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...Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, i mam klucze śmierci i piekła. 

Obj 1,18 
 

Jezus, Mistrz z Nazaretu umarł. Jego serce przestało bić. Zstąpił  do 
grobu, odszedł do krainy umarłych w ślad za tymi, którzy już wcześniej 
podążyli tą drogą. Zabrał ze sobą  wszystkie nadzieje z Nim związane, 
stał się wspomnieniem i przeszłością... 
Jezus zmartwychwstał, pokonał niszczycielską moc śmierci. Opuścił 

ciemny grób. Powrócił już na zawsze, przynosząc życie umarłym. Stał się 
nadzieją i przyszłością... 
Jezus żyje! Sprawuje władzę nad światem. Jest Panem życia i śmierci. 

Wybawia od grzechu i wiecznego unicestwienia. Będzie sądzić żywych i 
umarłych.  
Jego panowaniu nie będzie końca... 

Jezus żyje, z nim i ja! 
 

 
 

Prawdziwej wielkanocnej radości,  
pełnej pokoju i błogosławieństwa od Tego, 

 który żyje na wieki wieków i ma klucze śmierci i piekła  
życzą  

Księża, Katechetki i Rada Parafialna 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE I 
PENSJONARIUSZE EOD „TABITA”, KTÓRZY W 

DRUGIM KWARTALE  2006 ROKU OBCHODZĄ 
SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 

95959595-te urodziny: 

 7. 04. – Anna FRANKOWSKA 
 

90909090-te urodziny: 

  8. 04. – Anna FIJAŁKOWSKA 
 3. 04. – Stanisława MICHALSKA 
 

85858585-te urodziny: 

 4. 04. – Anatol HANFTWURCEL 
 4. 05. – Lilla ONDROUSZEK 
17. 05. – Halina GRACZYK 
21. 06. – Henryk JASIŃSKI 
22. 06. – Edward BUPP 
25. 06. – Stefania WALEWSKA 
30. 06. – Barbara LEDÓCHOWSKA 
 

80808080-te urodziny: 

22. 04. – Ludwika JUNG 
23. 04. – Lidia SZTRANTOWICZ  
26. 04. – Joanna SANETRA  
30. 04. – Urszula KRAŚNICKA 
30. 04. – Halina MAGE 
14. 05. – Wiesław LEBERT 
14. 05. – Karolina NOWAK 
26. 06. – Halina ANTOSZEWICZ-MOLGA 
 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 
 a także wszystkim Parafianom,  

którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 
 najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa 

 na dalsze lata życia składają 
 Księża, Rada Parafialna i redakcja Informatora 

 Parafii Świętej Trójcy 
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ZGROMADZENIE PARAFIALNE 
    

W dniu 2. 03.  w sali parafialnej odbyło się 
zgromadzenie parafialne. Przybyło na nie 
niewiele osób. Proboszcz przedstawił 
sprawozdanie za rok 2005.  Wysłuchano 
również sprawozdań finansowych.  

Ks. Sławomir Sikora mówił o konieczności 
dokończenia budowy EOD „Tabita”, a 
jednocześnie poinformował o zaistniałych w 
2005 r. trudnościach finansowych związanych 
z kosztami utrzymania pensjonariuszy, co 
spowodowało konieczność dofinansowania ze 

środków parafialnych.  
Otrzymano informacje o pozyskanych środkach finansowych że sprzedanych 

działek (otrzymanych w ramach rewindykacji mienia kościelnego). Zebrani 
mieli wiele pytań co do wysokości pozyskanych sum, jak i planowanego 
wydatkowania tych pieniędzy.  Nie wszystkie odpowiedzi członków Rady 
Parafialnej były satysfakcjonujące dla pytających. 

Prezes Rady Parafialnej pan Paweł Poppe wyraził ubolewanie, że frekwencja 
na zgromadzeniu świadczy o tym, że niewiele osób interesuje się sprawami 
parafii.  

 
Warto przypomnieć, że  
Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną, a w jego skład 

wchodzą wszyscy członkowie parafii mający czynne prawo wyborcze 
(Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP § 11,  p. 1 
i 2).  

Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy m.in.: wybór proboszcza, 
Rady Parafialnej, delegatów świeckich do Synodu Diecezjalnego, a także 
podejmowania uchwał w sprawach zatwierdzania rocznych sprawozdań 
Proboszcza i Rady Parafialnej, zatwierdzenia rocznych sprawozdań 
finansowych i uchwalenia budżetu parafii, udzielenia absolutorium Radzie 
Parafialnej, nabycia, zbycia i zamiany nieruchomości parafialnych oraz 
wznoszenia nowych budowli, remontów kapitalnych budynków parafialnych, 
obciążenia nieruchomości stanowiących własność parafii, oddawania ich w 
dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 5 lat, zakładania i prowadzenia 
zakładów diakonijnych, opiekuńczo-wychowawczych lub innych (Regulamin 
Parafialny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP § 12, p. 1 i 2). 
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A przy okazji należy przypomnieć, że prawo głosu i czynne prawo 
wyborcze przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali 
konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa, opłacili w przepisanym terminie 
przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez 
Radę Parafialną. (Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP § 8,  p. 1).  

 
Warto przypomnieć o tym, 

 bo  wielu z nas zalega ze składkami,  
a w najbliższym czasie czeka 

 nas intensywny okres wyborczy:  
czekają nas wybory nowego proboszcza, 

 a w przyszłym roku kończy się też  
kadencja obecnej Rady Parafialnej.  

Jeżeli tych składek nie uregulujemy, nie będziemy mieli wpływu 
na te wybory i nie będziemy mieli prawa głosu! 

 
Aldona Karska 

 
WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI  

ZA SWOJĄ PARAFIĘ... 
 
Za pośrednictwem Informatora Parafialnego zwracamy się do wielu spośród 

parafian z apelem i prośbą o uzupełnienie zaległych składek kościelnych. 
Minął już pierwszy kwartał 2006 roku, a liczny procent naszych 

zborowników nie ma opłaconej składki za rok ubiegły. Nie można także 
przemilczeć i tego, że pokaźna grupa osób ma zaległości znacznie większe niż 
jednoroczne!!! 

Jesteśmy świadomi tego, że sytuacja ekonomiczna wielu parafian jest bardzo 
trudna i nie jest łatwo podołać wszystkim płatnościom obciążającym nasz 
domowy budżet. Czy nie warto jednak zastanowić się nad tym, aby w 
comiesięcznych rozrachunkach przewidzieć choćby niewielką wpłatę z 
przeznaczeniem na składkę parafialną. Tak rozłożone należności nie będą 
znacznym obciążeniem, jak w przypadku jednorazowej wpłaty na początku, 
czy pod koniec roku. 
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Składki możemy wpłacać osobiście w kancelarii Parafii, przekazem 
pocztowym, bądź przekazem bezpośrednio na konto parafialne. Tego rodzaju 
wpłatę na konto można rozliczyć jako darowiznę przy rocznym rozliczeniu 
podatkowym.  

Gorąco apelujemy o przeanalizowanie swych domowych budżetów, 
wyrównanie powstałych zaległości, nawet symboliczną wpłatą, by móc później 
regulować składki na bieżąco. 

Tych spośród Was, drodzy Zborownicy, u których sytuacja materialna 
rzeczywiście nie pozwala na opłacenie składek w dotychczasowej wysokości, 
lub wręcz    uniemożliwia ich uregulowanie, prosimy, byście się zwrócili 
osobiście lub pisemnie do proboszcza Parafii a pewnością spotkacie się z 
należytym zrozumieniem i życzliwością.  

Pamiętajmy o swojej Parafii, jej teraźniejszości i przyszłości, i naszej za nią 
odpowiedzialności! 

„...ochotnego dawcę Bóg miłuje.”(2Kor 9,7) 
Proboszcz 

 
INFORMACJA RADY PARAFIALNEJ 

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PARAFIALNEJ 
   
 W dniu 10 stycznia 2006 roku 
przedstawiciele naszej Parafii w osobach 
ks. dra Włodzimierza Nasta i ks. 
Sławomira Sikory podpisali akt kupna – 
sprzedaży nieruchomości parafialnej 
położonej u zbiegu ulic Towarowej i 
Prostej. Nowym właścicielem działki 
została firma „BUDBAUM” sp. z o.o. z 

siedzibą w Białymstoku.  

Zgodę na sprzedaż nieruchomości wyraziło Zgromadzenie Parafialne w maju 
2002 roku, które podejmując stosowną uchwałę, określiło minimalną cenę oraz 
sprecyzowało cele, na które zostaną wydatkowane pozyskane środki 
finansowe: 

 - remont konserwatorski kościoła Św. Trójcy  
 - zakończenie rozbudowy Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita”. 
Od roku 2002 Rada Parafialna podejmowała intensywne działania mające na 

celu znalezienie potencjalnego kupca i uzyskanie najlepszej ceny sprzedaży. 
Mimo podpisania kilku umów pośrednictwa, żaden z pośredników nie 
doprowadził do finalizacji transakcji. We wrześniu 2005 roku Kancelaria 
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Adwokacka mec. Józefa Lubienieckiego przedstawiła Radzie Parafialnej 
potencjalnego nabywcę działki. Zaproponowana cena, która znacząco 
przewyższała kwotę minimalną określoną przez Zgromadzenie Parafialne, a 
także szybki termin płatności, zdecydowały o podjęciu stosownych decyzji  w 
gronie Rady Parafialnej. 

Pragniemy przypomnieć, że własność nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży  Parafia nabyła w wyniku prowadzonego procesu rewindykacji 
mienia parafialnego utraconego po 1945 roku. Obsługę prawną w tym 
wieloletnim i trudnym procesie zapewniła Parafii Kancelaria Adwokacka mec. 
Józefa Lubienieckiego, która też doprowadziła do podpisania ugody ze 
Skarbem Państwa w 2001 roku, na mocy której  staliśmy się właścicielem 
działki opisanej powyżej.      

Sprzedaż nieruchomości parafialnej zapewniła środki finansowe na remont 
kościoła Św. Trójcy oraz zakończenie prac związanych z rozbudową EOD 
„Tabita”. 

� 
 

PRZYSTĄPIONO DO ZAKOŃCZENIA ROZBUDOWY 
 EOD „TABITA” 

 
Dnia 27. 03. 2006 r. wprowadzono na budowę trzy 

firmy specjalistyczne celem dalszego kontynuowania 
robót  w pawilonie „A” przerwanych przed trzema 
laty z braku środków finansowych. Firma 
remontowo-budowlana przystąpiła do układania 
podłóg z pakietów i posadzek z gresu. Firma EBM 
rozpoczęła układanie instalacji elektrycznych. Firma 
ARPIS sprawdza szczelność instalacji wodociągowej 
i centralnego ogrzewania nie eksploatowanych od 
kilku lat. Stosownie do aktualnych wymogów przy 8 
pokojach na poddaszu zaprojektowano oddzielne 
węzły sanitarne. W pomieszczeniach przyziemia 

przewidziano dodatkowo zespół pomieszczeń do rehabilitacji dla 
pensjonariuszy i osób z zewnątrz. W ciągu trzech miesięcy zamierza się 
przekazać do użytku fragment zespołu pomieszczeń pawilonu „A” z 15 
pokojami dla pensjonariuszy, loggą dla pielęgniarek oraz dyżurką dla lekarzy. 

 
��� 
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REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI KOŚCIŁA 
 
Do 15 maja zamierza się zakończyć gruntowanie na „biało” elewacji wokół 

całego kościoła do wysokości przybudówek oraz wyłożyć schody zewnętrzne 
blokami i płytami z piaskowca. Z piwnic kościoła wywieziono: ziemię, gruz i 
zbędny sprzęt. Pogłębiono piwnice na 30 cm, wywieziono ziemię z przestrzeni 
pogłębionej i wykonano podkład betonowy pod posadzkę o powierzchni 720 
m2. 

PEŁNOMOCNIK PARAFII 
ds. inwestycji 

mgr inż. Jerzy Fedisz 
 

 
PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA RODZINNEGO – 

PRZECIW PRZEMOCY 
 

Dnia 26. 02. br. przy ul. Miodowej 21 z inicjatywy 
Diakonii Kościoła został oddany do użytku lokal, 
który będzie służyć jako miejsce porad i konsultacji 
dla osób dotkniętych przemocą. 

Uroczystość ta została poprzedzona nabożeństwem 
w kościele Św. Trójcy z udziałem bpa Kościoła ks. 
Janusza Jaguckiego, ks. Sławomira Sikory – 
koordynatora Diakonii Diecezji Warszawskiej i 
diakon Małgorzaty Gaś – przewodniczącej 
Synodalnej Komisji ds. Kobiet, diakon Haliny 
Radacz. 

Słowem Bożym służył ks. bp Ryszard Bogusz – 
prezes Diakonii Kościoła. Słowa pozdrowienia przekazała przewodnicząca 
organizacji Pracy Kobiet w Dziele im. Gustawa Adolfa w Niemczech Cera 
Gast-Kellert, zaś w imieniu Ewangelickiego Dzieła Pomocy Kobietom w 
Westfalii – ks. Birgit Reiche. Słowa pozdrowień przekazał również 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Janusz Jagucki i 
przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet – diakon Małgorzata Gaś. 

Po nabożeństwie odbyła się uroczystość poświęcenia wspomnianego lokalu, 
którego dokonali obydwaj biskupi. 

Nowo powstały punkt konsultacyjny prowadzi psycholog - mgr Beata 
Wolfram. 
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Działalność nowej placówki ma się skupić na bezpośredniej pomocy dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, a także na prowadzeniu pracy z osobami 
będącymi jej sprawcami. Poza tą działalnością mają być organizowane 
szkolenia dla duchownych i pracowników świeckich Kościoła, którzy mają 
pomóc i uczyć rozwiązywać problemy przemocy w rodzinie. 

��� 
 

JEŚLI MASZ PROBLEM, LUB CHCIAŁBYŚ/ CHCIAŁABYŚ 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ZADZWOŃ, NAPISZ, ZAPYTAJ 
Kontakt telefoniczny z Punktem Konsultacyjnym można uzyskać 

pod nr: 
0-510-068-146 
0-22-887-02-17 

e-mail: konsultacje@diakonia.org.pl 
 
 

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO? 

2 lutego 2001 roku w Berlinie zainaugurowana została, ogłoszona przez 
Światową Radę Kościołów Dekada Przeciwdziałania Przemocy.  

Na wniosek Komisji ds. Kobiet Synod naszego Kościoła przyjął uchwałę 
wiosną 2001 o aktywnym włączeniu się w tę dekadę. 

Od tego czasu Komisja ds. Kobiet szukała możliwości i ludzi oraz pracowała 
nad projektem, który stworzyłby możliwość udzielania pomocy ofiarom 
przemocy. Taki projekt został przedstawiony dyrektor Diakonii Kościoła 
Wandzie Falk i w dużej mierze, dzięki jej staraniom doszło do otwarcia punktu 
konsultacyjnego dla ofiar i świadków przemocy przy biurze Diakonii Kościoła. 

W małym, ale bardzo ładnie wyremontowanym, pokoiku w suterenie przy ul. 
Miodowej 21 można spotkać Beatę Wolfram – psycholog, która wysłucha, 
pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, a może po prostu pomoże 
nazwać rzeczy po imieniu, ponieważ nie zawsze tak czynimy. Wygodniej i 
łatwiej jest mówić: „tak musi być”, „to nie moja sprawa”, „ja jakoś 
wytrzymam, byle dzieci miały ojca”.  
Jak często udajemy, że nie widzimy przemocy, ale potem dziwimy się i 
oburzamy, że w szkole, na ulicy, na podwórku silniejszy bije słabszego,  

wymusza drobne kwoty lub po prostu okazuje swoją „podwórkową” władzę. 
Przemoc zaczyna się w domu. 
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Oczywiście jeden punkt poradnictwa nie rozwiąże wszystkich problemów. W 
realizowanym projekcie przewidziane jest przede wszystkim szkolenie ludzi z 
całej Polski: duchownych i świeckich wolontariuszy tak, aby potrafili 
rozpoznać przemoc i jej skutki, aby potrafili pokierować ofiarą przemocy w 
poszukiwaniu możliwości przerwania „zaklętego kręgu”. Chcemy stworzyć 
sieć ludzi dobrej woli, którzy w swoich środowiskach będą wiedzieli gdzie? do 
kogo? jak? 

Ponad to prowadzona jest akcja informacyjna. Mamy nadzieję, że już nie 
długo na stoiskach z naszą literaturą kościelną pojawią się także ulotki, 
informatory i drobne broszury z najważniejszymi informacjami na temat 
przemocy i na temat powstałego punktu poradnictwa. 

Halina Radacz 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 

 
Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, 
bezrobotnych, pokrzywdzonych zainicjowała w 1887 
roku amerykańska prezbiterianka Mery Ellen James.  
Od 1927 roku obchodzony jest Światowy Dzień 
Modlitwy Kobiet; od 1968 roku nabożeństwa odbywają 
się w pierwszy  piątek marca o godzinie 5 po południu.  

Modlitwy, liturgię na Światowy Dzień Modlitwy co roku przygotowują 
ekumenicznie chrześcijanki z innego kraju. I tak przez całą dobę modlą się 
chrześcijanie na całym świecie według liturgii ułożonej w wybranym na ten rok 
kraju i w intencjach istotnych dla jego mieszkańców. Pierwsze nabożeństwo 
ŚDMK w Polsce odbyło się 4 marca 1927 r. w Kościele Baptystycznym w Łodzi.  

W 1967 r. powołano Komitet Międzynarodowy ŚDMK wybierany co 4-5 lat. 
Obecnie przewodniczącą jest Sylvia Lisk Vanhaverbeke z Kanady, a 
przedstawicielkami Europy są Inge-Lise Lollike z Danii oraz Ewa Walter z 
Polski.  

W ubiegłym roku liturgię na ŚDM przygotowywały Polki. Centralne nabożeństwo 
4 marca 2005 r. odbyło się w kościele Św. Trójcy i aktywnie uczestniczyły w nim 
przedstawicielki aż 9 Kościołów.  

W tym roku liturgię na ŚDM pod hasłem „Znaki czasów” 
przygotowywały chrześcijanki z Republiki Południowej 
Afryki . Centralne nabożeństwo w Polsce odbyło się 3 
marca w Kościele Greckokatolickim oo. Bazylianów przy 
ul. Miodowej. Kościół Greckokatolicki uczestniczy w 
obchodach ŚDM w Polsce od 2001 r.  
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Na nabożeństwo przybyła pani ambasador Republiki Południowej Afryki, 
przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, liczni wierni, którzy 
wypełnili całkowicie niewielką świątynię greckokatolicką. Wśród aktywnie 
uczestniczących pań w liturgii tego nabożeństwa,  były też przedstawicielki 
parafii naszego Kościoła: Św. Trójcy i Wniebowstąpienia Pańskiego. Po 
nabożeństwie w podziemiach kościoła odbyła się agapa, na którą zaproszono 
uczestników nabożeństwa. Pani ambasador podziękowała, że mogła 
uczestniczyć w tym nabożeństwie, w kilku słowach powiedziała o trudnych 
problemach mieszkańców w jej kraju.   

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy 

- umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela, 
- zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i 

kultur, 
- przełamują poczucie izolacji i osamotnienia, 
- pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, 
- ułatwiają przeistoczenie wiary i modlitwy w czyn, 
- poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę. 
Liturgię nabożeństwa ŚDM na przyszły rok pod hasłem „Zjednoczone pod 
Bożym namiotem” przygotowują kobiety z Paragwaju.  

Aldona Karska 

 
WYBORY BISKUPA DIECEZJALNEGOWYBORY BISKUPA DIECEZJALNEGOWYBORY BISKUPA DIECEZJALNEGOWYBORY BISKUPA DIECEZJALNEGO    
 

W dniu 25 marca 2006 r. w Łodzi odbyła się sesja 
Synodu Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej. Głównym 
punktem obrad były wybory biskupa diecezji. Skończyła 
się bowiem 10-letnia kadencja bpa Mieczysława Cieślara. 

Jedynym kandydatem był dotychczasowy biskup, gdyż 
konferencja księży Diecezji Warszawskiej nie wyłoniła 
innych kandydatur, a zaproponowany przez świeckich 

członków synodu ksiądz, odmówił kandydowania.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania bp Mieczysław Cieślar  będzie 
sprawował urząd przez następne 10 lat. 

 AK 
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WIZYTA W MUZEUM NARODOWYM 
 

W czwartek 23 marca z inicjatywy Koła 
Pań kilkunastoosobowa grupa osób z 
naszej parafii jak i warszawskiej parafii 
ewangelicko-reformowanej zwiedziła w 
Muzeum Narodowym wielką wystawę 
Józefa Pankiewicza, (1866 – 1940), 
jednego z najbardziej znanych i lubianych malarzy polskich przełomu XIX i 
XX wieku. 
 Jedna z uczestniczek, która wcześniej dwukrotnie obejrzała ekspozycję, 
podzieliła się swymi wrażeniami i wiadomościami, podkreślając delikatne, ale 
istniejące w biografii artysty wątki ewangelickie. Tak więc, przede wszystkim 
pierwszym mistrzem Pankiewicza był Wojciech Gerson (1831 – 1901), 
profesor warszawskiej Klasy Rysunkowej, nauczyciel szeregu znanych później 
malarzy polskich (jego uczniowie to m.in. Chełmoński, Okuń, Podkowiński, 
Stanisławski, Wyczółkowski i nasz współwyznawca Wankie, którego wystawę 
oglądaliśmy parę lat temu w M.N.). Gerson zasłużył się Warszawie, 
współtworząc Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (1858) i jako prezes Rady 
Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsbueskiej przekazując część gruntów, 
należących do Parafii, na wybudowanie nowego gmachu Zachęty przy pl. 
Małachowskiego. 

Ważną rolę w życiu Pankiewicza odegrał warszawski adwokat Adam 
Maksymilian Oderfeld, który w trudnym dla artysty okresie 
wspierał go zamówieniami, co pomogło malarzowi wyjść z 
biedy i rozpocząć podróże artystyczne po Europie. Na 
wystawie prezentowane są liczne wizerunki członków rodziny 
Oderfeldów, wśród nich znany  portret „Dziewczynki w 
czerwonej sukni”, czyli małej Józi Oderfeldówny. Tu 
ciekawostka: stryjecznym wnukiem mecenasa A. M. Oderfelda 
jest członek naszej Parafii, nestor polskiej aeronautyki, obecnie 
98-letni prof. Jan Oderfeld. 

Wśród portretów powtarzają się kilkakrotnie podobizny żony 
artysty         (słynne obrazy „Japonka”, „Kobieta czesząca się”  czy „Wizyta”) 
Wandy Waydlowej, która Pankiewicz poślubił w 1908 r. w kościele 
ewangelicko-augsburskim w  Gawłach  koło Bochni. 

Na wystawie zwracają też uwagę liczne autoportrety Pankiewicza, 
przedstawiające go jeszcze jako młodego człowieka (piękne akwaforty), 
później zaś, w miarę upływu lat ukazujące zmieniające się oblicze 
doświadczonego życiem malarza. 
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Sama wystawa, zorganizowana  w 140 rocznicę urodzin  artysty,  prezentuje 
blisko 500 dzieł z rozmaitych polskich muzeów i zbiorów prywatnych. 
Widzimy całą zmienność drogi twórczej malarza, od realistycznych scen 
rodzajowych i portretów, nastrojowych symbolistycznych nokturnów, poprzez 
tworzone pod wpływem francuskich impresjonistów rozświetlone pejzaże, 
„lekcję Cezanne’a” czyli przygodę z kubizmem, szalenie kolorowe 
fowistyczne obrazy okresu międzywojennego, i wciąż namacalną  w 
malarstwie Pankiewicza obecność wielkich mistrzów, których dzieła studiował 
w swych licznych podróżach po Europie – widoczne inspiracje malarstwem 
holenderskim w jego martwych naturach (mimo nowoczesnych rozwiązań 
malarskich) czy klasycyzujące projekty (niestety niezrealizowane) dekoracji 
Zamku na  Wawelu. 

Miłym przerywnikiem w zwiedzaniu była możliwość posiedzenia przed 
ekranem wideo, prezentującym zestawienia „paryskich” rysunków i grafik 
Pankiewicza z aktualnymi widokami tych samych  - niemal niezmienionych – 
miejsc Paryża. Tu westchnienie: prawie niemożliwa byłaby taka sama 
konfrontacja malarskiej i obecnej Warszawy – zbyt różna była  historia 
naszych stolic! 

Myślę, że wyprawa do Muzeum Narodowego spodobała się Paniom i 
pomimo stromych schodów, dwu wielkich sal i dwu podestów pełnych 
obrazów i rysunków do obejrzenia – nie zmęczyła ich zanadto. Być może 
zapoczątkuje zwyczaj wspólnego wychodzenia na różne imprezy kulturalne 
(taką była zeszłoroczna wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego), 
nawet w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach, co sprzyja integracji 
naszych Parafii i pozwala razem, w znanym gronie, przyjemnie spędzić wolny 
czas. 

E. Ch. 
          

 

KOŁO PAŃ 

Spotkanie - 20 kwietnia  

(trzeci czwartek miesiąca) o g. 1500 

Sala parafialna, ul. Kredytowa 4 
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LUTERANIE W POLSCE ROZPŁYWAJ Ą SIĘ JAK KOSTKI 
CUKRU W SZKLANCE HERBATY 

(Przedruk artykułu z czasopisma „Słowo i Myśl”  

– organu PTEw Nr 88; Poznań 14/2006)1 

 

 

Patryk Piwocki 

 

Patrząc z dystansem na naszą luterańską społeczność miewam czasami 
wrażenie, ze rozpływamy się w katolickiej rzeczywistości niczym kostki 
cukru w szklance herbaty, nie za bardzo potrafimy się w tym wszystkim 
odnaleźć. Trzeba pomyśleć, gdzie leży przyczyna tego stanu rzeczy. Często 
zdarza się słyszeć uwagi, o małym zaangażowaniu członków naszej 
wspólnoty w różne działania, wielu z naszych współwyznawców jest nimi 
tylko w corocznych statystykach. Czy jest to brak wiary w sens działania czy 
też są to jakieś inne czynniki? Nie będzie dla każdego z nas nowością 
stwierdzenie, ze w naszym kraju katolicyzm przytłacza na każdym kroku. 
Jednakże patrząc z innej perspektywy, czy nasze luterańskie wyznanie nie 
jest swoistym darem od Boga, pozwalającym spojrzeć na polska kulturę, 
tradycję i historię pod innym kątem widzenia? Powinniśmy być dumni z 
naszej wiary i wyzbyć się z tego tytułu jakichkolwiek kompleksów. 

Spróbujmy zastanowić się, jaki powinien być nasz Kościół Luterański w 
Polsce? Co się nam w nim podoba i nie podoba? Co należy zmienić? Jakie 
czyhają na nas zagrożenia i jak je rozwiązać? 

Ja osobiście uważam, że wyzwaniem jest to, aby utrwalić w naszym 
społeczeństwie przekonanie, że istnieje w Polsce „coś takiego” jak otwarty i 
tolerancyjny Kościół Luterański”. Zadbajmy, by duchowni i świeccy 
przedstawiciele wspólnoty protestanckiej byli bardziej obecni w mediach 
elektronicznych, żeby ich głosy zmuszały potencjalnego odbiorcę do 
głębszego myślenia i refleksji duchowej. 

Należy rozwinąć istniejące kontakty z innymi luterańskimi krajami, bowiem 
częstsze wizyty naszych współwyznawców i szeroka wymiana doświadczeń 
wzbogaca intelektualnie i duchowo. Być może jest to pomysł szalony, ale na 
pewno godny rozpatrzenia, by zaprosić do nas królewską parę któregoś 
państwa luterańskiego. 

 

                                                 
1 Przedruk za zgodą autora 
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Nierozwiązanym do końca problemem pozostaje wychowanie najmłodszych 
członków naszego Kościoła, ciekawą ideą staje się powołanie 
ewangelickiego przedszkola, które przyniosłoby wiele korzyści zarówno 
najmłodszym jak i rodzicom. Wychowanie w duchu ideałów naszych 
przodków powinno odbywać się już od najmłodszych lat. Smutną jest 
rezygnacja rodziców z przyprowadzania swych dzieci do Kościoła od 
najwcześniejszych chwil. 

W dalszym ciągu istnieje też potrzeba głębszej wewnętrznej integracji na 
wszystkich możliwych płaszczyznach, różnych środowisk istniejących w 
naszym Kościele. Co musimy zrobić, aby ją bardziej zacieśnić?  

Kolejne istotne zagadnienie to kwestia kapłaństwa kobiet, chyba warto, aby 
przeciwnicy, przedstawili oficjalnie swoje argumenty, bowiem dla wielu z 
nas rozwiązanie tej sprawy pozostaje nie do końca jasne. Jak to się dzieje, że 
wiele Kościołów Luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji 
Luterańskiej zdecydowało się już na ten krok, a u nas cały czas brak otwartej 
i rzeczowej dyskusji. 

Nie sposób pominąć oczywiście wątku ekumenii, jednak jest to temat rzeka 
zasługujący nie tyle na osobny artykuł, co na osobną debatę, którą w 
najbliższym czasie, także zamierzamy podjąć na łamach „Słowa i Myśl”. 

Pragnąłbym, aby mój tekst otworzył szczerą dyskusję o stanie naszego 
Kościoła, jego przyszłości, problemach, wyzwaniach i wizjach. Zależy mi na 
głosie osób młodych i starszych, na opinii różnych środowisk, jestem 
przekonany, że poprzez taką wymianę poglądów, która mam nadzieję, będzie 
w pełni oparta na logicznym prezentowaniu swoich argumentów, dojdziemy 
do interesujących wniosków i spostrzeżeń. Zachęcam wszystkich naszych 
czytelników do głębokich przemyśleń i zabrania głosu w dyskusji. 

Adres redakcji: ul. Kossaka 9 m. 6; 60-759 Poznań; 

e-mail: slowoimysl@wp.pl 

 

UWAGA!!! 

Pragniemy poinformować, że audycje radiowe  

Polskiej Rady Ekumenicznej 

 „Z życia Kościołów w Polsce i na świecie” 

od kwietnia br. będą emitowane w piątki  

o godz. 21o godz. 21o godz. 21o godz. 2120202020 w programie I Polskiego  w programie I Polskiego  w programie I Polskiego  w programie I Polskiego Radia Radia Radia Radia     
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OGŁOSZENIE 

Poszukuję osoby chętnej do pomocy 

 w prowadzeniu domu, 

 z możliwością zamieszkania. 

Pozostałe szczegóły do uzgodnienia 

Tel.: 0-22-671-00-15  

    

 Komisja Diakonijna 

 serdecznie zaprasza 

Seniorów i osoby samotne  

na świąteczne śniadanie diakonijne 

w dniu 22 kwietnia 2006 r. o godz. 1100 

W Sali Parafialnej przy ul. Kredytowej 4 

  

TO JEST CIAŁO TWOJE, PANIE 

Ty, o Panie, wydałeś za mnie na śmierć swoje ciało 
Ty, na krzyżu Golgoty, za moje grzechy, przelałeś swą krew 
Ty na siebie wziąłeś moje grzechy, aby mnie od nich uwolnić 
Ty życie swoje dałeś, abym ja mógł żyć. 
Ty w chlebie dajesz mi Twoje ciało, 
Ty w winie dajesz mi Twoją krew, 
Abym mógł spożywać chleb żywota,  
Abym otrzymał zbawienie i życie wieczne.  
O, Panie rozbudź we mnie tęsknotę za Tobą 
Za zjednoczeniem się z Tobą w Twoim sakramencie, 
Za świętą wspólnotą wszystkich wierzących, za radością z tego, ze jesteś ze mną. 
Daj, abym godnie przystępował do Stołu Twojego 
A przy nim doświadczał Twojej miłości 
I otrzymywał upragnione, najwspanialsze dary Twoje: 
Odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i życie wieczne 

Henryk Czembor 
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SPOTKANIE WAZOWIANEK 

Odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia 

 – po nabożeństwie. 

 

Warszawski oddział  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO  

zaprasza na spotkanie w sali parafialnej, ul. Kredytowa 4 

w dniu 24. 04. 2006 

o godz. 1730 
    

Próby chóruPróby chóruPróby chóruPróby chóru odbywają się w poniedziałki o godz. 1700 

Próby zespołu kameralnegoPróby zespołu kameralnegoPróby zespołu kameralnegoPróby zespołu kameralnego we wtorki o godz. 1900 

 

NABOŻEŃSTWA 

Kościół Św. Trójcy 
pl. Małachowskiego 1 

 

nabożeństwa niedzielne: nabożeństwo komunijne: godz. 1030 
W każdą niedzielę podczas nabożeństwa odbywa Szkółka NiedzielnaSzkółka NiedzielnaSzkółka NiedzielnaSzkółka Niedzielna (w 

pomieszczeniu nad zakrystią),  
oraz zajęcia w Przedszkolu ParafialnymPrzedszkolu ParafialnymPrzedszkolu ParafialnymPrzedszkolu Parafialnym (w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4) 

14. 04. – Wielki Piątek,    godz. 700, 900, 1700  
15. 04. – Niedziela Wielkanocna,   godz. 700, 1030 
16. 04. – Poniedziałek Wielkanocny,  godz. 1030 

Kaplica EOD „Tabita” 
Konstancin-Jeziorna, ul Długa 43 

Nabożeństwa niedzielne: godz. 1100 
14. 04. – Wielki Piątek,    godz.  1500  
15. 04. – Niedziela Wielkanocna,   godz. 1100 

16. 04. – Poniedziałek Wielkanocny,  godz. 1100 

 
Kościół we Włochach 

ul. Cietrzewia 22 
nabożeństwa komunijne w pierwszą, trzecią i czwartą niedzielę miesiąca - godz. 

1000 
14. 04. – Wielki Piątek,    godz. 1800 

16. 04. – Poniedziałek Wielkanocny,  godz. 1000 
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POLECAMY: 
���� ”Był w śród nas... W 25. rocznicę śmierci ks. bpa Andrzeja Wantuły” , 
Ustroń 2001 
���� ”Ł ączyć w imię Boga, zbiór ekumenicznych modlitw i rozważań o 
modlitwie”, Warszawa 2000 
����  „Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janowskiej, 
Warszawa 1997 
���� ”Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez 
ks. Marcina Lutra z 1517”, wydawnictwo „Augustana”  
���� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – „Zabytkowe 
kościoły Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, Warszawa 2000;  
���� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora 
Leopolda Otto (1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000  
���� Karol Karski „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców 
Reformacji w dzieło jedności” ChAT, Warszawa 2001 
���� Jan Szturc, „Ewangelicy w Polsce, słownik biograficzny XVI-XX 
w.”, Bielsko-Biała 1998. 
���� Herbert Brokering, „Myślę o Tobie, duszpasterskie listy o nadziei i 
uzdrowieniu”, Bielsko-Biała 1999,  
���� ks. dr A.�Jagucki „U nóg Zbawiciela – rozmyślania, wyd. Bielsko-
Biała 200 r.; cena 25 zł 
����� Tadeusz Wegener, „Juliusz Bursche biskup w dobie przełomów”, 
Bielsko-Biała 2003,  
���� Regina Witt, Joanna Lossow... “Sługa Słowa Bożego i Jedności 
Chrześcijan – w 25 rocznicę śmierci ks. Zygmunta Michelisa”- Warszawa-
2003 
���� ”Połączeni chlebem Słowa, wybór kazań ekumenicznych z lat 1982-
2003”, Warszawa 2003 
���� Bp Karol Kotula, „Od marzeń do ich spełnienia, wspomnienia z lat 
1884-1951” 
���� ks. J. Motyka, „Z wiary dla wiary – postylla”, Bielsko-Biała, 2003 r.; 
cena 32 zł 
���� Bogdan M. Janowski, „Księża Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce w l. 1918-2001”, Warszawa, 2004 r.; cena 30 zł 
���� A. Błahut-Kowalczyk,  „Do domu...”, Bielsko-Biała, 2005 r.; cena 12 
zł 
���� s. Maria Krystyna Rottenberg, „Aby byli jedno...”, Warszawa, 2005 r.: 
cena 38 zł 
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���� bp P. Anweiler, „Błogosław duszo moja Panu – poezje i miniatury 
biblijne”, Bielsko-Biała, 2005 r.; cena 10 zł 
���� bp A. Wantuła, „Okruchy ze stołu Pańskiego – postylla”, Bielsko-
Biała 2005 r., cena 22 zł, i 27 zł 
���� "Losy wojenne ks. Andrzeja Wantuły", Cieszyn, 2005 r.; cena 25 zł 
�  �    Z Biblią na co dzień Nie opuszczę cię; wyd. Augustana; cena 7 zł 
���� ”Wiara, rozum świadectwo – dzieje myśli chrześcijańskiej, Bielsko-
Biała, 2001 r.; cena 38 zł  
���� ŚPIEWNIK EWANGELICKI, Bielsko-Biała, 2000 r.; cena 35 zł 
���� KSIĘGI WYZNANIOWE KOSCIOŁA LUTERAŃSKIEGO, 
Bielsko-Biała, 2003 r., cena 38 zł 
���� ”Świadectwo wiary i życia – Kościół Luterański w Polsce wczoraj i 
dziś”, Bielsko-Biała, 2004 r. cena 55 zł 

 
 

��� 
 

�Płyta CD „Przeboje klasyki na skrzypce i organy”, Janusz Choiński –
skrzypek i tenor naszego chóru parafialnego, przy akompaniamencie 
Zbigniewa Ładysza (syna znanego śpiewaka operowego) 

� Płyta CD „Koncert g-moll na organy i orkiestrę oraz utwory organowe 
wybitnego kompozytora przełomu XIX i XX w. Mieczysława Surzyńskiego” – 
na organach kościoła Św. Trójcy w Warszawie gra Jerzy Dziubiński z 
towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyr. Jacka Rogali 
 

��� 
Polecamy także karty przedstawiające nasz kościół w połączeniu z 
reprodukcjami z okresu przedwojennego 
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� 	 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy : 

ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 
	(0-22)827-68-17, fax: (0-22) 827-86-37 

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

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

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

w niedziele: po nabożeństwie 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 


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

W godz. 1000-1500 

Ewangelicki Ośrodek Diakonii„Tabita” 

ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

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

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

Biuro Rozbudowy EOD „Tabita”: 

ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 	(0-22)827-89-18 

Kościół Filialny Warszawa-Włochy: 

ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa, 	(0-22)863-77-86 

��� 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 


ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; 	 (0-22)849-77-05 
fax: (0-22)848-10-58 

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

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. dr Włodzimierz Nast. 

Rysunek koscioła na okładce: Joanna Tiunin 


