyłoniona została firma z Warszawy, która po-
siadała najciekawszy dorobek, w tym również 
doświadczenie w projektowaniu logotypów dla 
organizacji kościelnych, uczelni publicznych 
oraz instytucji publicznych (uczelnie, anima-
torzy kultury). W ostatnich dniach 2016 roku 
podpisana została umowa. Niewykluczone, że 
już po publikacji tego sprawozdania udostęp-
nimy pierwsze projekty. Inaczej niż to było  
w przypadku poprzednich zmian logotypów, 
zaprosimy naszych parafian do wyrażenia opi-
nii nt. przedstawianych propozycji – celem 
władz parafii jest zasięgnięcia opinii jak najszer-
szej liczby parafian (i nie tylko) z różnych grup 
wiekowych. Podpisanie umowy poprzedzone 
było żmudnymi pracami przygotowawczymi. 

Odwiedziny kościoła
W 2016 roku odbyło się w kościele Świętej 
Trójcy 14 zorganizowanych wycieczek połą-
czonych z prelekcją, w tym kilka większość  
z zagranicy (Austria, Szwecja i Niemcy). Licz-
ba nie uwzględnia odwiedzin kościoła pod-
czas Nocy Muzeów oraz w indywidualnych 
wizyt okresie wakacyjnym. Duży spadek licz-
by odwiedzających kościół spowodowany jest 
pracami remontowymi (w tygodniu do godz. 
17:00 kościół nie może być udostępniany na 
zwiedzanie), o czym parafia poinformowała 
w osobnym komunikacie na stronie interne-
towym. Mamy nadzieję, że po remoncie liczba 
zwiedzających powróci do stanu poprzedniego.

Współpraca zagraniczna
W minionym roku dwukrotnie gościliśmy na-
szych współwyznawców ze Szwecji, a konkret-
nie dwa chóry z partnerskiej Parafii Katedralnej 
w Uppsali (czerwiec i grudzień). Odwiedziła nas 
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również abp Uppsali Antje Jackelen, zwierzch-
nik Kościoła Szwecji, która spotkała się z ks. 
proboszczem Piotrem Gasiem i zapoznała się  
z pracą w naszej parafii. Gościliśmy również  
bpa Ernsta Gamxamuba (na FB i YT można 
obejrzeć pozdrowienia skierowane do naszej 
parafii w j. angielskim), zwierzchnika Ewan-
gelicko-Luterańskiego Kościoła w Republice 
Namibii, który będzie współgospodarzem jubi-
leuszowego Zgromadzenia Ogólnego Świato-
wej Federacji Luterańskiej w Namibii, ks. Enno 
Haaksa, sekretarza generalnego Gustav–Adolf–

Werk (GAW, odpowiednik Bratniej Pomocy im. 
Króla Gustawa Adolfa), który przybył do nas 
wraz ze stypendystami GAW z różnych krajów 
(studenci teologii), a także władze diecezji euro-
pejskiej Kościoła Anglii, reprezentowane przez 
ks. archidiakona Collina Williamsa. Do naszej 
parafii przyjechała również delegacja przyjaciół 
i współwyznawców z partnerskiej Parafii Ewan-
gelicko-Luterańskiej w Amsterdamie wraz  
z przedstawicielami Diakonii Amsterdamskiej 
(zob. Sprawozdanie Diakonii). 

Dariusz Bruncz

W roku 2016, w parafii pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego przy ul Puławskiej 2 A, odbyło się 
łącznie 12 spotkań
b. członków SPME oraz uczestników letnich 
obozów młodzieżowych na Mazurach w la-
tach 1948-1956. Tradycyjnie odbył się również 
wrześniowy „obóz” w Sorkwitach.
Organizacją spotkań zajmowali się Alina Bur-
majster, Ewa i Piotr Weigle.
11. stycznia – spotkanie poświęcone było pa-
mięci zmarłego niedawno Mieczysława Woffa, 
pierwszego po wojnie prezesa SPME. Halina 
Wolffowa czytała znalezione po śmierci męża 
pamiętniki i wiersze, głównie z lat wojennych. 
Obecnych było 30 osób.
8. lutego – zebrani obchodzili urodziny  
ks. bpa Zdzisława Trandy oraz Piotra Wei-
gle. Bp Tranda opowiedział o swej drodze 
do duszpasterstwa i pracy jako duchownego. 
Obecnych było 26 osób.
14. marca – świętowano „jajeczko”. Obecne 
były 33 osoby, w tym wszyscy duchowni trzech 
warszawskich parafii ewangelickich. Okolicz-
nościowe modlitwy poprowadzili ks. bp Zdzi-
sław Tranda i ks. Wł. Nast. Tego dnia zebrano 
pieniądze na dwie piłki futbolowe w ramach 

akcji 500 piłek na 500–lecie Reformacji; ks. Jan 
Byrt z Szczyrku – Salmopola ogłosił akcję, 
żeby zebrać 500 piłek, które zostaną rozdane 
dzieciom podczas specjalnych nabożeństw  
z modlitwą o pokój, przed i w trakcie Euro 
2016 we Francji.
11. kwietnia – obecne były 24 osoby. Odczy-
tano podziękowanie za piłki od ks. Byrta, na-
stępnie Ewa Weigle opowiedziała historię swo-
jej bardzo ważnej pamiątki z dzieciństwa, mia-
nowicie ręcznie przepisanej w 1942 r. książki 
Marii Konopnickiej „O Janku wędrowniczku”, 
która w okupacyjnym mroku umożliwiła  bliź-
niaczkom kontakt z polską książką, a następnie 
pokazała swoją kolekcję łyżeczek z różnych 
zakątków świata.
9. maja – Krystyna Rudzińska (z d. Jabłońska, 
vel Domicela) opowiedziała historię swego ojca, 
oficera. Obecnych było 21 osób,
13. czerwca – obecnych było 26 osób. Ob-
chodzono urodziny Joli Biller.
11. lipca  – obecne były 22 osoby, obchodzo-
no urodziny „Bliźniaczek” czyli Ewy Weigle  
i Joli Breiter.
8. sierpnia – w spotkaniu wzięło udział  
17 osób, nastrój był wakacyjno-towarzyski; 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI B. SPME W ROKU 2016
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15. sierpnia pojawili się w Sorkwitach pierwsi 
„obozowicze”. W ciągu ponad sześciu tygodni 
gościnną parafię pastorostwa Hani i Krzy–
sztofa Mutschmannów odwiedzili Ewa i Woj-
ciech Brodniccy, Krystyna Rudzińska, Halina 
Szynkiewicz, Irena Scholl, Ewa i Piotr Weigle, 
Liliana i Jerzy Karczewscy oraz Ludmiła Mo-
rawska (ta trójka była tam prawie pięć tygodni!).
12. września – spotkanie poświęcono pamięci 
ks. Bogdana Trandy z okazji 20. rocznicy jego 
śmierci. Brata, męża, kolegę i wspólnie spędzo-
ne lata młodości wspominali: ks. bp. Zdzisław 
Tranda, Wanda Tranda, Ewa Ziegler-Brod-
nicka, Roman Loth, Hania Niemczyk, Irena 
Scholl i Ewa Weigle. Obecnych było 20 osób.
10. października – świętowano otrzyma-
nie przez Alinę Burmajster nagrody diakonii  
im. ks. bp. Jana Niewieczerzała. Obecne były 
23 osoby. Spotkanie miało luźny towarzyski 
charakter.
14. listopada – obecne były 22 osoby – spot-
kanie zdominowały sprawy organizacyjne, 
m.in. obecni rozdzielili między siebie „zadanie 
domowe” – napisanie 40. kart z życzeniami 
świątecznymi  do kolegów spoza Warszawy 
oraz tych, którzy nie są już w stanie przyjeż-
dżać na spotkania na Puławską.

12. grudnia – odbył się tradycyjny opłatek; 
obecnych było 25. osób (w tym ks. Piotr Gaś 
z małżonką, ks. Michał Jabłoński i ks. Dariusz 
Chwastek, a Barbara Narzyńska i Ewa Nast re-
prezentowały i siebie i mężów). Spotkanie pod 
nieobecność bpa Zdzisława Trandy rozpoczął 
ks. Michał Jabłoński modlitwą i wspomnie-
niem tych, co pomiędzy opłatkami 2015 i 2016 
odeszli, a są to: Mieczysław Wolff, Wiesław 
Włodarski, Edyta Kowalczuk-Friszke z Lub-
lina, Zdzisław Rondio, Wiesława Lange-Przy-
byłowska ze Skierniewic, Zbyszko Scholtz, 
Brunon Kotula oraz Liliana Dirks-Jełowicka. 
Następnie zebrani podzielili się opłatkiem, 
złożyli sobie nawzajem życzenia, po czym, jak 
zawsze przy akompaniamencie Andrzeja Ko-
walskiego, śpiewano kolędy. Tradycyjnie, od 
przeszło 10 lat, „składkę opłatkową” (zebrano 
400 zł) przeznaczono na pomoc dla Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mrowli; otrzyma-
no już podziękowania i potwierdzenie dotarcia 
darowizny.

Opracowanie: Ewa Ziegler-Brodnicka
i Piotr Weigle

Podczas spotkania w Sorkwitach w 2016
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTE W 2016 ROKU

Działalność Oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego ograniczała się w roku 2016 do spotkań w każdy trzeci po-
niedziałek miesiąca, podczas których wysłuchiwano prelekcji na różne 
tematy. Takich spotkań odbyło się dziesięć, gdyż w miesiącach letnich 
– lipiec, sierpień – działalność oddziału była zawieszona. Oto wykaz 
spotkań w porządku chronologicznym:
1) 16 stycznia 2016: „Marcin Luter a Żydzi” – dr Jerzy Sojka;
2) 15 lutego 2016: prezentacja książki „Rodzina Burschów” – dr Alek-
sander Łupienko;
3) 21 marca 2016: „Spotkanie papieża z prawosławnym patriarchą mo-
skiewskim – jego znaczenie dla ekumenizmu” – prof. Karol Karski;
4) 18 kwietnia 2016: „Fiszerowie – żołnierze Kościuszki i Napoleona, 
Polacy z wyboru” – mgr Alicja Sadomska;
5) 16 maja 2016: „Spowiedź. Jej historia w świetle ksiąg wyznaniowych 

Kościoła luterańskiego” – dr Paweł Matwiejczuk;
6) 20 czerwca 2016: „Krótka historia podziałów w Kościele powszechnym” (prezentacja multime-
dialna) – dr Mirosława Weremiejewicz;
7) 19 września 2016: „Ks. Bogdan Tranda – w 20. rocznicę śmierci” (prezentacja multimedialna) – 
Aldona i Karol Karscy;
8) 17 października 2016: „Śladami reformatorów: Luter, Műntzer, Spalatyn” (prezentacja multime-
dialna) – Aldona i Karol Karscy;
9) 21 października 2016: „Paweł Hulka-Laskowski – życie i dzieło” – prof. Rafał Leszczyński;
10) 19 grudnia 2016: Prezentacja książki „Chiny be makijażu” – dr Marcin Jakoby.

Przeciętnie w spotkaniach brało udział ok. 30 osób. 
Zasadniczy problem, na który kierownictwo Oddzia-
łu warszawskiego zwraca uwagę od dłuższego czasu, 
polega na tym, że w gronie członków praktycznie 
nie ma ludzi młodych, a osób w wieku średnim jest 
również niewiele. W lutym 2017 roku kończy się  
4-letnia kadencja obecnego Zarządu, trzeba będzie 
wybrać nowe władze, byłoby wręcz wskazane, aby  
w ich skład weszły osoby młodsze. 

Karol Karski
Prezes

prof. Karol Karski
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Fundacja „EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE”

Statutowymi Organami Funda-
cji „Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe” (ETO) są Rada 
Fundacji i Zarząd Fundacji.
Skład Zarządu zmienił się 
trakcie roku 2016; p. architekt 
Katarzyna Bursche dotychcza-
sowy członek Zarządu – zo-
stała powołana w skład Rady 
Fundacji a do Zarządu weszła 
p. Małgorzata Kwiatkowska.  
W Zarządzie Fundacji w roku 
2016 pracowała jeszcze p. Ag-
nieszka Bednarkiewicz-Sowiń-
ska. W skład Rady Fundacji wchodzą: p. Igor 
Chalupec, ks. Piotr Gaś, p. mecenas Olga Sztej-
nert-Roszak, ks. Dariusz Chwastek.
Rok 2016 był kolejnym rokiem kiedy konty-
nuowaliśmy rozpoczętą w roku 2013 naszą 
działalność oświatową. Prowadzimy Szko-
łę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lin-
dego, przedszkole „Szkrabki” oraz punkt 
przedszkolny „Małe Szkrabki”. Od początku 
funkcjonowania Przedszkola realizowaliśmy 
koncepcję pracy zakładająca wszechstronny 
rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wczesnego przekazywania wartości,  
a także kształtowania umiejętności matema-
tycznych, muzycznych, ruchowych i języko-
wych. Koncepcja ta stała się podstawą do 
stworzenia autorskiego programu, opisujące-
go wszystkie podejmowane przez nas działa-
nia, rozbudowane o nowe pomysły. 
Nasze Przedszkole rozpoczęło również uczest-
nictwo w Programie Partnerstwa Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
Celem Programu jest wspieranie placówek 
edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, sto-
sowania dobrych praktyk oraz wdrażania no-
watorskich działań edukacyjnych

W szkole program autorski jest 
w trakcie opracowywania i będzie 
on kontynuacją programu Przed-
szkola. 
Uczniowie wraz z nauczyciela-
mi podczas zajęć realizują wiele 
projektów m.in. braliśmy udział  
w projekcie UNICEF-u pod na-
zwą „Wszystkie Kolory Świata” 
gdzie pomoc została skierowana 
do dzieci z Afryki. 
W wyniku bardzo dobrej rekru-
tacji rozpoczętej już na początku 
2016 roku, mogliśmy we wrześ-

niu otworzyć 3 klasy pierwsze oraz dwie klasy 
0. Na koniec roku 2016 do naszych trzech pla-
cówek uczęszcza ponad 240 dzieci, od zeszłe-
go roku przybyło ponad 80-ro dzieci.
Fundacja w ciągu 2016 roku kontynuowała 
również działalność charytatywną, skierowa-
ną do dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa 
im. Samuela Bogumiła Lindego brała udział  
w 16. edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Prezent pod choinkę”. Dzięki wielkiemu za-
angażowaniu uczniów oraz rodziców zebrano 
aż 67 paczek. Wszystkie prezenty zostały do-
starczone do Centrum Misji i Ewangelizacji  
w Dzięgielowie, skąd przewieziono je do dzieci 
z Ukrainy, Rumunii i Białorusi.
Został zorganizowany również coroczny 
konkursu – „Moje życzenia świąteczne” – na 
kartkę  świąteczną; w tym roku zwycięzcą zo-
stała Zofia Kuzawińska (lat 6) uczennica klasy 
pierwszej szkoły Lindego.
Jak co roku, w grudniu 2016 został zorgani-
zowany przez rodziców i grono pedagogicz-
ne wszystkich naszych placówek Kiermasz 
Świąteczny. Dochód z Kiermaszu decyzją Rad 
Pedagogicznych oraz Rad Rodziców został w 
tym roku przeznaczony na Fundację „Nasze 
Dzieci”, przy Klinice Onkologii w Instytucie 

Agnieszka 
Bednarkiewicz-Sowińska
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„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Kier-
masz został objęty Patronatem Honorowym 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów Miasta St. War-
szawy. Wydarzenie otrzymało również patronat 
medialny Ursynów.tv.
Od samego początku w Szkole i Przedszkolu 
jest prowadzony dodatkowy przedmiot „Opo-
wieści biblijne”. W przedszkolu na zasadzie do-
browolnego wyboru rodziców, jako przedmiot 
dodatkowy, w szkole zaś jako obowiązkowy. 
Program nauczania oraz rozkład tematów na 
te zajęcia te opracowała p. Elżbietę Byrtek. Od 
września 2016 roku przedmiot ten jest prowa-
dzony przez dwie nauczycielki p. Elżbietę Byr-
tek oraz p. Kamilę Zielińską. 
W szkole Lindego jako jedynej szkole w War-
szawie w ramach przedmiotu religia, nauczana 
jest oprócz innych, religia ewangelicko-augs-
burska. Lekcje są prowadzone według planu 
nauczania zatwierdzonego w 2013 roku przez 
Kościoły ewangelickie w Polsce. W zajęciach 
uczestniczy czworo uczniów. Podczas lekcji za 
pomocą opowiadań, rozmów, pieśni, prac ma-
nualnych oraz różnorakich łamigłówek dzieci 
mają możliwość poznawać historie biblijne 
oraz podstawowe wiadomości z historii Koś-
cioła. Podstawą zajęć jest podręcznik do lekcji 
religii, który jest uzupełniany poprzez szereg 
religijnych pomocy katechetycznych. Szkoła 

udostępnia również swoje sale lekcyjne po za-
jęciach na lekcje nauczania kościelnego religii 
ewangelicko–augsburskiej. 
W naszej Szkole odbywa się też ekumeniczna 
modlitwa, w której uczniowie mogą dobro-
wolnie uczestniczyć. Powadzona jest przez 
katechetów szkolnych z Kościoła Ewangeli-
cko–Augsburskiego oraz Rzymskokatolickie-
go W spotkaniu uczestniczy średnio od 3-10 
uczniów (jest to zależne od pory odbywania 
się zajęć). Każda modlitwa ma swoją tematykę 
związaną ze świętami religijnymi, narodowymi 
lub zagadnieniami społecznymi, dotykających 
spraw aktualnych w szkole. Każda modlitwa 
zakończona jest wspólnie Modlitwą Pańska.
Dla zacieśnienia współpracy i integracji  
w 2014 roku podczas karnawału został zorga-
nizowany bal dla dzieci z warszawskich ewan-
gelickich parafii – I Bal u Szkrabków – w 2016 
roku kontynuowaliśmy dobry pomysł i ponow-
nie zaprosiliśmy dzieci tym razem już na III Bal 
u Szkrabków a rodziców na chwilę rozmowy 
przy kawie, herbacie i ciastku. 
Wzorem lat ubiegłych informacje o działa-
niach Fundacji są przekazywane m.in. podczas 
Zgromadzenia Parafialnego czy w Kalendarzu 
Ewangelickim.
Wszystkie działania Fundacji „Ewangeli-
ckie Towarzystwo Oświatowe”, Przedszkola 
„Szkrabki” oraz Szkoły Lindego można na bie-
żąco śledzić na stronach internetowych:
Fundacji – www.eto.org.pl oraz 
www.facebook.com/fundacjaeto
Przedszkola – www.szkrabki.pl oraz 
www.facebook.com/szkrabki
Szkoły – www.linde.waw.pl oraz 
www.facebook.com/szkola.linde.warszawa

Zapraszamy

Agnieszka Bednarkiewicz–Sowińska
 Prezes Zarządu Fundacji ETO
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Ważniejsze wydarzenia w porządku chronolo-
gicznym:
– 27 stycznia w ramach spotkań międzypokole-
niowych chór EUTW wystąpił w Chrześcijań-
skiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Samu-
el” przy ul. Boremlowskiej 6/8 w Warszawie. Po 
występach chóru i dzieci były poczęstunek roz-
mowy, wspólne zdjęcia. 
– 11 marca odbyło się Walne Zebranie, na któ-
rym przyjęto bilans i rachunek wyników za rok 
2015 i przeprowadzono uzupełniające wybory 
do władz EUTW.
– 18 marca odbyło się spotkanie integracyjne 
połączone z przedświąteczną przerwą i zakoń-
czeniem pierwszego semestru roku akademi-
ckiego 2016/2016. Zebranych przywitał Pre-
zes Zarządu Roman Michalak, wystąpił chór 
EUTW, a rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznym (ChAT) ks. prof. Bogusław Mi-

EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Prezes Roman Michalak podczas inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017

EUTW w kościele ewangelickim w Toruniu Prezentacja prac decoupage

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) w roku 2016 
realizował swoje zadania poprzez: wykłady i seminaria; zajęcia ple-
narne, w tym spotkania integracyjne; naukę języków obcych; kursy 
informatyczne; zajęcia usprawniająco-relaksacyjne, w tym gimnastyka 
na sali i na pływalni; zajęcia w zespołach twórczych i samokształ-
ceniowych jak: zespół plastyczny, w tym grupa decoupage i grupa 
malarska, zespół literacki, zespół wokalno-muzyczny, w tym chór   
EUTW, zespół turystyczno-krajoznawczy i wypoczynkowy, w tym 
ekumeniczne wyjazdy studyjne. 

lerski poinformował o przygotowaniach do 
budowy nowej siedziby ChAT. Rektor, pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy, ks. Piotr Gaś a także przybyły pod 
koniec spotkania poseł Michał Szczerba złoży-
li  zebranym życzenia z okazji zbliżających się 
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Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Spotkanie 
uświetnili  występami soliści Dariusz Górski  
i Bogdan Kuźmiuk oraz zespół wokalno-mu-
zyczny pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz
– 6 maja z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
odbyło się spotkanie integracyjne połączone  
z występami solistów i chóru. W wykładach 
i wystąpieniach przypomniano okoliczności 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja1791 r., ale rów-
nież przypomniano o rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, oraz 1050 rocznicy chrztu 
Polski
– 14 maja  Chór EUTW brał udział  Zjeździe 
Chórów Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego  w RP, który odbył się  
w radomiu pod hasłem: Na ludową nutę. Temat 
Zjazdu łączył się z ewangelickim kompozyto-
rem i etnografem Oskarem Kolbergiem, któ-
rego korzenie wywodzą się z radomskiej parafii 
ewangelickiej. 
– 19 maja zorganizowano wycieczkę do Żela-
zowej Woli połączoną ze zwiedzaniem Dwor-
ku, w którym urodził się Fryderyk Chopin,  
w drodze powrotnej złożono wizytę w parafii 
mariawickiej w Lesznie.
– 31 maja w Lutheraneum odbyło się uroczy-
ste zakończenie czwartego roku akademickiego  
z udziałem prorektora Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej biskupa Jerzego Pańkowskie-
go i przedstawicieli Kościołów członkowskich 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Prezes zarządu 
EUTW przedstawił sprawozdanie z działalności 
w minionym roku akademickim.  Przedstawicie-
le kierownictwa ChAT,  proboszcz Parafii E-A 
Świętej Trójcy, przewodniczący Warszawskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w swoich 
wystąpieniach zwracali uwagę na ekumeniczny 
charakter Uniwersytetu i dziękowali za krzewie-
nie postaw ekumenicznych
– 7 czerwca miał miejsce wyjazd integracyjny do 
Kozłówki (zwiedzanie pałacu) i Lublina (zwie-
dzanie zamku, wizyty w parafiach ewangelicko-
-augsburskiej i polskokatolickiej).

Laureaci konkursu kapeluszy 

– 26 czerwca przedstawiciele EUTW wzięli 
udział w VII Dniu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służe-
wiec. Organizatorami i animatorami tej impre-
zy gromadzącej słuchaczy wszystkich UTW  
z Warszawy i okolic byli: poseł Michał Szczerba 
– przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
UTW i Krystyna Lewkowicz – prezes Fundacji 
„Ogólnopolskie porozumienie UTW”.
Imprezę uświetnił występ Ryszarda Rynkow-
skiego. Punktem kulminacyjnym był „Konkurs 
kapeluszy”, wśród laureatów był byli przedstawi-
ciele EUTW
– 3 października w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, zebrał się po raz drugi Oby-
watelski Parlament Seniorów. Ekumeniczny Uni-
wersytet Trzeciego Wieku reprezentował prezes 
Zarządu Roman Michalak
– 11 października w parafii Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów przy ul. Wolskiej 186 od-
była się inauguracja nowego, piątego roku akade-
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mickiego. Obecni byli: rektor i prorektor ChAT, 
zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów człon-
kowskich PRE, a także poseł na Sejm Michał 
Szczerba. Wykład inauguracyjny: „Główne te-
maty teologii mariawickiej” wygłosił ks. dr To-
masz M. Daniel Mames.
Zarząd postanowił wprowadzić rotacyjny cha-
rakter inauguracji nowego roku akademickiego i 
organizować co roku w innym środowisku wy-
znaniowym kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej
– 19 października wyjazd studyjny do Torunia 
(wizyta w parafii ewangelicko-augsburskiej, zwie-
dzanie miasta i jego zabytków).
– 15 listopada spotkanie w Ośrodku Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Radości połączone 
ze świętowaniem 98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Podczas przejazdu au-
tokarem  oraz na miejscu w Radości, profesor 
Kruszewski przypomniał okoliczności odzy-
skania niepodległości, zwrócił uwagę na osoby, 
który odegrały w zasadniczą rolę dla odzyskania 
niepodległości. Na miejscu w Radości przyby-
łych przywitał dyrektor Ośrodka pastor Piotr 
Czerwiński, na spotkanie przybył też zwierzch-
nik Kościoła Chrześcijan Baptystów prezbiter dr 
Mateusz Wichary. Uczestnicy spotkania mieli też 
możliwość zwiedzić Ośrodek 
– 14 grudnia chór EUTW wystąpił gościnnie  
w Domu Opieki „Dobry Dom” w Borzęcinie k/
Warszawy
– 17 grudnia udział chóru EUTW w koncercie 
kolęd z różnych stron świata w Kościele Chrześ-
cijan Baptystów w Warszawie
– 20 grudnia w Lutheraneum adwentowe spot-
kanie słuchaczy połączone z występami solistów 
i chóru oraz wystąpieniami zaproszonych gości.

PODSUMOWANIE: Nasz uniwersytet dzięki 
inicjatywie i zaangażowaniu się ks. prof. dr hab. 
Bogusława Milerskiego – rektora ChAT, działa 
w formule stowarzyszenia pod patronatem pub-
licznej wyższej uczelni wspierany autorytetem 
naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

gicznej. Wiemy, że wielką sympatią darzy nas  
i akceptuje nasze działania Prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej Ks. bp Jerzy Samiec – patron idei 
naszego uniwersytetu.
Do momentu wybudowania nowej siedziby 
naszej uczelni patronackiej korzystamy dzięki 
Kierownictwu Parafii Św. Trójcy z jej usług lo-
gistycznych i lokalowych oraz z wszechstronnej 
pomocy w tych sprawach Proboszcza ks. Piotra 
Gasia, za to serdecznie dziękujemy. 
Dla podniesienia i utrzymania wysokiego stan-
dardu na EUTW należy podkreślić zaangażowa-
nie osób na rzecz naszego uniwersytetu z Parla-
mentu, Rządu, Urzędu Miasta. Zawsze wspierał 
nas swoim autorytetem w działaniu i bardzo czę-
sto odwiedzał nas Wiceprzewodniczący Komisji 
Polityki Senioralnej pan Poseł Michał Szczerba 
i pani Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia 
UTW Krystyna Lewkowicz.
Na zakończenie omawiania działalności EUTW 
w 2016 r. pragnę wymienić szczególnie zasłużo-
nych jego słuchaczy i podziękować im za zaan-
gażowanie: 
1. Pani Leokadia Szczecińska-Michalak; inicjator 
i założyciel zespołów twórczych i z upoważnie-
nia Zarządu koordynuje ich działalnością.
2. Pani Janina Choińska – wiceprezes ds. admi-
nistracyjnych 
3. Pani Maria Szyrle – wiceprezes ds. słuchaczy 
i ewidencji.
4. Pani Janina Maraszkiewicz – Skarbnik EUTW
5. Prezbiter Konstanty Wiazowski – sekretarz 
zarządu i przewodniczący zespołu redakcyjnego 
biuletynu i strony internetowej.  
6. Profesor Karol Karski – członek zarządu, kie-
rownik zespołu dydaktyczno – programowego  
i członek zespołu redakcyjnego Biuletynu.
7. Ks. dr Włodzimierz Nast – członek zarządu  
i zespołu dydaktyczno – programowego. 
8. Pan Janusz Daab – członek zarządu, prowadzi 
sprawy zaopatrzenia, gospodarcze i porządkowe 
EUTW

Opracowano na podstawie sprawozdania  
prezesa Romana Michalaka 
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EUTW w Radości  Spotkanie w Toruniu

Soliści podczas spotkania adwentowego EUTW

Spotkanie wielkanocne EUTW w Lutheraneum
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 
 22 556-46-60, fax: 22 827-86-37 

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

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 
konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 900-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 

Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa,  22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1600 

 
LUX MED TABITA  

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: 22-737-64-56, 
sekretariat (czynny g. 800-1500)  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@poczta.onet.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

 

Kościół Warszawa-Włochy: 
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  22 863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
 

 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa;  22-849-77-05 

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

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

               Zdjęcie na okładce: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Kaplica Ośrodka Tabita – nowy dzwon „Tabito wstań”, fot. A. Karska 

Do użytku wewnętrznego


