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„Jezus Chrystus mówi: 
Jeśli się nie nawrócicie  
i nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do Królestwa Niebios.” 

Mt 18,3 
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KRÓTKA STATYSTYKA PIERWSZEGO  
PÓŁROCZA 1999 ROKU 

 
� Ochrzczono 11 dzieci 
� Konfirmowano 25 młodzieży 
� Pobłogosławiono 7 par małżeńskich 
� Do Kościoła wstąpiły 2 osoby 
� Zarejestrowano 31 zgonów, w tym 27 zapisanych członków 

parafii 
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WRZESIEŃ - to nie tylko miesiąc nowego roku szkolnego, powrotów do pracy po letnim 
wypoczynku. To również miesiąc pamięci narodowej, smutnych wspomnień, miesiąc zadumy i 
refleksji.  
16 września minie kolejna - już 60-ta rocznica, gdy kościół nasz w wyniku kolejnego nalotu 
bombardującego Warszawę, legł w gruzach. Z roku na rok zmniejsza się grono naocznych 
świadków tej tragedii.  

    
 

Fragment wspomnień ks. dr. Tadeusza Wojaka 
pt. 

POŻAR KOŚCIOŁA  
 

... Kilka razy dziennie powtarzały się naloty. Słyszeliśmy 
warkot samolotów, świst spadających bomb, huk 
wybuchów i łoskot walących się domów. Nieraz było to 
bardzo blisko. Artyleria hitlerowska bombardowała miasto. 
W pobliżu był budynek Sztabu Generalnego i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, w Ogrodzie Saskim stały nasze 
działa przeciwlotnicze. Ostrzeliwano więc naszą dzielnicę. 

Spłonął budynek Konsystorza i mieszkanie ks. biskupa Burschego przy 
ulicy Wierzbowej... 
...Dnia 16 września ostrzeliwanie miasta  nie było zbyt intensywne. 

Przywykli do tego staliśmy przed wejściem do piwnicy. Nagle na naszych 
oczach pocisk ugodził w krzyż na szczycie naszego kościoła Świętej 
Trójcy. Krzyż był obity pozłacaną blachą, ale wewnątrz drewniany. Suche 
drzewo błyskawicznie się zajęło. Ogień szybko  objął latarnię na kopule i 
schodził w dół. Konstrukcja kopuły była również drewniana, ogień miał 
więc wiele do pożarcia. Ratunku nie było żadnego. Straż ogniowa nie 
istniała. Staliśmy bezsilni na dziedzińcu kościelnym, patrząc na dymy 
ścielące się ze szczelin kopuły. Tu i tam bryzgały płomienie. W milczeniu 
i z bólem oglądaliśmy to smutne widowisko. Stali wśród nas ks. Loth i ks. 
Rüger. Wtedy ks. Henryk Wegener, który był między nami powiedział: 
„Chodźmy uprzątnąć, co się da z ołtarza”. Poszedłem z nim. W kościele 
było pełno gryzącego dymu i słychać było trzask płonącego drzewa. 
Zabraliśmy z ołtarza krzyż, naczynia komunijne, Biblię Radziwiłłowską, 
świeczniki, nakrycia ołtarzowe i przenieśliśmy na plebanię. Dwa razy 
obracaliśmy tam i z powrotem. Więcej nie mogliśmy zrobić. Po dłuższym 
czasie kopuła załamała się do wnętrza kościoła. Prysły piękne witraże. 
Ogień strzelił w górę, dymy rozniosły się szeroko. Paliło się wnętrze 
kościoła - ławki, filary, chóry, organy. Zapadł zmierzch. Pogodna noc 
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przyniosła nowe widowisko. Było cicho. Kościół jeszcze płonął. Budynek 
czynił wrażenie rozżarzonego garnka, ział czerwonym ogniem, nad nim 
kołysała się szeroko łuna. powoli stygły nagie, wewnątrz odarte, wypalone 
mury - ruiny naszego kościoła... 
... Wieczorem śpiewaliśmy pieśni kościelne: „pod Twą obronę”, 

„Wszystkie nasze...”, czytaliśmy też krótkie fragmenty z Pisma Świętego. 
Tego dnia ks. Loth przeczytał słowa z Trenów Jeremiasza.  

��� 
Jest to fragment artykułu pt. „Pożar kościoła”   zamieszczony w książce 

„Jubileusz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 1581- 1781-1981”  wydanej 
przez Komisję Ochrony Pamiątek przy Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. 

 
 

 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA PAMI ĄTKOWEJ TABLICY 
DLA UCZCZENIA PAMI ĘCI EWANGELIKÓW WI ĘZIONYCH W 

CZSIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W WARSZAWSKIM 
WIĘZIENIU „PAWIAK” 

 
Dnia 25 czerwca 1999 r. o godz. 12:00 

odbyła się w Warszawie uroczystość 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
poświęconej Polakom ewangelikom 
więzionym podczas II-ej wojny światowej w 
warszawskim więzieniu „PAWIAK”. 
Tablica wykonana z czarnego granitu, 
ufundowana została przez członków 
warszawskich parafii ewangelicko-
augsburskich Świętej Trójcy i 
Wniebowstąpienia Pańskiego, oraz parafii 

ewangelicko reformowanej w Warszawie. Koszt budowy tablicy został 
pokryty ze składek parafian i częściowo z dotacji Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie.  
W uroczystym odsłonięciu tablicy udział wzięli: ks. bp Edward Puślecki i 

ks superintendent Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko- 
metodystycznego, proboszczowie Parafii Św. Trójcy: ks. dr Włodzimierz 
Nast i ks. Sławomir Sikora, proboszcz Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego; ks. mjr Adam Pilch i ks. por. Marcin Hintz (kapelani WP), 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej - ks. Lech Tranda, oraz ks. 
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Jan Hause - emerytowany Naczelny Kapelan WP. Wśród wielu 
zaproszonych gości, władz samorządowych i społecznych Warszawy 
przybyli: pan dr Andrzej Stawarz - Dyrektor  Muzeum Niepodległości, pan 
Kazimierz Krajewski - Naczelnik Wydziału w Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, pani Magdalena Woltanowska - Kierownik Muzeum 
„PAWIAK”. Przybyli również członkowie rad parafialnych i kolegium 
kościelnego oraz licznie parafianie z członkami rodzin, wśród nich byli 
więźniowie „Pawiaka” oraz mieszkańcy Warszawy. W uroczystości wzięła 
udział Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe 
powstańczych batalionów Armii Krajowej „Kiliński” i „Zaremba Piorun”, 
Telewizja Polska i dziennikarze prasy stołecznej. 
Uroczystość rozpoczął modlitwą wstępną ks. Lech Tranda, zacytował 

słowa modlitwy, którą odmawiał pastor Dietrich Bonheoffer, osadzony 
przez hitlerowców w niemieckim więzieniu Tegel w Berlinie: „Panie Boże 
spotkało mnie wielkie nieszczęście. Ginę teraz pod ciężarem trosk, nie 
widzę żadnego światła na mej drodze”. 
Następnie ks. dr Włodzimierz Nast przywitał przybyłych na uroczystość i 

przemówił w imieniu biskupa Kościoła Jana Szarka i swoim własnym. W 
głęboko patriotycznej przemowie wspominał o niezwykłych dla 
ewangelików czasach wojennych. Byli więzieni nie tylko za działalność 
niepodległościową, ale także za noszenie nazwisk niemiecko brzmiących i 
odmawianie zgody na przyjęcie obywatelstwa niemieckiego. Wielu z nich 
zginęło w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. 
Po wystąpieniu ks. dra W. Nasta zabrzmiał hejnał Wojska Polskiego po 

czym proboszczowie trzech warszawskich parafii ewangelickich dokonali 
aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Przy dźwiękach werbli delegacje 
warszawskich parafii złożyli przed tablicą wiązanki kwiatów. Na 
zakończenie uroczystości ks. mjr Adam Pilch odmówił modlitwę 
dziękczynną i zaintonował hymn „Boże coś Polskę”, który wszyscy 
zebrani na dziedzińcu „Pawiaka” odśpiewali. 
Była to bardzo podniosła uroczystość. Oddany został hołd ewangelikom - 

byłym więźniom „Pawiaka”, ich męczeństwu, torturom i śmierci. 
Odsłonięta pamiątkowa tablica będzie dla nas i następnych pokoleń 
widomym znakiem tych ponurych wojennych czasów, świadectwem ich 
bohaterstwa, cierpień i męczeńskiej śmierci. 

 
mgr Janusz Wandel 

10 sierpnia AD 1999 
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PIERWSZA KOBIETA W HISTORII ChAT  
DOKTOREM TEOLOGII 

 
22 kwietnia 1999 r. w Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej odbyła się publiczna 
rozprawa doktorska p. Kaliny 
Wojciechowskiej n.t. „Alegoryka Pieśni nad 

Pieśniami w świetle strukturalnej interpretacji metafory”. Promotorem 
pracy był ks. prof. Manfred Uglorz. Senat nadał autorce pracy tytuł 
doktora teologii w zakresie nauk biblijnych. P. Kalina Wojciechowska 
pracuje w ChAT od 1997 roku w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i 
Języka Greckiego. Jeszcze jako studentka , wspólnie z ks. dr. Alfredem 
Tschirschnitzem opublikowała gramatykę języka hebrajskiego.  
Pani dr Kalina Wojciechowska jest członkiem parafii ewangelicko-

augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY RYCHŁEJ HABILITACJI !!! 
A. K. 

 
 

INTRODUKCJA BISKUPA WOJSKOWEGO 
 
27 czerwca 1999 roku w kościele Świętej Trójcy odbyła się uroczystość 

introdukcji ks. płk. Ryszarda Borskiego na ewangelickiego biskupa 
wojskowego 
W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli zwierzchnicy kościołów 

ewangelickich: ks. bp Jan Szarek (e-a), ks. bp Zdzisław Tranda (ref), ks. 
bp Edward Puślecki (met.), przedstawiciele duszpasterstw wojskowych: 
rzymskokatolickiego - ks. bp Leszek Sławoj Głódź, prawosławnego ks. bp 
Miron, liczni duchowni z kraju i zagranicy, księża kapelani EDW. Obecny 
był przedstawiciel prezydenta RP i minister obrony narodowej Janusz 
Onyszkiewicz. Aktu wprowadzenia w urząd biskupa dokonał ks. bp. Jan 
Szarek w asyście bp. Ryszarda Bogusza i bp. Mieczysława Cieślara.   
(W urząd Naczelnego Kapelana Wojskowego, ks. płk. Ryszard Borski 

został wprowadzony dnia 28 marca 1999 w kościele Wniebowstąpienia 
Pańskiego) 
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Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
EWANGELICKIEGO 

 

W dniach 4-6 czerwca 1999 odbyła się wycieczka „Do Kalisza i okolic” 
organizowana przez warszawski oddział PTE. Uczestnikami wycieczki 
byli członkowie obu warszawskich parafii ewangelickich. Na trasie naszej 
wycieczki odwiedziliśmy parafie ewangelickie w Kutnie, Kole,  Turku i 
Kaliszu, zapoznając się z historią tych parafii i ich stanem obecnym 
Wszędzie spotkaliśmy się z dużą gościnnością miejscowych parafian 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili również pałace w Gołuchowie, Antoninie i 
Uniejowie.   

� 
W dn. 14. VI. 99 r. Odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze 

warszawskiego oddziału PTE. Po wysłuchaniu sprawozdania 
dotychczasowego przewodniczącego oddziału p. prof. Karola Karskiego 
udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.  
W wyników wyborów nowym przewodniczącym warszawskiego 

oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego został p. Tadeusz 
Świątek (par. e-a. Wniebowstąpienia Pańskiego). W skład zarządu weszli: 
Aldona Karska - sekretarz, Danuta Weigle - skarbnik, Ks. Jan Hause i ks. 
Sławomir Sikora.  �

A. K.�
SPOTKANIA PARAFIALNE WE WRZE ŚNIU 

 
 8. IX.  - środa, godz. 17:00    -komisja diakonijna 
 9. IX.  - czwartek, godz. 18:00  - zebranie rady parafialnej 
13. IX.  - poniedziałek, godz. 17:30  - spotkanie PTE 
16. IX. - czwartek, godz. 16:00  - koło pań 
23. IX. - czwartek, godz. 16:00  - spotkanie Wazowianek 
27. IX. - poniedziałek, godz. 16:00  - koło seniorów 
30. IX. - czwartek, godz. 19:00  - „Rozmowy o wierze” 
 

 
Stałe terminy spotkań 

poniedziałki, godz. 17:00  - próby chóru 
wtorki, godz. 18:00   - spotkania młodzieży 
środy, godz. 10:00 -13:00  - koło robótek ręcznych 
piątki, godz. 17:00   - godziny biblijne 

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań 
„ROZMOWY O WIERZE” 

czwartek, 30 września, 
godz. 19:00 

sala nr 1 (od ul. Kredytowej) 
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PLAN NABOŻEŃSTW WE WRZEŚNIU 
Kościół Świętej Trójcy 
pl. Małachowskiego 1 

nabożeństwa niedzielne: spowiedź godz. 10:15; nabożeństwo komunijne godz. 
10:30 

 
 1. IX. - środa, godz. 17:00  - Początek roku szkolnego  - ks. dr W. Nast 
 5.IX. - niedziela    - 14. po Trójcy Świętej - ks. dr W. Nast,  
          - ks. dr F. Ahuis 
12. IX. - niedziela   - 15. po Trójcy Świętej  - ks. I Lukas 
16.IX. - czwartek, godz. 12:00 - modlitwa w 60- rocznicę spalenia kościoła  
          - ks. dr W. Nast 
19. IX. - niedziela   - 16. po Trójcy Świętej  - ks. dr W. Nast 
26.IX. - niedziela   - 17. po Trójcy Świętej   - ks. S. Sikora 

 
Kaplica domu opieki „Tabita” 

Chylice, ul. Długa 43, nabożeństwa niedzielne: godz. 11:00 
 

 5. IX. - niedziela 14. po Trójcy Świętej   - p. W. Froehlich 
12.IX. - niedziela 15. po Trójcy Świętej   - p. W. Froehlich 
19. IX. - niedziela - 16. po Trójcy Świętej  - ks. S Sikora 
26. IX. - niedziela - 17. po Trójcy Świętej  - ks. I Lukas 
 

Kościół we Włochach  
ul. Cietrzewia 22, nabożeństwa niedzielne: godz. 9:15 

 
 5. IX. - niedziela  - 14. po Trójcy Świętej  - ks. S. Sikora 
19. IX. niedziela   - 16. po Trójcy Świętej  - ks. I. Lukas 
 
Nabożeństwa dla pracowników ambasad, instytucji zagranicznych i gości: 
� w języku angielskim: w każdą niedzielę o godz. 11:00 w Ośrodku 
Ewangelickim przy ul. Miodowej 21 
� w języku niemieckim: w niedzielę 5. IX. o godz. 18:00 w sali parafialnej 
przy ul. Kredytowej 4. 

 
Nabożeństwa ekumeniczne: 

� Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2, 6. IX.., - poniedziałek 
- godz. 19:00 
� Koścół Świętego Marcina, ul. Piwna 9/11, 30. IX., czwartek - godz. 17:30 
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W dniach 24-26 września 1999 odbędzie się  
w Warszawie  

VIII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich 
Tematem forum będzie rola kobiety w kościele 

Obrady w Ośrodku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
przy ul. Miodowej 21,  

na zakończenie obrad nabożeństwo  
w kościele Św. Trójcy 

 
KOMISJA DIAKONIJNA: 

� organizuje kiermasz odzieży używanej  w każdy czwartek w godz. 
11:00 - 13:00, ul. Kredytowa 4, wejście z bramy w klatce V, I piętro m. 
58.  

 

 
 

 
W sobotę, 18 września 1999 r. o godz. 17:30 w  

ogrodzie przy kościele ewangelicko-augsburskim we 
Włochach 

 (ul. Cietrzewia 22)  
odbędzie się  

OGNISKO DLA MŁODZIE ŻY   
 
☺ 

W każdą niedzielę roku szkolnego równolegle z nabożeństwem w 
kościele odbywa się Szkółka Niedzielna (nabożeństwo dla dzieci) w 

kaplicy na I piętrze (nad zakrystią) 
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PLAN LEKCJI RELIGII  
przy parafii Św. Trójcy w Warszawie 

 
klasa 0  niedziela 

10:00 
sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa I wtorek 
16:30-18:00 

sala Szkółki 
Niedzielnej 

kościół (I piętro) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa II czwartek 
16:30-18:00 

sala Szkółki 
Niedzielnej 

kościół (Ipiętro) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa III wtorek 
18:00-19:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa I-III sobota 11:00-
12:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa IV czwartek 
18:00-19:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa V środa 
16:30-18:00 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

klasa VI środa 
18:00-19:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

nauczanie 
indywidualne 

sobota 
9:30-11:00 
12:30-14:00 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

dzieci  
dojeżdżające 

niedziela 
12:00-13:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 

konfirmanci 
(II rok 

nauczania) 

środa 
17:00 

sala parafialna ks. dr Wł. Nast 
proboszcz 

konfirmanci 
(I rok nauczania) 

wtorek 
17:00 

sala parafialna ks. S. Sikora 
proboszcz 
pomoc. 

młodzież- kl VIII  
(konfirmacja 

1999 r.) 

wtorek 
godz. 17:00 

sala parafialna 
(od ul. 

Kredytowej) 

ks. I. Lukas 
 

młodzież 
szkoła średnia 

wtorek 
godz. 18:00 

lokal 
młodzieżowy 

ks. I. Lukas 

nauczanie  
indywidualne 

niedziela 
13:30 

sala Szkółki  
Niedzielnej 

kościół (I piętro ) 

G. Bakalarz 
katechetka 
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� 	 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY  
 

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

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

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

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

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

 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

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

10.00-15.00. 
 

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

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

 
Kościół Filialny Warszawa-Włochy:����

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A, 02-566 Warszawa, �/fax 49-77-05 

 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  

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

 
 
 

 
 
 

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


