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„...Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko co napisali prorocy, wypełni się 
nad Synem Człowieczym. 
Wydadzą Go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a 
ubiczowawszy, zabiją Go, ale DNIA TRZECIEGO 
ZMARTWYCHWSTANIE!” 

Łk 18, 31-33 

Umiłowani Siostry i Bracia !Umiłowani Siostry i Bracia !Umiłowani Siostry i Bracia !Umiłowani Siostry i Bracia !    
 

Któryż to raz wkraczamy wraz z Jezusem na drogę do Jerozolimy? 
Niełatwa to droga, ale nie sposób jej ominąć. Nie sposób nie dostrzec 
krzyża, który znajduje się u jej kresu. To tak, jak byśmy przekraczając 
progi naszego kościoła Świętej Trójcy nie chcieli podnieść oczu, by 
wzrok nasz padł na krzyż widniejący w centralnym miejscu ołtarza. 

Syn Człowieczy i Syn Boży, wyśmiany , zelżony i oplwany, w hańbie 
i poniżeniu złożył swe życie w ofierze, abyśmy się krzyża nie lękali. W 
krzyżu bowiem jest nie tylko cierpienie, lecz także i zbawienie, i w 
krzyżu „miłości nauka”, jak mówią słowa jednej z pasyjnych pieśni. 
Uczmy się tego co krzyż nam głosi, aby to słowo nie było „zakryte” 
przed nami, jak miało to miejsce w przypadku uczniów Jezusowych, 
gdy usłyszeli wezwanie, by poszli za Swym Mistrzem tą trudną drogą. 
Weźmy na barki nasze własne krzyże pewni, że On, który nie tylko 
sam niósł Swój krzyż, ale też doń został przybity dla naszego zbawienia 
sprawi, że nie będą one tak ciężkie, jak u progu tej drogi. 

Spoglądajmy na krzyż jak na drogowskaz, który swymi ramionami 
nas obejmuje ale też wskazuje, że Ten, który w ręce Ojca poruczył 
Ducha Swego, DNIA TRZECIEGO ZMARTWYCHWSTAŁ! 

Spójrzmy! Także i nad naszym ołtarzowym stołem, nad krzyżem 
widnieje zwycięski Zmartwychwstały Pan. Zdobądźmy się przeto i my 
już dziś, już teraz, kiedy tak niedawno wkroczyliśmy w czas pasyjny 
na to uderzające nie tylko nasze oczy ale i serca Tomaszowe wyznanie 
wiary w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana: „Pan mój i Bóg 
mój” (J 20, 28) 

Ks. Włodzimierz Nast. 
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INTRODUKCJA 
W dniach 4-5 listopada 2000 r. w Warszawie 

obradował Synod Kościoła. W trakcie obrad 
dokonano wyboru nowego biskupa (kadencja 
biskupa Kościoła trwa 10 lat). Kandydowało trzech 
księży: ks. Janusz Jagucki z Giżycka, ks. Piotr Gaś 
ze Szczecina i ks. Tadeusz Raszyk z Poznania. 
Największą ilość głosów otrzymał ks. Janusz 
JAGUCKI. 

6. 01. 2001 r.  w święto Epifanii, w kościele 
Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się uroczystość 
introdukcji księdza JANUSZA JAGUCKIEGO  na 
biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Polsce. Na uroczystość przybyli biskupi wszystkich 
diecezji naszego Kościoła oraz biskupi Kościołów 
ewangelickich z zagranicy, zwierzchnicy 
Kościołów innych wyznań, oraz kilkudziesięciu 
księży, diakonów i katechetów z całego kraju. 
Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się 
procesjonalnym wejściem do kościoła wszystkich 
duchownych. Na nabożeństwie obecny był premier 
RP Jerzy Buzek z Małżonką, a także przedstawicie 
prezydenta RP. 

Aktu wyświęcenia nowego biskupa przez modlitwę i nałożenie rąk dokonali: bp 
Jan Szarek, bp Pavo  Kortekangas z Finlandii i bp Walter Jagucki z Wielkiej 
Brytanii. 

Kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki.  
Po nabożeństwie nowemu biskupowi życzenia złożyli między innymi: premier RP 

Jerzy Buzek, p. Kazimierz Morawski przekazał list od Prezydenta RP, w imieniu 
władz Światowej Federacji Luterańskiej życzenia złożył bp Julius Filo ze Słowacji, 
w imieniu Ewangelickich Kościołów - Niemiec bp Klaus Wollenweber, w imieniu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – bp Zdzisław Tranda. 

Podczas nabożeństwa wystąpiły chóry warszawskich parafii ewangelickich Świętej 
Trójcy i Wniebowstąpienia Pańskiego, oraz chór Parafii Ewangelickiej z Wisły. 

����

Do zaproszonych gości biskupi zwrócili się z prośbą, aby zamiast tradycyjnych 
kwiatów złożyć ofiarę na cele Diakonii Kościoła. 
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LIST BISKUPA KOŚCIOŁA DO NASZEJ PARAFII:LIST BISKUPA KOŚCIOŁA DO NASZEJ PARAFII:LIST BISKUPA KOŚCIOŁA DO NASZEJ PARAFII:LIST BISKUPA KOŚCIOŁA DO NASZEJ PARAFII:    
    
    

    
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 

Biskup Kościoła 

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21; tel. (0-22) 831-94-58; 
fax.(022) 831-23-48 

e-mail: konsystorz@luteranie.pl 
 

 
 
L.dz. 101/Bp/2001                                       Warszawa, 2001-02-02 
 
 
 
Przewielebny 
Ks. Proboszcz dr Włodzimierz Nast. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy 
Warszawa 
 
Drogi Księże Proboszczu, 
 

Mimo iż niedługo upłynie miesiąc od uroczystości wprowadzenia mnie w 
urząd Biskupa Kościoła, która odbyła się w kościele Św. Trójcy, ciągle mam 
jeszcze w pamięci serdeczność i życzliwe przyjęcie ze strony Księdza 
Proboszcza, jak i pozostałych Księży oraz parafian zaangażowanych w 
przygotowania w przygotowania do tej uroczystości. 

W imieniu swoim, swojej rodziny, księży naszego Kościoła, wszystkich 
zaproszonych gości oraz chórzystów z Wisły i parafian z Giżycka, pragnę za 
tę gościnność serdecznie podziękować 

 
W nadziei na dalsze dobre kontakty pozostaję z serdecznymi 

pozdrowieniami 
 

(-) Ks. Janusz Jagucki 
Biskup Kościoła 
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TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCHRZEŚCHRZEŚCHRZEŚCIJAN 2001CIJAN 2001CIJAN 2001CIJAN 2001    

 
Hasłem tegorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan 

były słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana 14, 6: „Ja jestem 
droga i prawda, i żywot...”  

W ramach tego Tygodnia, ekumeniczne nabożeństwo w 
kościele ewangelickim Św. Trójcy odbyło się w dn. 25. 01. 2001 r. 

W nabożeństwie wzięli udział biskupi: Kościoła ewangelicko-augsburskiego: bp 
Janusz Jagucki, bp senior Janusz Narzyński, Kościoła ewangelicko-
metodystycznego bp Edward Puślecki, Kościoła rzymsko-katolickiego bp Tadeusz 
Pikus, Kościoła polsko-katolickiego – bp Wiktor Wysoczański, duchowni kościoła 
anglikańskiego ze Szkocji oraz liczni duchowni Kościołów zrzeszonych w PRE i 
Kościoła rzymsko-katolickiego. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Pikus. 

Al.-Ka. 
 

    
    

    

PLAC MAŁACHOWSKIEGO WŁASNOŚCIĄ PLAC MAŁACHOWSKIEGO WŁASNOŚCIĄ PLAC MAŁACHOWSKIEGO WŁASNOŚCIĄ PLAC MAŁACHOWSKIEGO WŁASNOŚCIĄ 
PARAFIIPARAFIIPARAFIIPARAFII !  !  !  !     

 

W październiku  1995 roku Parafia Ewangelicko – 
Augsburska Św. Trójcy w Warszawie  złożyła 
pierwsze wnioski rewindykacyjne do powołanej na 
mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP Komisji 
Regulacyjnej. Zadaniem komisji jest przywrócenie 

prawa własności nieruchomości kościelnych upaństwowionych po wojnie lub 
przejętych bez jakiegokolwiek tytułu prawnego na rzecz Skarbu Państwa. 
Parafia Św. Trójcy w szczególny sposób została dotknięta wywłaszczeniem z 
mocy tzw. „dekretu warszawskiego”. Pięcioletnie starania rewindykacyjne 
przyniosły jednak upragniony rezultat – pl. Małachowskiego jest znów 
własnością naszej Parafii. Po bolesnych doświadczeniach utraty kościoła 
parafialnego, i praktycznie wszystkich pozostałych  nieruchomości 
parafialnych,  teren wokół  naszej świątyni powrócił do prawowitego  
właściciela. W dniu 4 stycznia br. doszło do podpisania ugody pomiędzy 
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dotychczasowym właścicielem Gminą Warszawa – Centrum a Parafią Św. 
Trójcy, na mocy  której przywrócono prawo własności placu Małachowskiego  
warszawskim ewangelikom. Faktyczne przekazanie terenu wokół kościoła 
powinno nastąpić najpóźniej w pierwszych dniach marca. 

Także 4 stycznia 2001 r. została podpisana przed Zespołem Orzekającym 
Komisji Regulacyjnej ugoda dotycząca zwrotu nieruchomości położonych przy 
ul. Królewskiej 19/21 (dawna plebania) i pl. Małachowskiego ( Gimnazjum 
Reja). Szczególnie niekorzystnym elementem tych pertraktacji ugodowych był 
fakt, że dotychczasowemu właścicielowi tego terenu przysługiwało prawo 
zwrotu poniesionych nakładów na tę nieruchomość ( nowy budynek liceum). 
Rozważana ewentualność przejęcia nieruchomości ze wszystkimi budynkami 
(wartość  budynków nie wzniesionych kosztem parafii została wyliczona na 
podstawie dwóch odrębnych operatów szacunkowych) pociągała za sobą 
konieczność zwrotu nakładów,  których wysokość zdecydowanie przekroczyła 
możliwości finansowe parafii. W wyniku podpisanej ugody Gmina Warszawa 
– Centrum zobowiązała się do wypłaty na rzecz Parafii Św. Trójcy 
ekwiwalentu finansowego za odstąpienie od roszczeń majątkowych objętych 
wnioskiem rewindykacyjnym. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi w 
najbliższym czasie, nie tylko zakończenie pierwszego etapu  prac związanych z 
rozbudową Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „TABITA”, ale także 
przygotowanie remontu kopuły kościoła. 

Należy wyrazić tylko nadzieję, że na pozytywne załatwienie pozostałych 7 
wniosków rewindykacyjnych zgłoszonych do Komisji Regulacyjnej, nasza 
Parafia nie będzie musiała czekać kolejnych pięciu lat. 

ks. Sławomir Sikora        
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MIKOŁAJKI 2001 
 

Święta Bożego 
Narodzenia to czas 
rodzinnych spotkań, 
wspólnego świętowania, 
śpiewania kolęd, ale przede 
wszystkim przeżywania 
pamiątki narodzenia 
naszego Pana i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Takie 
przeżywanie Świąt nie jest 

dane wszystkim. Wielu ludzi tęskni za przeżyciem Bożego Narodzenia w 
szczególny sposób, poszukuje wyciszenia, oderwania od, nieraz 
przygnębiającej, codzienności. Nie bez powodu też z dużym wyprzedzeniem, 
spotykałem się z zapytaniami, czy i w tym roku odbędą się, tak jak w 
poprzednich latach, wczasy w Mikołajkach. Po otrzymaniu informacji z 
Diakonii Kościoła o zaprzestaniu organizowania wczasów w tym roku, wraz z 
Komisją Diakonijną podjęliśmy starania o zorganizowanie podobnych 
wczasów w ramach diakonii diecezjalnej. Udało się, choć nie bez przeszkód i 
komplikacji. Nie będę ukrywał, że  z przerażeniem patrzyłem na coraz większą 
liczbę wykreślonych osób z listy  uczestników. Trzeba było zrezygnować z 50 
osobowego autokaru i poszukać mniejszego.  Z powodzeniem wystarczyło nam 
20 miejsc! W niewielkiej grupie (przy wigilijnym stole zasiadło nas 31 osób) 
rozpoczęliśmy wspólne przeżywanie Świąt. Udział w nabożeństwach, 
śpiewanie kolęd przed posiłkami, ubogacały nas duchowo a towarzyskie 
spotkania, spacery, oglądanie filmów i rozmowy powodowały, że z każdym 
dniem stawaliśmy się sobie bliżsi, tworzyliśmy wielopokoleniową rodzinę 
(przedział wiekowy uczestników rozpinał się pomiędzy 5 a 90 lat). W czasie 
naszego pobytu w Mikołajkach świętowaliśmy  5.  urodziny małej Natalki i 
kolejne urodziny naszej Heike - wolontariuszki z Niemiec - która dzielnie 
pomagała w organizowaniu wczasów. Święta i Nowy Rok spędziliśmy w 
przepięknej zimowej aurze. Dla wielu z nas dużym przeżyciem było 
pożegnanie w modlitwie i słowami Psalmu Starego i w podobny sposób 
powitanie Nowego Roku, ale także stulecia i tysiąclecia. 

2 stycznia żegnani przez gościnnych gospodarzy i pracowników z nadzieją na 
przyszłoroczne spotkanie wróciliśmy do swoich codziennych obowiązków.  

W. Froehlich 
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STATYSTYKA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCYSTATYSTYKA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCYSTATYSTYKA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCYSTATYSTYKA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY    
 
 

Nasza Parafia liczyła pod koniec 2000 roku 1997 zarejestrowanych 
członków. 

 
 
 � CHRZTY  � 

 
W roku sprawozdawczym ochrzczono 24 osoby (23 
dzieci i 1 osobę dorosłą): 

Gerd Julian KNAPIK, Kacper Jakub 
WEIDKNECHT, Zofia Daria MILEWSKA, 

Krzysztof BUFFI, Adrian KRASNOD ĘBSKI, Michał 
ZIRA, Jan Mateusz SABALA, Caspar Yannick PÖRKSEN, Jonas Nicolai 
PÖRKSEN, Mia Sophie PÖRKSEN, Magnus Tomasz Sebastian 
SCHULTE-BRODER, Stanisław Maciej ZIELI ŃSKI, Cezary Konrad 
ZIELI ŃSKI, Wojciech Antoni ZIELI ŃSKI, Kaja Monika HOFFMANN-
DERLACKA, Marcin Paweł ZAJ ĘCKI, Sara Victoria ŁUKASIK, Henryk 
Dewolfe GOLDEN, Alexandra Weronika LAZAR, Maja Zoe 
DEVILLARD, Eino Matias KERÄNEN, Matylda Halina GÓRN IAK,  
Igor Krzysztof ZAJ ĄC, Zuzanna Monika OLCHOWIK 

 
 

 
 � KONFIRMACJA  � 

 
18 czerwca 2000 roku w Święto 

Trójcy Świętej konfirmowano 
dziesięcioosobową grupę młodzieży 
(5 dziewcząt i 5 chłopców): 

Magdalena Alicja 
CHWALI ŃSKA, Aleksandra 
Maria GRA ŻYŃSKA, Katarzyna 

Maria GRA ŻYŃSKA, Łukasz HAGEL, Adrian Paweł LAZAR, Karolina 
Joanna SULIBORSKA, Daniel Piotr SZTURC, Krzysztof Bogdan 
SZENK, Emilia Monika SZYRLE, Jan Henryk SZYRLE. 
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� ŚLUBY  � 
 

W roku sprawozdawczym pobłogosławiono 13 par 
małżeńskich: 
Maciej Arkadiusz MORDARSKI – Anna 

RADOMSKA 
Artur Grzegorz KITZMAN - Aneta ZIELI ŃSKA 

Adam PERL – Beata Joanna SŁOTWIŃSKA 
Tadeusz ZIELIŃSKI – Wanda Janina SKIBA  
Thomas Georg UMSONST – Magdalena Karolina SUMIŃSKA 
Paul Philip SZENK – Katarzyna Marta KŁOBUKOWSKA 
Piotr SZMIDT – Karolina Anna KA ŹMIERCZAK, 
Krzysztof Kornel GÓRNIAK – Olga Joanna ŚRODA, 
Krzysztof KUŹWA – Dorota Anna BIADUŃ,  
Paweł Beniamin CICHOCKI – Marzena WOLIŃSKA 
Jerzy Jan TRIBOWSKI – Gertruda Maria BUJOK, 
Wojciech Waldemar GRABCZAN – Urszula KOWALSKA, 
Robert Tadeusz GRUDZIEŃ – Katarzyna SOBOCIŃSKA. 

 
 

������������� 
W roku 2000 do Komunii Świętej przystąpiło 3054 osoby 

������������� 
W roku 2000 wstąpiło do naszego kościoła 13 osób 

 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
���� odbyło się 66 pogrzebów, w tym 55 parafian zarejestrowanych 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

 

KANCELARIA PARAFII   
Św. TRÓJCY w WARSZAWIE 

Zwraca się z prośbą do swoich członków, aby w 

wypadku zmiany adresów, numeru telefonu itp., 

uaktualnić dane w kartotece parafii. 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE CZASIE CZASIE CZASIE OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYOBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYOBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYOBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY    

90 URODZINY: 

7. kwietnia  – Anna FRANKOWSKA   
22. kwietnia  – Alma CICHOCKA 
 

85 URODZINY: 

8. kwietnia  – Anna FIJAŁKOWSKA 
24. maja  – Irena HERMAN 

80 URODZINY:   

4. kwietnia  – Anatol HANFTWURCEL  
23. kwietnia  – Edward KWA ŚNIEWSKI   
4. maja  – Lilla ONDROUSZEK  
17. maja  – Halina GRACZYK 
21. czerwca  – Henryk JASIŃSKI 
22. czerwca  – Edward BUPP 
 
 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia  
Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 

składają 
 Księża, Rada Parafialna i  Redakcja Informatora  

Parafii Świętej Trójcy 

 

 
ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE 

 

Jak co roku, w okresie poświątecznym 
Komisja Diakonijna zaprosiła osoby 
starsze i samotne z naszej parafii na 
śniadanie w dniu 13 stycznia 2001 roku. 
Wzięło w nim udział około 40 osób. 
Spotkanie urozmaicił występ zespołu 
instrumentów dętych z Berlina, który 
zagrał kilka znanych nam 
kolęd. 
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LOTERIA FANTOWA 

Staraniem Komisji Diakonijnej naszej Parafii, 18 lutego, po 
nabożeństwie, w sali parafialnej została zorganizowana  loteria 
fantowa. Dochód z tej loterii w kwocie:  900 zł     został 

przeznaczony na cele diakonii naszej parafii. 
 

 
Od kilku lat w naszym Kościele organizowana jest akcja: 

 
„SKARBONKA DIAKONII”„SKARBONKA DIAKONII”„SKARBONKA DIAKONII”„SKARBONKA DIAKONII”    

 
W wielu naszych domach skarbonka  

ta jest corocznym gościem czasu 
pasyjnego, czasu kiedy wspominamy 
mękę i śmierć naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa, ale także czasu 
kiedy, myślimy więcej o cierpieniu, 
samotności i problemach innych ludzi 

–  naszych bliźnich. Akcja ta ma na celu wesprzeć tych, których 
tegoroczne Święta, z różnych powodów, nie będą „wesołe”, tak jak 
tego zwykliśmy sobie życzyć. Pomóżmy im i wykażmy solidarność 
naszej Wspólnoty. Każdy grosz wrzucony do tej Skarbonki jest wiele 
wart. 
Niech i w Twoim domu znajdzie ona swoje miejsce. 
 

Pytasz gdzie ją otrzymasz? 
 

� przy wyjściu z Kościoła 
� w kancelarii parafialnej 
 

Pytasz gdzie i kiedy ją oddać? 
 

� w Niedzielę Palmową w Kościele 
� w kancelarii - w godzinach jej urzędowania 
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DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2000 
 
Ze sprzedaży świec diakonijnych, w ramach akcji „Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom 2000” dzięki wolontariuszom z 
parafii i studentom ChAT rozprowadziliśmy 750 świec 
(najwięcej w całej diecezji !!!). 

Uzyskana suma 5104 zł!!! Częściowo przekazana została do 
diecezji i Diakonii Kościoła, pozostała część 1354 zł pozostała 

w kasie diakonii naszej parafii. Z tego funduszu dofinansowane będą akcje 
związane z pracą diakonijną wśród dzieci. Mam nadzieję, że akcja 2001 spotka 
się z podobnym przyjęciem.  

 
MIĘDZYPARAFIALNE KARNAWAŁOWE  SPOTKANIE 

TOWARZYSKIE 
Od kilku lat warszawski oddział Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego organizuje karnawałowe spotkanie towarzyskie. 
W tym roku takie spotkanie odbyło się w sali 
parafialnej w dniu  24 lutego 2001 r. Wzięło  w nich 
udział ponad 40 osób z warszawskich parafii 
ewangelickich. Cieszymy się bardzo, że z roku na 
rok zainteresowanie naszym „balem” rośnie. 
Zapraszamy w przyszłym roku! 

 
 
 
 

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
planuje zorganizowanie trzydniowej wycieczki 

NA MAZURY 
W okresie 15-17 czerwca, noclegi w Mrągowie 

Przewidywany koszt ok. 150 zł  

(2 noclegi, 2 śniadania, przejazdy autokarem) 

Szczegółowe informacje i zapisy w kwietniu 
(będą wywieszone na tablicach ogłoszeń i w comiesięcznych informatorach) 
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�� 
 

SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI CMENTARZA EWANGELICKO-
AUGSBURSKIEGO W WARSZAWIE 

 

Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego został powołany do życia 

uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w dniu 30. 
10. 1984 r.  

  
Głównym celem działalności Komitetu jest rewaloryzacja i konserwacja 

zabytkowych a niszczejących pomników. 
Komitet działa w ścisłym porozumieniu z Radą Parafialną parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, z jej Komisją 
Cmentarną i Zarządem Cmentarza oraz z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Środki finansowe Komitet uzyskuje głównie od Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków oraz od życzliwych mecenasów, jakimi są: Dyrekcja 
Państwowego Monopolu Loteryjnego, Fundacja Kultury, władze m. st. 
Warszawy i ostatnio – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także inne 
instytucje państwowe i prywatne. Ogromną wagę przykłada Komitet do 
ofiarności społeczeństwa. Niezmiernie cenne są z roku na rok wzrastające 
wpływy z kwesty organizowanej w dniu Święta Zmarłych, jak również ofiary 
parafian i wszystkich życzliwych osób. 

Dorobek Komitetu został wyrażony w jednym zdaniu: 
ZREWALORYZOWANO 180 OBIEKTÓW.  

 
Darowizny na rzecz ratowania zabytków cmentarza można wpłacać na konto 

bankowe: 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Społeczny Komitet Opieki nad 

Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, 
Warszawa, ul. Piękna 44A 

PBK III O/Warszawa, nr 11101024-421020002434 
Albo parafii Św. Trójcy przy ul. Kredytowej 4, bądź na ręce sekretarza 

Komitetu w każdą środę w godz. 11:00-13:00 w Kancelarii Cmentarza przy ul. 
Młynarskiej 54/58 

����
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ZAGADKA HISTORII... 
Kto pomoże ją rozwiązać? Jak nazywał się ułan, którego lanca jest 
umocowana na grobie kobiety? 
Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego  prosi o pomoc w ustaleniu faktów. 

 

Na naszym cmentarzu przy ulicy Młynarskiej, 
w alei 35 po stronie nieparzystej  znajduje się 
intrygujący grób. Skromny kamienny nagrobek 
z utrąconym krzyżem  informuje, że jest tu 
pochowana śp. Fryderyka Schmidt. Sprawa 
wydawałaby się oczywista, ale zaczynają się 
mnożyć wątpliwości. Na nagrobku nie ma 
bowiem  daty śmierci, tak jakby p.Fryderyka 
nie została tu pochowana lub – co też jest 
możliwe – nie było nikogo, kto mógłby 
zatroszczyć się o to po jej zgonie. Nad grobem 
natomiast, przymocowana solidnie do 
metalowego ogrodzenia, wznosi się 
zardzewiała ułańska lanca. Upływ czasu 
uniemożliwia ustalenie barw pułkowych na 
żelaznym proporcu,  nie ma też żadnej tabliczki 
informującej  o spoczywającym tu żołnierzu – 
jak się można domyślać, uczestniku wojny 

1920 roku. Burzliwe dzieje  cmentarza sprawiły, że nie sposób sięgnąć po 
informacje do ksiąg cmentarnych, a grobu od dawna już nikt nie odwiedza. 

 Może jednak są wśród nas osoby, które wiedzą, jak się nazywał ów 
ułan, może w rodzinach krewnych pp. Schmidt zachował się przekaz o 
wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu lat? 

 Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami  Cmentarza prosi osoby 
mogące udzielić informacji o kontakt osobisty lub telefoniczny  w kancelarii 
cmentarza w każdą środę w godzinach 11-13 ,tel. 632 10 14. 

       Maria Chmiel 
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Komitet zwraca się również  do 

zborowników 

z gorącą prośbą o zgłaszanie się i deklarowanie chęci otoczenia 
stałą opieką wybranych odrestaurowanych obiektów zabytkowych, 

znajdujących się na  grobach,  
które nie mają żyjących opiekunów.  

Część tych  pomników, mimo wcześniejszej rewaloryzacji, na skutek 
braku opieki  i upływu czasu  ulega ponownie destrukcji.   
Coraz bardziej zbliża się moment, w którym trzeba będzie  

przystąpić do powtórnej konserwacji odnawianych już kiedyś 
obiektów.  

STARAJMY SIĘ TEMU ZARADZIĆ!    
 
 

��������LISTY�������� 
 
DO PARAFII: 

Z parafii w Mrągowie przyszło podziękowanie za przekazane ubrania 
następującej treści: 
     

Mrągowo, 26 stycznia 2001 r. 

PARAFIA 
Ewangelicko-Augsburska 

11-700 MRĄGOWO 
ul. Kościelna 2, tel.30-40 

 

Komisja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Św. Trójcy 
ul. Kredytowa 4 
00-062 WARSZAWA 

 
  
W imieniu wszystkich obdarowanych pragn ę przekaza ć 
serdeczne podzi ękowanie wszystkim ofiarodawcom. 
Otrzymana odzie ż jest wielk ą pomoc ą i przyniosła 
wiele rado ści. Wielu naszych parafian żyje w trudnych 
warunkach b ędąc bez pracy, albo utrzymuj ąc si ę ze 
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skromnych pensji. Wasz dar jest prawdziwym darem 
serca. 
 Serdecznie Wam dzi ękujemy i życzymy wiele Bo żego 
błogosławie ństwa. 

(-) ks. Piotr Mendroch 

proboszcz 
 

��� 
 

DO REDAKCJI INFORMATORA: 
 

Oto fragment listu, który nadszedł do redakcji naszego „Informatora”: 
(...) Byłem poruszony relacją p. Irmgard Pajka z Jutrzni w 

Sorkwitach.1 Bardzo chciałbym się z panią Irmą skontaktować. (...) 
Ogromnie bliska mojemu sercu jest ta tradycja, a zwłaszcza 
ewangelicyzm mazurski. Wtedy gdy panią Irmę spuszczano z chóru, 
ja byłem już studentem Politechniki Warszawskiej. Z Sorkwitami i 
okolicą jestem związany serdecznie do dziś. 

Bardzo też zaciekawiła mnie rozmowa z Heike Kircher. Aby więcej takich 
kobiet! 

Roman Rau 
    

OGŁOSZENIA KOMISJI DIAKONIJNEJOGŁOSZENIA KOMISJI DIAKONIJNEJOGŁOSZENIA KOMISJI DIAKONIJNEJOGŁOSZENIA KOMISJI DIAKONIJNEJ    

Kiermasz odzieży używanej – w każdy czwartek w godz. 1000-1300, ul. 
Kredytowa 4, wejście z bramy w klatce V, I piętro m. 58 


Dr A. Hansen przyjmuje pacjentów w każdą środę w godz. 900-1100 w 
kancelarii parafii 


W odpowiedzi na apel „zamiast kwiatów...”  na konto Diakonii Parafii 
Świętej Trójcy wpłynęło 110 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne 
podziękowania. 

 
Sprzedaż świec świątecznych. Dochód z tej sprzedaży 
przeznaczony będzie na cele charytatywne 
 

                                                 
1 „Informator...” Nr 5/2000 – przyp. Red. 
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POLECAMY: 
��9 Kaseta magnetofonowa z nagraniami Chóru Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie „Chwała Bogu w niebie” 
�������������  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny 
Janowskiej, Warszawa 1997. –  
���� Stanisława Valis-Schyleny, „Zachowane w pamięci - ludzie 
wiślańskiego „Zacisza”,    Cieszyn 1998 (Publikacja wydana nakładem 
Towarzystwa Miłośników Wisły. Jest to historia wiślańskiej willi „Zacisze”, 
wybudowanej przez ks. biskupa Juliusza Burschego, a napisana przez obecną 
właścicielkę).  
��� ks. Alfred Jagucki - „Pytania wiary --Mały katechizm ks. 
Marcina Lutra w pytaniach i odpowiedziach” cena: 10 zł  
���� ”Wyznanie augsburskie(Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez 

ks. Marcina Lutra z 1517”, wydawnictwo „Augustana”;cena: 8 zł,  

����� „Deklaracja o usprawiedliwieniu –historia powstania, tekst 
deklaracji, opinie, komentarze”, wydawnictwo „Augustana” – 2000; cena: 
12 zł.��� 
���������������� Zbigniew Zembrzuski „Ekumenizm w Warszawie – studium 
historyczno-teologiczne”; Warszawa – 2001; cena: 17 zł 
���������������� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – 
„Zabytkowe kościoły Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, 
Warszawa 2000; cena 23 zł 
���������������� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora 
Leopolda Otto (1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000; cena 36 zł.   




 
„RÓŻA LUTRA” - znaczki do przypinania; 
 cena 1 sztuki:13 zł        




 

ZEGAR ŚCIENNY  z rysunkiem kościoła na tarczy;  
  cena 35 zł 

 
Wymienione wydawnictwa i pamiątki są do nabycia w kancelarii Parafii 

i w stoisku z literaturą w kościele. 
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�������������������� 
NaBOŻEństwa: 
Kościół Św. Trójcy:  

Nabożeństwa niedzielne: spowiedź – godz. 10:15; 
nabożeństwo komunijne godz. 10:30 

Tygodniowe nabożeństwa pasyjne: piątki – godz. 
17:00 

Kaplica domu opieki „Tabita”: 
Chylice, ul. Długa 43 

Nabożeństwa niedzielne – godz. 11:00;  
Tygodniowe nabożeństwa pasyjne: piątki – godz. 15:00 

Kościół we Włochach: 
ul. Cietrzewia 22 

Nabożeństwa: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca  
o godz. 10:00 

 

 
POWABY WIOSENNE  
WIELKANOCĄ BŁOGOSŁAWIONE 
Mija okres zimowy i przedwiosenny, 
Wkraczamy w czas pasyjny, 
Nasycony medytacją męki Zbawiciela 
Ukoronowaniem Jego misji dla człowieka, 
Przez Boga-Ojca Zmartwychwstały 
Dla Jego Nauki wiecznej chwały, 
Zwycięstwa nad diabłem i śmiercią 
Grzesznych Drogowskazem i Busolą, 
Weselmy się tym darem Bożym 
Aby każdy z nas do wieczności dożył, 
AVE CRUX SPES UNICA 
Tak z działania Chrystusa wynika, 
Tę wspaniałą pamiątkę w sercu zachowajmy 
Zgodnie z Nauką Syna Bożego postępujmy! 

Wiesław Rüger 
Warszawa, dnia 2 lutego 2001 r. 
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Pełnego wiary,  

nadziei i miłości spotkania  
u stóp Krzyża Jezusa Chrystusa,  

by móc prawdziwie przeżywać radość 
bliskości Zmartwychwstałego 

Zbawiciela 
 

życzą z głębi serc 
Księża i Rada Parafialna 
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�  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 

��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-68-17, fax: 827-86-37. 
konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 

Nr 35-10201156-123110685 
Kancelaria parafialna czynna (z wyjątkiem sobót) w godz. 9.00-14.00, w środy 

- do godz. 17.00, otwarta jest również w niedziele po nabożeństwie. 
 

Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej: 
mgr teol. Wojciech Froehlich - kancelaria parafii - �827-68-17 

(w godzinach urzędowania kancelarii) 
 

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

Kancelaria cmentarna czynna, z wyjątkiem sobót i niedziel,  
w godz.: 10.00-15.00. 

Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”: 
��ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,�/fax 754-67-90, 

�756-41-04 lub754-16-74 
Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 

Nr 55-10201156-123111586 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  

��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-89-18. 
 

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

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

��ul. Puławska 2A, 02-566 Warszawa, �/fax 849-77-05 
 

 
 

 

 
 

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


