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Słowo do wIERząCyCh 
I NIEwIERząCyCh

„…Jeśli nie ujrzę na rękach znaku gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwie-
rzę.” (J 20, 25) Kto to powiedział? Ewange-
lista Jan wspomniał o nim czterokrotnie.  
W ewangelicznym przekazie Jana Ewange-
listy poznajemy go jako człowieka zdecy-
dowanego, odważnego, dociekliwego, ale 
także ostrożnego i krytycznego w słuchaniu 
i przyjmowaniu. Niewiele wiemy o jego ro-
dowodzie. Znany był jako Bliźniak, choć my 
nie znamy jego brata bliźniaka lub siostry 
bliźniaczki. Na ten temat w tradycji znaj-
dujemy tylko hipotezy. Tradycja kościelna 
mówi o nim jako misjonarzu w kraju Par-
tów i w Indiach. Miał zginąć jako męczennik  
w Indiach. Zadano mu śmierć mieczem lub 
lancą, stąd w ikonografii jest przedstawiany 
między innymi z mieczem lub lancą. Częściej 
na obrazach rozpoznajemy go po tym, że 
wyciąga dłoń, żeby dotknąć znaku gwoździ  
i przebitego boku Jezusa. Od dawna jest 
znany jako sceptyk. Jego chęć dotykania 
była też traktowana jako brak wiary, stąd 
został nazwany „niewierny…”. Trzeba jednak 
podkreślić, że chyba żaden sceptyk i nie-
dowierzający, swoim doświadczeniem nie 
pomógł wierzącym tak bardzo, jak właśnie 
on. O kogo chodzi? Oczywiście, o Tomasza, 
ucznia Pańskiego i apostoła. 

Sądzę, że Janowa relacja o rozmowie To-
masza z pozostałymi uczniami i apostoła-
mi o ich spotkaniu ze Zmartwychwstałym,  
a potem o rozmowie Zmartwychwstałego 
z Tomaszem, zawiera najistotniejsze treści, 
które ogłaszamy i rozważamy w Wielkim  
Tygodniu i w Wielkanoc - męka i śmierć, a po-
tem zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, 
któremu oni – uczniowie – uwierzyli, że jest 

Mesjaszem (Chrystusem). Te treści skłaniają 
również dziś krąg wierzących w Jezusa do 
zdecydowanego, odważnego, dociekliwego 
pytania i rozważania. W tym pytaniu i roz-
ważaniu pojawiają się wątki, które są na tyle 
trudne, że wywołują ostrożność i krytycyzm 
w słuchaniu i przyjmowaniu. Tę ostrożność 
oraz krytycyzm wzmacnia zwiastowanie  
o pustym grobie i zmartwychwstaniu tego, 
którego umęczone, poranione od gwoździ  
i włóczni ciało, zostało złożone w Wielki 
Piątek do grobu. W naszym myśleniu rów-
nież współcześnie pytamy: Jezus z Nazaretu 
– Nauczyciel czy błądzący, Mesjasz czy zwo-
dziciel, Zbawiciel czy przegrany, prawdziwie 
zmartwychwstały czy tylko idea, która jest 
projekcją pragnień uczniów, odreagowują-
cych traumę Golgoty?

Tomasz jest przykładem na to, że kryzys, py-
tanie i krytycyzm, stanowczość i odwaga, nie 
są obce wierzącym. Jego historia każe nam 
też przypomnieć, że miejsce niedowierzają-
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cych i sceptyków – takich jak Tomasz – jest 
w gronie wierzących. Historia Tomasza daje 
nam podstawę przede wszystkim do wska-
zywania wierzącym i niedowierzającym na 
to, że Ukrzyżowany i Zmartwychwstały 
Zbawiciel wychodzi nam wszystkim na-
przeciw. Czyni to w Słowie. Wszystkim nam  
jest więc potrzebne spotkanie z Ukrzyżo-
wanym i Zmartwychwstałym w Jego Słowie.  
W imieniu Jezusa Chrystusa zapraszam  
więc Wierzących i Niewierzących na spot-
kanie ze Słowem, przez które przychodzi 
do nas Pan.  Moje zaproszenie pragnę też 
połączyć z życzeniem. Wszystkim życzę, aby 
dzięki Słowu Pana Wielki Tydzień i Wielka-

noc stały się doświadczeniem wiary, które 
uczyni nas błogosławionymi. Moje życzenie 
nie jest przysłowiowym „pobożnym życze-
niem”. W moim życzeniu odwołuję się do 
obietnicy i zapewnienia Ukrzyżowanego  
i Zmartwychwstałego Zbawiciela, który po-
wiedział do Tomasza: „…Że mnie ujrzałeś, 
uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli.” (J 20, 29)

Radosnych, błogosławionych, pełnych 
pokoju Świąt!

ks. Piotr Gaś 

Obraz „Niewierny Tomasz” Caravaggia z 1595/1596 (Galleria degli Uffizi, Florencja)
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drogie Siostry i Bracia!

Wywodząca się z herrnhuckiej tradycji ksią-
żeczka „Z Biblią na co dzień” to znana na 
świecie  pomoc do regularnej lektury Pisma 
Świętego znaną w wielu zakątkach świa-
ta. Hasłem biblijnym roku 2015 są słowa  
z Listu do Rzymian: „Dlatego przyjmujcie 
jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku 
chwale Boga”. 

Te słowa należy traktować jeszcze bardziej 
poważnie, gdyż wiemy, ze świat nie chciał za-
akceptować Jezusa. Na początku Ewangelii 
Jana czytamy, ze Jezus, Boży Logos przyszedł 
do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli 
(J 1,11). 

Światło zajaśniała w ciemności, a ciemność 
nie przysłoniła światła. W ewangeliach syn-
optycznych (tj. w Ewangelii Mateusza, Marka 
i Łukasza) czytamy, ze Józef z brzemienną 
Marią nie zostali przyjęci w Betlejem i tak 
Jezus musiał narodzić się w stajence. Później 
dorosły już Jezus i jego uczniowie nie zostaną 
przyjęci w samarytańskich wioskach. Wyda-
rzenia Wielkiego Piątku na Golgocie pokazu-
ją smutną rzeczywistość, że świat chciał cał-
kowicie odrzucić Syna Bożego. W opisie Męki 
Pańskiej czytamy: „a była już mniej więcej 
godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię 
aż do godziny dziewiątej” (Łk 23,44) – wyda-
wało się zatem, że Światłość ze Światłości 
zostanie pochłonięta przez ciemność, ale 
Wielkanoc przyniosła nowe Światło. Węgier-
ski poeta Janos Pilinszky ujął to następująco: 
„Bóg wyeliminowany przez fakty krwawi na 
nowo w momentach historii”.

Dlatego tez Jezus pozostaje z nami jako żywe 
napomnienie jako wykrzyknik w dziejach 
tego świata. Historie biblijne odnoszą się 

również naszych czasów.  Zamiast wyklucze-
nia Jezus głosił otwarcie, i my także jesteśmy 
wezwani, aby pójść w jego ślady. Jezus przyjął 
Samarytanina, dziecko, kobietę, trędowate-
go, prostytutkę. Mówiąc o dzieciach, stwier-
dził: „Kto by przyjął jedno z takich dziatek  
w imieniu moim, mnie przyjmuje” (Mk 9,37).

Z pewnością nie dokonamy nadinterpretacji, 
gdy oprócz dzieci będziemy myśleć w tym 
kontekście o wszystkich wykluczonych i lu-
dziach pozbawionych głosu i siły przebicia. 

Także apostoł Paweł opowiadał się za  
otwartością, inkluzją. Miał swoje osobiste 
doświadczenie, gdy mimo swojej przeszłości 
brutalnego prześladowcy chrześcijan został 
przyjęty przez Zbór w Damaszku po swoim 
nawróceniu. W Rzymie, do którego wysłał 
list zawierający hasło na ten rok, zbór skła-

KAzANIE BP. ToMÀSA FABINy  
wyGłoSzoNE  dNIA 15. 02. 2015 R.  
w KoŚCIELE ŚwIĘTEJ TRÓJCy w wARSzAwIE
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dał się zarówno z Żydów jak i pogan, z ludzi 
zamożnych i biedaków, kobiet i mężczyzn. 
Pośród nich znajdowało się również mał-
żeństwo współpracujące z Pawłem: Akwila  
i Pryscylla. Pod koniec (Rz 16,1) poleca  
Zborowi Febę, diakonisę zboru w Kenchre-
ach aby „ją przyjęli w Panu” 

Przyjmujcie jedni drugich tak, jak Chrystus 
przyjął i zaakceptował was!

Pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów 
postawy otwarcia w naszych czasach. 25 lat 
temu, krótko po upadku Muru Berlińskiego, 
budzący postrach lider partii komunistycz-
nej Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
Erich Honecker musiał zrezygnować z urzę-
du, i nagle dyktator oraz jego żona nie mieli 
się gdzie podziać. Nie chciały go również 
partyjne elity, nie został również uwięziony 
ani nie mógł udać się na emigrację. Schronie-
nia udzielił mu w końcu kościół luterański. 
Kościół chciał uchronić małżeństwo Hone-
ckerów przed zemstą wzburzonego tłumu.  
W Lobetal, dzielnicy miasta Bernau tamtej-
szy pastor, ks. Uwe Holmer, udzielił Hone-
ckerom schronienia na plebanii, powołując 
się m.in. na słowa Lutra: Gdy mój wróg jest 
chory, nie jest już moim wrogiem. 

Mam tez dwa inne przykłady z mojego  
kraju. Kościół Ewangelicko-Luterański na 
Węgrzech nieustannie zmaga się z prob-
lemem biedy i wykluczenia oraz brakiem 
równych szans w naszym społeczeństwie. 
Zaapelowaliśmy do naszych parafii i insty-
tucji kościelnych aby w szczególnie w zimo-
we, mroźne dni zaopiekowali się biednymi  
i bezdomnymi żyjącymi w pobliżu. Prosili-
śmy o udzielanie praktycznej i finansowej 
pomocy potrzebnej do przeżycia i przy-
wrócenia poczucia ludzkiej godności. Za-
sugerowaliśmy naszym parafianom, aby 
zorganizowały punkty kryzysowe i w miarę 
możliwości otwierały swoje ogrzewane po-
mieszczenia dla tych, którzy marzną. Nasze centrum  

administracyjne udostępniło lokal, do któ-
rego można było się dostać bezpośrednio  
z ulicy. Skorzystali z tej możliwości ci, którzy 
potrzebowali ciepła i przyjaznej rozmowy. 

Jeszcze inny przykład przychodzi z północ-
no-wschodnich Węgier, najbiedniejszego 
regionu naszego kraju. W wiosce zamieszka-
nej wyłącznie przez Romów cierpiących na 
skrajną biedę, lokalny pastor wraz z lokalną 
społecznością przebudował dawną mleczar-
nię na małą kaplicę. Konsekrowałem ten 
prosty budynek jesienią. W kaplicy byli tylko 
Romowie - ludzie,  których większość społe-
czeństwa  uważa za pasożytów, przestępców 
i notorycznych leni. Wtedy razem śpiewa-
liśmy i modliliśmy się. Byli dumni z kaplicy, 
którą zbudowali własnymi siłami. Wybrałem 
wówczas tekst, który odnosił się do pierwot-
nej funkcji budynku: „ Jako nowonarodzone 
niemowlęta zapragnijcie niesfałszowane-
go mleka duchowego tak, abyście przez nie 
wzrastali ku zbawieniu”(1Piotr 2,2). Gdy wy-
głaszałem kazanie, romska kobieta karmiła 
piersią swoje dziecko. A Bóg zobaczył, że to 
było bardzo dobre (por. 1 Mż 1,25b). Nasz 
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Przyjmujcie 
jedni drugich tak jak ja was przyjąłem”

Słowa Jezusa konfrontuje nas z pytaniem czy 
jesteśmy w stanie być Kościołem otwartym. 

Aby nie zostać posądzonym o jednostron-
ność chciałbym się podzielić jeszcze jednym 
doświadczeniem z Węgier. Mamy coraz wię-
cej ludzi, którzy uważają, że powinniśmy się 
bać uchodźców i zatrzasnąć drzwi naszego 
kraju przed nimi. Gdy przed kilkoma laty 
iraccy emigranci wprowadzili się do kościoła 
w Wiedniu i tym samym zmienili tradycyjny 
rytm nabożeństw, arcybiskup, metropolita 
wiedeński, kardynał Christoph Schönborn 
postanowił ich odwiedzić okazując swoją so-
lidarność. Inaczej było na Węgrzech. W tym 
samym czasie w naszej prasie można było 
przeczytać, że „30 afgańskich uchodźców 
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(wielu z nich to kobiety i dzieci) rozpoczęło 
strajk głodowy w bazylice św. Stefana w Bu-
dapeszcie”. Przyjechali z obozu dla uciekinie-
rów z Debreczyna i poprosili o status uchodź-
ców. Proboszcz parafii katedralnej nakazał 
zamknięcie kościoła i wezwał policję, która 
odeskortowała tych ludzi do autobusów i od-
wiozła z powrotem do obozu. 

Parę dni temu wydarzyła się podobna histo-
ria: ponad 100 emigrantów z Kosowa próbo-
wało dostać się do Wiednia z ważnymi bileta-
mi, ale bez oficjalnych dokumentów. I znów, 
większość z nich to były kobiety i dzieci. Nie-
daleko przed granicą, urzędnicy zatrzymali 
pociąg, wyprosili  z niego uchodźców i ode-
słali do domu. 

Czułem się głęboko zawstydzony. Już Stary 
Testament daje nam wyraźny nakaz. „Więc 
i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami 
byliście obcymi przybyszami w ziemi egip-
skiej”(5 Mż 10,19). Na próżno rządy doma-
gają się uwzględnienia Boga w preambule do 
ustawy zasadniczej lun na próżno politycy 
odwołują się do osoby Jezusa, podczas gdy 
sposób ich postępowania nie ma nic wspól-
nego z Człowiekiem z Nazaretu. Wiem, ze 
wielu polskich uchodźców zostało przyjętych 
na Węgrzech podczas II wojny światowej. Po 
1956 roku wiele krajów przyjmowało emi-
grantów z Węgier.  Gdy w 1947 r. powsta-
wała Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) 
co szósty luteranin na świecie był uchodźcą. 
Stąd też zupełnie zrozumiałe jest, że praca 
ŚFL w tym czasie była skoncentrowana na 
pomocy uchodźcom z różnych krajów.

Wciąż możemy się wiele nauczyć od aposto-
ła: Przyjmijcie jedni drugich, tak jak Chrystus 
przyjął was.” W naszym dzisiejszym świecie 
jest tak wielu emigrantów i prześladowa-
nych osób. Musimy się modlić i działać tak 
intensywnie jak to możliwe na rzecz naszych 
sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześla-
dowania. Musimy modlić się i działać na rzecz 

krzyżowanych chrześcijan w Sudanie, wspie-
rać chrześcijan w Nigerii, których kościoły są 
podpalane, za tych, którym grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo w Syrii, za praktykowa-
nie wiary, za tych, których domy są naznaczo-
ne literą (nazareńczycy, więc wyznawcy Je-
zusa z Nazaretu), jakby stygmatem. Wiemy, 
że jeśli nie zapłacą podatku, lub nie przejdą 
na islam ich domy zostaną spalone, a oni sami 
będą musieli uciekać przed śmiercią. Musimy 
modlić się za wszystkich, którzy są ścigani ze 
względu na swoją wiarę i jeśli jest taka możli-
wość przywitać ich u nas, aby nasze kościoły  
i parafie mogły zaoferować im ukojenie. 
Oczywiście możemy głosić kazania tym, któ-
rzy uginają się pod ciężarem cierpień i prob-
lemów, mówiąc im, że Bóg jest z nimi, ale jako 
wyznawcy Chrystusa musimy sprawdzać nas 
samych każdego dnia, czy zauważyliśmy tych, 
którzy są w potrzebie, czy towarzyszymy im 
w ciemnościach życia. Oprócz duchowego 
i intelektualnego pocieszenia musimy być 
zdolni do niesienia pomocy fizycznej – czyż 
Słowo nie stało się Ciałem? (por. J 1,14)

Jezus naucza nas: „albowiem łaknąłem,  
a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, 
byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, by-
łem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem cho-
ry, a  odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, 
przychodziliście do mnie”. (Mt 25,35-36)

To mocne słowa, niejako w przeciwieństwie 
do naszych działań, które często można opi-
sać tak: „Byłem głodny, a wy założyliście klub 
humanistyczny i dyskutowaliście o moim gło-
dzie. Byłem więźniem, a wy cichcem umknę-
liście do waszych kaplic, by modlić się o moje 
uwolnienie. Byłem chory, a wy na klęczkach 
dziękowaliście Bogu za wasze zdrowie. Wy-
dajesz się taki święty i bliski Bogu, ale ja 
wciąż jestem bardzo głodny, samotny i wy-
marznięty”

Apostoł Paweł mówi o otwarciu. Wierzę, 
ze Jezus także chciał otwartego Kościoła. 
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Podczas synodu  biskupów w Rzymie papież 
Franciszek apelował o czujność wobec nie-
bezpieczeństw, jakie niesie ze sobą Kościół 
skoncentrowany tylko na sobie. Podkreślił 
fakt, że jeśli Kościół traci zdolność do ot-
wierania się na innych, to wierni zaczną szu-
kać alternatywnych dróg. Boimy się nowych 
rzeczy. Czujemy się bezpieczni, gdy wszyst-
ko mamy pod kontrolą. Nawet podążamy za 
Bogiem do pewnego punktu, ponieważ oba-

wiamy się nowych dróg, wyjścia poza nasz 
zawężony, zamknięty i egoistyczny świat – 
powiedział papież.

Słowo apostoła św. Pawła wyznacza drogę 
dla naszych Kościołów w 2015 r. Zamiast 
wykluczenia musimy dać przykład otwarcia  
w naszych społeczeństwach.

Przyjmijcie  jedni drugich, jak Chrystus przy-
jął was ku chwale Boga. 

Amen.

15. 02. 2015 r. Kościół Świętej Trójcy, fot. Aldona Karska



9

NASI CzCIGodNI PARAFIANIE, 
KTÓRzy w PIERwSzyM  PÓłRoCzU 2015 RoKU  
oBChodzą SwoJE JUBILEUSzowE URodzINy

100 – te urodziny:
14. 02. – Augusta HAMAN

90 – te urodziny:
20.01. – Halina SIEMIEŃSKA
13.02. – Emil KARLE
18.04. – Czesław MROWIEC
14.05. – Alicja LINKOWSKA
26.05. – Zofia STEFAŃSKA
13. 06. – Alfred GRABOWSKI

85 – te urodziny:
4.01. – Edward SONNENBERG
3.02. – Maria WASZKIEWICZ
11.02. – Aniela CHOINKA
16.02. – Izabella NYC
29.03. – Ireneusz HOFFMANN
6.04. – Longina SEGER

24.04. – Jerzy BOLDIN
7. 05. – Stanisław SZEWC
13.05. – Zofia MAJEWSKA
21.05. – Krystyna GRABOWSKA
25.05. – Jerzy SCHLOETZER
28.05. – Irena SPODNIEWSKA
31. 05. – Jerzy WIECZORKOWSKI
5.06. – Danuta SMYLLA
21.06. – Jerzy TOEPLITZ
22. 06. – Jan PAWLIKOWSKI

80 – te urodziny:
2.01. – Jan RYLAK
3.01. – Danuta PIOTROWSKA
2.2. – Jan UGGLA
25.03. – Irmgard PAJKA
20.05. – Jadwiga TARNOWSKA-WOHL
1.06. – Elżbieta MIKOŁAJCZYK

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, a także wszystkim 
Parafianom, którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  
na dalsze lata życia

składają

Księża, Diakon, Katechetki,
Rada Parafialna  

oraz redakcja Informatora  
Parafii Świętej Trójcy
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w wyniku umowy zamiany nieruchomości 
działka u zbiegu ulic Towarowej i wolskiej 
w warszawie o powierzchni ponad 0,8 ha 
weszła w skład portfolio Griffin Group.  
dotychczasowy właściciel tego terenu, Pa-
rafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy  
w zamian otrzymała od Griffina dwa budyn-
ki. Są to biurowiec Prima Court przy ul. No-
wogrodzkiej 68 w warszawie i kamienica we 
wrocławiu zlokalizowana przy ul. Rynek 50.  

Ta nietypowa transakcja jest wynikiem kon-
kursu ofert ogłoszonego publicznie w czerwcu 
2013 roku przez Parafię św. Trójcy na zamia-
nę, zagospodarowanie lub sprzedaż dwóch 
działek o łącznej powierzchni ponad 0,8 ha. 
Do konkursu przystąpił Griffin, który wcześ-

niej od hiszpańskiej firmy Harmonia Gruppo 
kupił sąsiadujący z terenami Parafii grunt  
o powierzchni 1500 mkw. Po ponad roku od 
ogłoszenia konkursu oferta Griffina została 
uznana za najkorzystniejszą. 

Wymogi, jakie w specyfikacji warunków kon-
kursu, a potem w toku negocjacji postawiła 
Parafia, były bardzo wysokie. Parafia prefe-
rowała, aby nieruchomości przeznaczone na 
wymianę były zlokalizowane w Warszawie lub  
w innych dużych miastach  wojewódzkich. 
Miały one być w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym, wynajęte na mocy długotermino-
wych umów renomowanym najemcom. War-
tość nieruchomości miała być adekwatna do 
wartości rynkowej działek Parafii. Wresz-
cie oferent miał obowiązek posiadać prawo 
własności (nie wieczystego użytkowania) do 
proponowanych nieruchomości. Dzięki speł-
nieniu takich wymogów przyjmowane na wy-
mianę budynki mogą być wieloletnią lokatą 
kapitału i jednocześnie przynoszącą stały 
dochód inwestycją. Te i inne warunki spełniła 
oferta Griffina, zawierająca biurowiec Prima 
Court i kamienicę we Wrocławiu. - Transakcje 
wymiany nieruchomości zdarzają się na rynku 
niezwykle rzadko, a na taką skalę prawie w ogóle. 
Transakcja ta stała się możliwa z dwóch wzglę-
dów. Przede wszystkim dlatego, że po stronie 
Parafii powstał niezwykle profesjonalny zespół 
negocjacyjny, który pozyskał zrozumienie para-
fian i poświęcił ogromnie dużo czasu na dopro-
wadzenie do skutecznego finału negocjacji, a po 
drugiej stronie znalazł się elastycznie działający 
inwestor oportunistyczny wykorzystujący nada-
rzające się na rynku okazje, który był w stanie 

INFoRMACJA PRASowA wS „SERKA woLSKIEGo” 

Jak Państwo pamiętają, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Parafia zamieniła 
nieruchomość „serek wolski” na dwie nieruchomości zabudowane budynkami:  
w warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 i we wrocławiu przy ul. Rynek 50. oto jak 
o tej transakcji pisała prasa:  

Podpisywanie umowy zamiany
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odpowiedzieć ofertą na bardzo wysokie warunki 
Parafii - tłumaczy Piotr Fijołek, Partner w Grif-
fin Real Estate. 

Proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś również pod-
kreśla, że transakcja była niezwykle skom-
plikowana – Odczuwam jednak ogromną  
satysfakcję, bo chcieliśmy przeprowadzić trans-
akcję win-win. Sądzę, że właśnie taką transakcję 
zamknęliśmy za zgodą Rady Parafialnej i Zgro-
madzenia Parafialnego Parafii Świętej Trójcy oraz 
Konsystorza naszego Kościoła - podsumowuje 
ks. Piotr Gaś. 

Wraz z gruntem przejętym wcześniej od 
Harmonia Gruppo, Griffin będzie posiadał  
ok. 1 ha powierzchni u zbiegu ulic Towarowej 
i Wolskiej. Działka zostanie przeznaczona pod 
budowę kompleksu biurowo-usługowego,  
którego koncepcja już powstaje. Griffin planu-
je zrealizować tą inwestycję we współpracy ze 
Skanska Property Poland. To doświadczony 
na rynku polskim deweloper przyjaznych śro-
dowisku i użytkownikom zielonych budynków 
biurowych. Skanska wniesie unikatowe know-
-how do projektu zagospodarowania wolskiej 
parceli. - To bardzo ciekawy teren, naszą ambi-
cją jest stworzenie kompleksu dobrze kompo-
nującego się z tą częścią miasta, a jednocześnie 
służącego biznesowi i okolicznym mieszkańcom  
– mówi Krzysztof Wilczek, dyrektor regionu 
w Skanska Property Poland. 

Przejęcie „Serka Wolskiego” to kolejna trans-
akcja Griffina w rejonie ulicy Towarowej. 
Wcześniej inwestor stał się właścicielem te-
renu centrum handlowego przy ul. Towarowej 
22 oraz sąsiadujących z nim działek, o łącznej 
powierzchni ponad 6,2 ha. Tym samym firma 
dysponuje obecnie jedną z największych moż-
liwych do komercyjnego wykorzystania po-
wierzchni w tzw. biznesowym centrum stolicy. 

o GRIFFIN GRoUP

Griffin Real Estate został założony w 2006 ro- 
ku jako platforma do zarządzania funduszami 
inwestującymi w sektor nieruchomości. Od 
początku istnienia inwestuje w nie także swój 
własny kapitał. W marcu 2013 roku Griffin 
pozyskał inwestora strategicznego – Oaktree 
Capital Management, z którym współpra-
cuje od 2010 roku. Oaktree jest funduszem  
hedgingowym wywodzącym się z USA. Posia-
da biura na całym świecie, zatrudnia ponad 
650 osób oraz zarządza środkami w wysoko-
ści prawie 90 miliardów dolarów.

Griffin to wiodący inwestor na polskim ryn-
ku nieruchomości, który w imieniu zarzą-
dzanych przez siebie Funduszy, aktywnie 
lokuje środki w różnorodne projekty. Celem 
strategicznym jest zbudowanie w ciągu kil-
ku lat unikatowego portfela nieruchomości.  
W portfolio grupy Griffin znajduje się obec-

Po podpisaniu umowy 
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nie m.in. Hala Koszyki w Warszawie, Dom 
Handlowy Renoma we Wrocławiu, Super-
sam w Katowicach oraz inne obiekty biurowe  
i handlowe, a także działki inwestycyjne.

o SKANSKA PRoPERTy PoLANd

Skanska Property Poland jest innowacyj-
nym deweloperem zielonych budynków 
biurowych, które tworzą doskonałe śro-
dowisko dla rozwoju biznesu, są zdrowe  
i komfortowe dla ich użytkowników i dobrze 

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił w dniu 8 stycznia 2015 r. wyrok w sprawie karnej „serka 
wolskiego” i ustnie go umotywował.
Oskarżony adwokat Józef L. został uznany za winnego tego, że w roku 2007 bez zgody  
i wiedzy Parafii doprowadził do zawarcia aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży „serka 
wolskiego” oraz do zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży. Za to został skazany na karę  
pozbawienia wolności na 2 lata, wykonanie tej kary zostało zawieszone na 3 lata.
Dodatkowo, Sąd orzekł karę grzywny w wysokości 250.000 złotych oraz zakazał 
oskarżonemu wykonywania zawodu adwokata na 10 lat.
Także oskarżona Renata B. - prezes zarządu Glob Tower została uznana za winną - tego, 
że ułatwiła adwokatowi Józefowi L. popełnienie przestępstwa (wiedziała, że Parafia 

kwestionuje pełnomocnictwo, a mimo to zawarła umowę) i za to została skazana na karę 2 lat pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na karę grzywny w wysokości 20.000 złotych.  
Skazana została również notariusz Maria S., przed którą została zawarta umowa ostateczna sprzedaży „serka 
wolskiego”, Sąd wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60.000 złotych.
Uniewinnieni zostali dwaj pozostali notariusze, a wobec oskarżonego adw. Macieja O. Sąd umorzył postępo-
wanie. Oskarżony Maciej O. zmarł bowiem w dniu 26 grudnia 2014 r.
Wyrok nie jest prawomocny, stronom służy od niego apelacja.

trojca.waw.pl

KoMUNIKAT doTyCząCEJ wyRoKU wS. KARNEJ

wpisują się w otaczającą je tkankę miejską. 
Firma działa w Polsce od 1997 roku. Projek-
ty Skanska Property Poland to najwyższej 
jakości powierzchnie biurowe w doskona-
łych lokalizacjach, poddawane certyfikacji  
w systemie LEED. Firma jest obecna na sześ-
ciu rynkach w Polsce: w Warszawie, Wrocła-
wiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Katowicach. 
Została nagrodzona tytułem „Zielonego De-
welopera Roku” w prestiżowym konkursie  
Eurobuild 2014.

 trojca.waw.pl

Wrocław, Rynek 50 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68
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W pierwszą adwentową środę - 3 grudnia 
Rada Parafialna Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego gościła przedstawicieli Rady Pa-
rafialnej naszej Parafii oraz Kolegium Koś-
cielnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej. 
Zostaliśmy podjęci pysznym czerwonym bar-
szczem z pasztecikami i znakomitym ciastem. 
W przyjemnej atmosferze domu parafialne-
go przy ul. Puławskiej, przy kawie i herbacie, 
mieliśmy okazję podzielić się naszymi radoś-
ciami i kłopotami. Nie zabrakło rozmowy  
o najmłodszych członkach naszych zborów, 

konfirmantach, działających w naszych Para-
fiach grupach i planach na przyszłość. Kolejną 
okazją do takich rozmów będzie prawdopo-
dobnie organizowane przez Kuratora Die-
cezji - pana Karola Wernera spotkanie Rad  
Parafialnych Diecezji Warszawskiej, plano-
wane wstępnie na styczeń przyszłego roku,  
które ostatecznie odbędzie się zapewne 
wiosną. Niezależnie od tego, razem z Parafią 
Wniebowstąpienia Pańskiego i Parafią Ewan-
gelicko-Reformowaną planujemy kolejne 
spotkanie adwentowe - już za rok. 

Olga Sztejnert-Roszak

AdwENTowE SPoTKANIE RAd PARAFIALNyCh 
wARSzAwSKICh PARAFII EwANGELICKICh

wAKACyJNE zAJĘCIA dLA dzIECI

W okresie międzyświątecznym: między Nowym Rokiem a Świętem Epifanii katechetki  
i wolontariusze naszej Parafii zorganizowali zajęcia dla dzieci, a w czasie ferii zimowych zosta-
ły zorganizowane półkolonie dla dzieci. Znalazło się tu miejsce na opowieści biblijne, ale także 
na zabawę, warsztaty plastyczne, kulinarne, uczestniczenie w lekcji teatralnej, warsztatach  
w muzeum Etnograficznym itp.  Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem.   

Podczas warsztatów 
plastycznych
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MIĘdzyNARodowA 
GwIAzdKA dLA dzIECI
W 4. niedzielę Adwentu (21 grudnia) po na-
bożeństwie, dzieci i uczniowie naszej Parafii 
zaprezentowali program świąteczny. Śpiewa-
ne i grane były kolędy z różnych krajów. Chór 
dziecięcy zaśpiewał - Santka Lucia, Nu tändas 
tusen juleljus - tradycyjne pieśni szwedzkie. 

Uczniowie opowiedzieli jak świętuje się  
w Meksyku i życzyli „Feliz navidad”. Następnie 
zabrzmiała kolęda z Francji - Nad Betlejem 
w ciemną noc (Śpiewnik Ewangelicki nr 62) 
i Kolyadka (ukr. kolęda) Radość dziś nastała 
(Śpiewnik Ewangelicki nr 78) oraz ukraińskie 
określenia Wigilii – „Святий Вечір, ”Багатий 
Вечір czy “Bahata Kutia”.  Słoneczna Floryda 
to jeden ze stanów USA, tam powstała lu-
dowa pieśń „Jingle bells”, uczniowie zaśpie-
wali polską: Już noc okrywa świat (Śpiewnik 
Ewangelicki nr 56). 

Znana na całym świecie kolęda Cicha noc 
(Śpiewnik Ewangelicki nr 42) powstała  
w Austrii małej miejscowości Oberndorf koło 
Salzburga, zabrzmiała razem z życzeniami: 
Fröhliche Weihnachten und viel Glück im 
neuen Jahr. Poznaliśmy zwyczaje świąteczne 
mieszkańców tych krajów, nie zabrakło rów-
nież tradycyjnych postaci i wierszy opowia-
dających biblijną historię narodzenia Jezusa. 
Występ zakończyło wspólne zaśpiewanie ko-
lędy Przybieżeli do Betlejem (Śpiewnik Ewan-
gelicki nr 75). Proboszcz parafii skierował do 
przybyłych świąteczne pozdrowienia i słowa 
błogosławieństwa. I niespodzianka – prezen-
ty dla najmłodszych, w tym roku dostaliśmy 
książki, a pieniądze za nie przekazaliśmy  na 
rzecz Fundacji Jesus Christ Security. Wszyst-
kim, którzy wsparli finansowo przygotowanie 
paczek, a także wszystkim wolontariuszom 
tego wydarzenia (a było ich około dwudzie-
stu): Bóg zapłać!  

Zdjęcie A. Głogowski

ebe
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SoLA SCRIPTURA
Diecezjalny etap konkursu biblijnego SOLA SCRIPTURA - uczniowie, nauczyciele, rodzice  
i osoby towarzyszące.

W sobotę, 10 stycznia 2015r., w Parafii  
św. Mateusza w Łodzi spotkało się 23 ucz-
niów z 5 ewangelickich parafii diecezji war-
szawskiej - z Łodzi, z Pabianic, z Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz z Warszawy (Wniebo-
wstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy).  
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych musieli odpo-
wiedzieć na ponad 20 pytań (różne pytania 
dla każdej grupy wiekowej), a pytania były 
szczegółowe i niełatwe, dotyczyły Jozuego  

i okresu sędziów. Wielu uczniów uzyskało 
wynik kwalifikujący do udziału w finale kon-
kursu biblijnego. GRATULACJE! Okazało 
się, że uczniowie bardzo dokładnie czytają  
Biblię i z wielkim zacięciem uczą się o osobach  
i wydarzeniach opisanych w Księdze Jozue-
go i Księdze Sędziów. Czytają samodzielnie,  
w grupie, z rodzicami, z nauczycielami, tworzą 
przy tym bardzo pomysłowe notatki, rysunki, 
mapy itp.

E. Byrtek

Uczestnicy diecezjalnego etapu konkursu Sola scriptura
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ŚNIAdANIE dIAKoNIJNE

W sobotę 10 stycznia w Sali Parafialnej przy 
ul. Kredytowej 4 odbyło się pierwsze w No-
wym Roku śniadanie dla osób starszych  
i samotnych, zorganizowane przez Diakonię. 
Przybyło ok. 40 osób, panie z Diakonii przy-
gotowały smaczny poczęstunek. Nastrój  
panował serdeczny i domowy, jeszcze świą-
teczny – po modlitwie ks. Piotra Gasia śpie-
wano kolędy, ks. Włodzimierz Nast czytał 

wiersze ks. Twardowskiego i innych auto-
rów, poświęcone tematyce bożonarodzenio-
wej. Na prośbę proboszcza p. Maria Chmiel  
wygłosiła krótką prelekcję o religijności  
Czechów i jej historycznych uwarunkowa-
niach. Pani diakon Małgorzata Gaś – która 
właśnie obchodziła urodziny i otrzymała 
kwiaty od Diakonii – zakończyła spotkanie 
Modlitwą Pańską.  

(A.H.)

Śniadanie diakonijne
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W Święto Epifanii w dniu 6 stycznia 2015 ro- 
ku przedstawicielki Parafii św. Trójcy złożyły 
wizytę p. Zofii Buchholtz z okazji ukończenia 
21 grudnia 85 lat. Przy słodkim poczęstunku 
Jubilatka wspominała czasy, kiedy aktyw-
nie działała w Kole Pań i innych strukturach 

wIzyTA U PANI zoFII BUChhoLTz

Wizyta koła Pań u pani Zofii Buchholz

parafialnych, wypytywała o zdrowie i losy 
znajomych parafian, z zainteresowaniem słu-
chała opowiadań o aktualnych wydarzeniach 
z życia parafii. Na zakończenie prosiła o prze-
kazanie najlepszych życzeń noworocznych 
dla przyjaciół z dawnych lat.

Zofia Buchholtz, z d. Kilen urodziła się 
we Włochach (wtedy nie była to jeszcze  
Warszawa) 21 grudnia 1929 roku. W tej pod-
warszawskiej miejscowości spędziła dzieciń-
stwo i młodość przypadające częściowo na 
trudne lata okupacji.

 W 1948 roku wyszła za mąż za kolegę z lat 
dzieciństwa Mieczysława Buchholtza. Mał-
żonkowie przeżyli ze sobą ponad 60 lat, 
wychowali trzy córki, z których najstarsza, 
Jolanta Buchholtz-Warczyńska jest żoną 
emerytowanego biskupa diecezji wielkopol-
sko-pomorskiej ks. Michała Warczyńskiego.

Niezwykle energiczna, zawsze pogodna  
i życzliwa dla otoczenia pani Zofia przez  
wiele lat pracowała społecznie na terenie  
parafii św. Trójcy, w Kole Pań Opiekunek,  
potem w komisji gospodarczej Koła Pań.

Wiele osób zapamiętało Ją jako dystrybu-
torkę zagranicznych darów otrzymywanych 
przez Parafię w latach 80-tych ubiegłego 
wieku.

Naszej Czcigodnej Jubilatce życzymy dużo 
zdrowia, sił i pogody ducha!

                                                    A.S.
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15 lutego br. kazanie podczas nabożeństwa 
przedpołudniowego w kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie wygłosił ks. bp Tamàs 
Fabiny, wiceprezydent Światowej Federacji 
Luterańskiej oraz biskup diecezji północnej 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na 
Węgrzech.

Biskup Fabiny przebywał w Polsce na zapro-
szenie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca 
celem omówienia współpracy Kościołów 
luterańskich w Europie Środkowo-Wschod-
niej oraz przygotowaniom do jubileuszu 
500-lecia Reformacji. Kazanie w Niedzielę 
Estomihi ks. biskup Fabiny wygłosił w języ-

wIzyTA BP. ToMÀSA FABINy

ku węgierskim, a zbór mógł przeczytać tłu-
maczenie kazania. Biskupowi Fabiny towa-
rzyszył ks. biskup Samiec oraz ks. proboszcz 
Piotr Gaś. 
Biskupi wspólnie zmówili Słowa Ustanowie-
nia Sakramentu Ołtarza – część w j. polskim, 
a część w węgierskim. 

Węgierski biskup parokrotnie gościł już  
w Polsce. Reprezentował Światową Fe-
derację Luterańską podczas introdukcji  
ks. Jerzego Samca w urząd Biskupa Kościo-
ła w 2010 roku oraz wygłosił inauguracyj-
ne kazanie podczas wiosennej sesji Synodu 
Kościoła w Warszawie w 2011 roku. 

Bp Tomàs Fabiny ur. W 1959 r. studiował 
teologię w Budapeszcie, Erlangen i Chicago, 
od 2005 r. jest biskupem diecezji północ-
nej Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła 
Węgier a od 2010 roku wiceprezydentem 
Światowej Federacji Luterańskiej, odpo-
wiedzialnym za region Europy Środkowo-
-Wschodniej. Bp Fabiny jest wykładowcą 
Ewangelicko-Luterańskiego Uniwersytetu 
Teologicznego w Budapeszcie oraz dyrek-
torem wykonawczym Towarzystwa Chrześ-
cijańsko-Żydowskiego na Węgrzech. Współ 
pracował przy produkcji wielu materiałów 
radiowych i telewizyjnych dotyczących  
historii i teologii węgierskiego luteranizmu. 
Bp Fabiny jest żonaty i ma troje dzieci. 

trojca.waw.plBiskupi: Tomàs Fabiny i Jerzy Samiec oraz ks. radca Piotr Gaś, 
przed ołtarzem kościoła Świętej Trójcy w Warszawie,  
fot. A. Karska
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15 lutego po nabożeństwie przedpołudnio-
wym  odbyło się zgromadzenie parafialne. 
Poświęcone było w całości sprawozda-
niom  merytorycznym i finansowym parafii 
Świętej Trójcy za rok 2014.  Sprawozdania 
duchownych, katechetek,  rady parafialnej, 
poszczególnych komisji, grup działających 
w parafii lub związanych z Parafią,  kalen-
darium wydarzeń i dane statystyczne zo-
stały wydrukowane jako specjalne wydanie 
Informatora Parafialnego  i dostępne już 
tydzień wcześniej, sprawozdania finanso-
we były do wglądu w kancelarii parafialnej. 

Podczas Zgromadzenia przedstawiono, ilu-
strując przezroczami wydarzenia ubiegłego 
roku, swoje sprawozdanie przedstawił pro-
boszcz parafii. Podczas omawiania danych 
statystycznych zwrócono uwagę na niski 
odsetek osób płacących składki. Księgowa 
Parafii szczegółowo omówiła sprawozdanie 
finansowe. Sprawozdania zostały przyjęte 
jednogłośnie. Komisja rewizyjna postawiła 
wniosek o udzielenie absolutorium radzie 
parafialnej, wniosek przyjęto.  

AK

15. 02. 2015 r., Uczestnicy Zgromadzenia Parafialnego parafii Świętej Trójcy, fot. Aldona Karska

zGRoMAdzENIE PARAFIALNE
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28 lutego w Pabianicach obradował Synod 
Diecezji Warszawskiej. Obrady poprzedziło 
nabożeństwo spowiednio-komunijne w koś-
ciele św. św. Piotra i Pawła. W celebrowaniu 
nabożeństwa czynny udział brali wszyscy 
członkowie Rady Diecezjalnej. Kazanie wy-
głosił radca duchowny Diecezji ks. dr Marcin 
Undas. Teksty biblijne czytali: kurator die-
cezjalny i radca świecki; wraz z duchownymi 
członkami rady diecezjalnej brali oni również 
udział w dystrybucji Komunii Świętej. Jest to 
możliwe dzięki Uchwale nr 6/2014 Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
W Uchwale tej Synod przyjął zmiany w Prag-
matyce Służbowej naszego Kościoła, umożli-
wiające pełniejsze wypełnianie powszechne-
go kapłaństwa wiernych. W praktyce oznacza 
to większy udział tzw. „osób świeckich”  
w sprawowanej liturgii – w nabożeństwie.  
Taki udział „świeckich osób” w nabożeństwie 
jest już od lat codziennością wielu kościołów 
luterańskich na świecie. 

Po nabożeństwie rozpoczęto obrady.  
W pierwszej części wysłuchano sprawozdań 
merytorycznych kuratora diecezjalnego Ka-
rola Wernera  i biskupa Jana Cieślara, przed-
stawiono kalendarium wydarzeń diecezjal-
nych w 2014 roku. 

W drugiej części obrad kurator diecezjal-
ny przedstawił dane statystyczne. Zebrani 
wysłuchali też sprawozdań poszczegól-
nych komisji. Przedstawiono też informacje  
o  spotkaniach i dyskusjach grupy roboczej  
ds. ordynacji kobiet, powołanej w 2013 roku 
na Synodzie Diecezji Warszawskiej. 

Księgowa Diecezji przedstawiła sprawozda-
nie finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyj-
nej przegłosowano udzielenie absolutorium 
Radzie Diecezjalnej. Zapoznano się i zaapro-
bowano preliminarz finansowy na rok 2015. 

Kolejna sesja Synodu Diecezji Warszaw-
skiej odbędzie się 10 października 2015 r.  
w Kielcach. Tak jak w poprzednich latach se-
sja jesienna jest sesją tematyczną, tym razem 
będzie poświęcona sytuacji najmniejszych 
parafii i ich przyszłości.

Proboszcz i Rada Parafialna  proszą o nad-
syłanie komentarzy w sprawie zwiększenia 
czynnego udziału „osób świeckich” w liturgii 
(np. czytania tekstów biblijnych, rozdawanie 
wieczerzy Pańskiej). 

za zgodą autorów będziemy publikować ta-
kie opinie na łamach naszego Informatora 

Aldona Karska

oBRAdy SyNodU dIECEzJALNEGo w PABIANICACh

28. 02. 2015 r. Pabianice, Kościół 
ewangelicki św. św. Piotra i Pawła, 
podczas nabożeństwa, fot. A. Karska
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Liczba parafian w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie na tle Diecezji 

Liczba osób płacących składki w całej diecezji stanowi 44,7%. Kształtuje się róznie w poszcze-
gólnych parafiach. Niestety nasza parafia uplasowała się tu na szarym końcu, bo tylko 33,6% pa-
rafian płaci składki. Na prezentowanym wykresie Parafia Świętej Trójcy w Warszawie zaznaczo-
na jest ciemniejszym kolorem.  

Liczba osób płacących składki w poszczególnych parafiach
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20 pozostałych parafii
Diecezji Warszawskiej

Parafia Świętej Trójcy w
Warszawie

Diecezja Warszawska na koniec roku 2014 liczyła 4004 wiernych. Nasza parafia liczy 1764 pa-
rafian co stanowi 44,05% wszystkich członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Diecezji 
Warszawskiej. Diecezja ma 21 parafii. Aż 10 parafii ma do 50 członków, 5 parafii liczy od 51 do 
100 członków, 3 parafie mają od 101 do 500 parafian, powyżej 500 parafian mają tylko 3 parafie 
i te trzy parafie skupiają 73,9% stanu liczebnego całej Diecezji! Nietrudno zauważyć, ze w naszej 
Diecezji dominują małe parafie. Najmniejsza liczy zaledwie 7 członków. 

Parafia Świętej Trójcy w warszawie na tle danych statystycznych diecezji:
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UMSChLAGPLATz 2015

1 lutego, 20015 roku, godzina 13.00. Słoń-
ce. Umschlagplatz. W granitowych ścianach 
pomnika  niezbyt liczne grono przybyłych. 
Nad zgromadzonymi góruje  postać księdza 
Wojciecha Lemańskiego, jest pani Hanna 
Szmalenberg, twórczyni pomnika, córka 
zasłużonego dla naszej parafii Tadeusza 
Szmalenberga, z grona organizatorów pani 
doktor Maria Ciesielska, a także inni, którzy 
po prostu mieli potrzebę przyjść. Z naszej 
parafii jesteśmy w czwórkę – państwo Ha-
lina i Jerzy Toeplitzowie, Alicja Sadomska, 
Maria Chmiel. Z nami – nasza koleżanka 
ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Ire-
na Chmielewska, z którą od kilku lat cho-
dzimy na marsze pamięci.   Bezpośrednią 
przyczyną naszego przyjścia jest fakt, że 
w związku z 70. rocznicą wyzwolenia obo-
zu w Auschwitz-Birkenau przyjechała do 

Polski osoba,  z którą chcemy się spotkać. 
Obok księdza Lemańskiego stoi  niewyso-
ka, w porównaniu z jego wzrostem wręcz 
maleńka, kobieta. Halina Birenbaum. Więź-
niarka obozów w Majdanku,  Auschwitz, Ra-
vensbrück, Neustadt-Glewe, która wbrew 
wszelkiej nadziei przeżyła Zagładę. Pisarka 
i poetka, autorka tomów wspomnień – Na-
dzieja umiera ostatnia, Wołanie o pamięć, 
Każdy odzyskany dzień oraz zbiorów wier-
szy. Chroniąca pamięć o zamordowanych. 
Spotkanie poświęcone Tym, Których Już 
Nie Ma rozpoczyna od odczytania wiersza 
poświęconego Ojcu. Zginął mając 47 lat, 
przez ten cały czas, kiedy Żydów stopniowo 
odzierano ze wszystkiego, a nade wszystko 
chciano odrzeć z człowieczeństwa i elemen-
tarnej godności, wołał do Boga, zapamięty-
wał się w modlitwie, szukał w niej nadziei 

fot. Maria Ciesielska
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i zrozumienia. Zginął w Treblince. Matka 
(zginęła na Majdanku), walczyła o przetrwa-
nie rodziny, podtrzymywała, karmiła, aby  
w każdym kolejnym opustoszałym mieszka-
niu, do którego się przekradali, w piwnicy, 
w ukryciu, przygotować dla rodziny jakiś 
posiłek, by przetrwać do następnego dnia, 
do następnej obławy. Słuchamy wiersza  
i opowieści pani Haliny, mimo wielu lat spę-
dzonych  za granicą przekazywanych w naj-
piękniejszej polszczyźnie, przekładających 
się na sugestywne aż do bólu obrazy. Jeden 
z uczestników odczytuje wiersz Wisławy 
Szymborskiej poświęcony wiezionym na za-
gładę Żydom. Następnie wszyscy odczytują 
na głos wyryte na ścianie pomnika imiona 
– symbolizujące tych, którzy tędy przeszli, 
a ksiądz Wojciech Lemański  dziękuje  obec-
nym za przyjście i  wyraża życzenie, aby 
nigdy nie stało się tak, że na to miejsce nie 
przyjdzie  nikt, żeby wspominać. Nasz gość 
odczytuje jeszcze jeden wiersz o pociągach 
– teraz i dawniej - wtedy. Jest jeszcze czas na 
pytania, rozmowy, na spojrzenie w mądre, 
spokojne oczy pani Haliny, na podziękowa-
nie za to, że przyjechała i za to, co robi…

Pani Halina musi jednak jechać na lotnisko. 
My jeszcze przechodzimy na boisko z tyłu 
szkoły przy ul. Stawki, jednego z dwóch 
ocalałych przedwojennych budynków. To tu 
zganiano wywożonych do Treblinki miesz-
kańców getta, tu w pomieszczeniach tego 

budynku niektórzy z nich spędzali  ostatnią 
w życiu noc, czekając na kolejny skład, bo 
ten, który po nich przyjechał, był za krótki. 
Tu, za pierwszym razem, za pierwszym po-
bytem na Umschlagplatzu, we włazie do ka-
nalizacji ukryła się z matką 13-letnia Halina 
i udało im się przetrwać do wieczora, a po-
tem ubłagać strażnika, aby za  przyobiecaną 
obrączkę, dwa kilo ryżu i garnitur ojca, któ-
rego ostatni raz widziały katowanego przez 
policjantów na placu, przed wrzuceniem do 
wagonu, wypuścił je  z powrotem do get-
ta. Właz  istnieje. Nie ma natomiast torów 
bocznicy, po których podstawiano wagony,  
rampy, z  której ładowano ofiary.   Za  bardzo 
bliskim ogrodzeniem wznosi się wykwin-
tne osiedle apartamentowców. Pani Hanna 
Szmalenberg wspomina, że jeszcze w latach 
80. próbowano przekonać ówczesne władze 
Warszawy, aby jeden z historycznych bara-
ków, stojących w pobliżu, przeznaczyć na 
izbę pamięci Umschlagplatzu. Zabrakło wy-
obraźni.  Upływ czasu sprawia, że zmienia 
się oblicze miasta, coraz mniej przypomina  
o tym, co się tu stało. Przejechało tędy 
400 tysięcy ludzi, a teraz mieszkają inni.  
I tylko gdzieś z tyłu głowy kołacze się wiersz 
Władysława Szlengla, zabitego w getcie 
poety, o stacyjce Treblinki. Nie ma również 
stacyjki Treblinki, nie ma torów prowadzą-
cych na miejsce  ostatecznego rozwiązania. 
Zniknęły już w XXI wieku.
         M.Ch.

Tu były tory do Treblinki… 2013 r., fot. A. Karska
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Władysław Szlengel (1914 – 1943)
Mała stacja Treblinki

Na szlaku Tłuszcz - Warszawa,
z dworca Warschau - Ost
wyjeżdża się  szynami 
i jedzie się na wprost…

I podróż trwa czasami
pięć godzin i trzy ćwierci, 
a czasem trwa ta jazda
całe życie aż do śmierci,,,,

A stacja jest maleńka
i rosną trzy choinki
i napis jest zwyczajny:
tu stacja Treblinki.

I nie ma nawet kasy
ani bagażowego,
za milion nie dostaniesz 
biletu powrotnego…

Nie czeka nikt na stacji
i nikt nie macha chustką,
i cisza tylko wisi,
i wita głuchą pustką.

I milczy słup stacyjny,
i milczą trzy choinki,
i milczy czarny napis,
że… stacja Treblinki.

I tylko wisi z dawna
(reklama w każdym razie)
zniszczony stary napis:
„Gotujcie na gazie”.

fot. Maria Ciesielska

Treblinka 2013, fot. A. Karska
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W roku 2014 odbyło się dwanaście spotkań 
oraz coroczny, letni obóz w Sorkwitach. Or-
ganizacją spotkań zajmowali się Ewa i Piotr 
Weiglowie przy nieodmiennie wydatnej po-
mocy Aliny Burmeister.

13. stycznia było 25 osób. Wysłuchaliśmy 
ilustrowanej zdjęciami opowieści Ewy i Pio-
tra Weigle z wyprawy do Bretanii, obejrze-
liśmy też aktualne zdjęcia z Sorkwit, w tym  
z odremontowanego, a właściwie przepięknie 
zmodernizowanego, tak dobrze nam znanego 
Domu Młodzieżowego;

10. lutego – 25 osób, świętowaliśmy urodziny 
Andrzeja Skierskiego i Piotra Weigle, a spot-
kanie okrasiły torty fundacji jubilatów;

10. marca pod nieobecność E. i W. Weiglów 
spotkanie organizowali spotkanie: Alina Bur-
majster oraz Jadwiga i Andrzej Skierscy. Po 
raz pierwszy gościliśmy proboszcza parafii, 
ks. Dariusza Chwastka;

14. kwietnia, tradycyjne „jajko”. Przyszło  
45 osób, w tym pierwszy raz po ciężkiej choro-
bie Jan Żytowiecki, dawno widziana Krystyna 
Reiff-Beczek i ostatnio rzadko obecny nasz 
pierwszy prezes, Mietek Wolff. Byli też za-
proszeni księża Piotr Gaś i Dariusz Chwastek 
oraz żona ks. Michała Jabłońskiego.

Składane życzenia stały się okazją do wspo-
mnień, a przy tej okazji ks. bp Janusz Narzyń-
ski przedstawił dokument IPN-u, z którego 
wynika, że Stowarzyszenie Polskiej Młodzie-
ży Ewangelickiej nie zostało formalnie roz-
wiązane, z czego można wnioskować, że je-
steśmy „byłymi członkami”, a nie członkami 
byłego SPME”. Podpisaliśmy również przy-
gotowane przez Romana Lotha kartki świą-
teczne do tych, którzy z różnych przyczyn nie 
mogli uczestniczyć w „jajku”.

12. maja było 26 osób, urodziny Hanny Niem-
czyk, Ewy Ziegler-Brodnickiej, Aleksandra  
Jałosińskiego i Zofii Perzyńskiej. Obejrze-
liśmy dokumentację fotograficzną z kwiet-
niowego spotkania i z wyprawy Ewy i Piotra 
Weiglów do Turcji (oczywiście opatrzonych 
ich komentarzem).

9. czerwca – obecnych 37 osób - spotkanie po-
święcone było życiu bp  Jana Niewieczerzała, 
o którym opowiedzieli Aldona i Karol Karscy. 
Obejrzeliśmy również film i posłuchali wspo-
mnień ks. bp. Zdzisława Trandy. Dużą radość 
sprawiła nam obecność na zebraniu rodziny 
biskupa: córki Ingeborgi i syna, Mirosława.

14. lipca obchodziliśmy urodziny „Bliźnia-
czek” - Ewy i Joli Steinhagen, dziś Weiglowej 
i Breiterowej. Było ok. 20 osób. Podano tort 
bezowo-śmietanowy własnej produkcji. Były 
kwiaty i upominki, a ponieważ Jola nie mogła 
przyjść napisaliśmy do niej kartę z życzenia-
mi. Na koniec spotkania ks. bp Zdzisław Tran-
da odmówił modlitwę za zdrowie Aleksandra 
Jałosińskiego, będącego po ciężkiej operacji.

11. sierpnia (12 osób), 8 września (8 osób, 
duża grupa, jak zwykle, w Sorkwitach),  
13 października (25 osób) spotkania miały 
charakter towarzyski.

10. listopada świętowaliśmy 62 rocznicę or-
dynacji ks. bp. Zdzisława Trandy. Była też re-
lacja Piotra Weigle z wycieczki do Kapadocji 
(Turcja) i arcyciekawy pokaz zdjęć z wyprawy. 
Było 25 osób.

8. grudnia było 38 osób, 38 osób, w tym  
zaproszeni proboszczowie zaprzyjaźnionych 
parafii: ks. Dariusz Chwastek, ks. Piotr Gaś  
z małżonką, ks. Michał Jabłoński z małżonką 
oraz ks. Włodzimierz Nast z małżonką i wika-
ry z Parafii św. Trójcy - Łukasz Zieliński. Szcze-

SPoTKANIA „dINozAURÓw” w 2014 R.
BYŁYCH CZŁONKóW STOWARZYSZENIA POLSKIEJ 
MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ
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gólną radość sprawiła nam obecność dawno 
niewidzianych kolegów – Wandy Trandowej  
i Zdzisława Rondio.

Spotkanie jak zwykle rozpoczął należący do 
weteranów młodzieżowego ruchu bp Zdzi-
sław Tranda słowami Pisma Świętego, wspo-
mniał tych co odeszli z naszego grona w br.  
i tych co znaleźli się w szpitalach, hospicjach  
i są obłożnie chorzy. Po wspólnej modlitwie 
podzieliliśmy się opłatkiem. A potem przy 
akompaniamencie kolegi Andrzeja Kowal-

skiego śpiewaliśmy ulubione kolędy. Podpi-
saliśmy karty z życzeniami dla nieobecnych 
kolegów z całej Polski. Okazuje się zresz-
tą, że ten mały gest pamięci jest ważny, bo  
w błyskawicznym tempie docierają do nas 
wyrazy serdeczności od adresatów. Jak zwy-
kle przeprowadziliśmy wśród obecnych kwe-
stę. Zebraliśmy 700 zł, które tym razem prze-
znaczyliśmy na rehabilitację Antosia Pysza, 
syna ks. Marcina Pysza z parafii w Piszu.

Ewa Ziegler-Brodnicka i Ewa Weigle

Sorkwity 2014, siedziba ewangelickich obozów młodzieżowych w przeszłości i obecnie
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 z 1450 r. Ambona pochodzi z 1656 r. i podob-
nie jak figury, przeniesiona została z poprzed-
niego kościoła. Piękny kryształowy żyrandol 
umieszczony został w kościele w 300 rocz-
nicę reformacji. Co roku w Wigilię Bożego  
Narodzenia o godz. 17 światło żyrandola   
i kryształowych lichtarzy wprowadzają  
wiernych w nastrój świąt. W końcu XIX w. 
wstawiono w kościele witraże z medalionami 
Lutra i Melanchtona.

Kościół posiada najpiękniej brzmiące w Gór-
nych Łużycach organy zbudowane około  
1840 r. W latach trzydziestych XX w., aby ra-
tować psujący się instrument podjęto decyzję 
o jego remoncie i po 50 latach organy zostały 
odrestaurowane przywracając im barokowy 
dźwięk. Dzięki temu obecnie odbywają się  
piękne koncerty organowe. 

Podczas naszego pobytu nie spotkaliśmy pa-
stora, gdyż od kilku miesięcy  parafia nie ma 
stałego duchownego.

Danuta i Edward Weigle

KOŚCIóŁ W CUNEWALDE

W czasie pobytu na terenie ziem łużyckich 
znaleźliśmy się w miejscowości Cunewalde. 
Okazały kościół ewangelicki w centrum wsi 
jest jedną ze stacji Via Sacra, czyli szlaku łą-
czącego ważne kościoły, klasztory i zabytki 
sakralne na styku Polski, Czech i Niemiec.

Kościół w Cunewalde uważany jest za naj-
większy kościół wiejski w całych Niemczech. 
Ma 53 m długości, 23 m szerokości, wieżę  
o wysokości 61 m. Wewnątrz są 2 632 miej-
sca siedzące. Zbudowano go w 1793 roku na 
miejscu poprzedniego kościoła z XIII w. 
W 1893 r został przebudowany w stylu klasy-
cystycznym nawiązującym do starożytności. 

Wewnątrz, na uwagę zasługuje ołtarz  
z 1890 r. przedstawiający Wniebowstąpie-
nie Chrystusa. Nad ołtarzem umieszczono 
figury apostołów Piotra i Pawła pochodzące 

zAUwAŻoNE w PodRÓŻy… 

Kościół w Cunewaldzie

Wnętrze kościoła w Cunewaldzie, fot. Michał E. Weigle

Wizerunek Lutra 
w witrażu

Wizerunek Melanchtona  
w witrażu
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EISLEBEN

Miasto w Saksonii, w Niemczech. Gwałtow-
ny rozwój tej miejscowości nastąpił na prze-
łomie XV/XVI wieku w związku z wydoby-
ciem i obróbką rud miedzi. Górnictwo było  
główną gałęzią przemysłu w mieście do  
poł.  XX w. Ale nam, ewangelikom,  miasto to 
kojarzy się przede wszystkim z osobą Marci-
na Lutra. Od 1946 jego oficjalna nazwa brzmi: 
Lutherstadt Eisleben. Jest  uważane za miasto 
rodzinne Marcina Lutra. I rzeczywiście w tym 
mieście 10 listopada 1483  urodził się refor-
mator. Dom, w którym przyszedł na świat, nie 
przetrwał do dzisiejszych czasów, spalił się 
w 1689, ale został odbudowany i już w 1693 
udostępniony  zwiedzającym jako Dom Ro-
dzinny Lutra. Nad drzwiami jest umieszczona 
kolorowa płaskorzeźba z wizerunkiem re-
formatora i różą luterską oraz napisem: „Sło-
wo Boże jest nauką Lutra, dlatego nigdy nie  
przeminie”.   

Żelazne popiersie reformatora umieszczono 
w ogrodzie w 1817  a  jego autorem był Jo-
hann  Gottfried Schadow. W muzeum  spo-
tykamy eksponaty sztuki sakralnej z epoki  
Lutra, podobizny Lutra i Melanchtona, umiesz-
czone w oknach holu, pochodzą prawdopo-
dobnie z 1617. 

Na parterze znajdowała się kiedyś szkoła dla 
ubogich dzieci. Na piętrze, w tzw. Pięknej Sali 

(der Schöne Saal) 
przed laty rada mia-
sta obchodziła jubile-
usze Lutra i rozdawa-
ła jałmużnę ubogim. 

MIEJSCA zwIązANE 
z REFoRMACJą  
I REFoRMAToRAMI:

Na owalnym stole znajduje się drewniany 
posrebrzany łabędź z 1693. Od XVII w. upo-
wszechniał się zwyczaj alegorycznego przed-
stawiania Lutra z łabędziem, nawiązujący do 
legendarnego zawołania Jana Husa (jego na-
zwisko oznacza „gęś”) przed zgromadzeniem 
soborowym w Konstancji: „Mnie, który jestem 
gęsią, teraz upieczecie. Ale po mnie przyjdzie 
łabędź, który zaśpiewa, on pozostanie nie 
upieczony”. Na ścianach portrety Lutra, Me-
lanchtona i ówczesnych władców. Wystawio-
ne są kopie listów, ważniejsze publikacje. 

Nieopodal znajduje się kościół św. św. Piotra  
i Pawła, w którym  został ochrzczony przyszły 
reformator. Chrzest odbył się 11 listopada 
1483  prawdopodobnie w kaplicy „pod wie-
żą”, bo kościół był wtedy przebudowywany. 
Wieża pochodzi z 1447. Od 1904  miejsce to 
na stałe funkcjonuje jako kaplica chrzcielna.  

Eisleben, Płaskorzeźba na ścianie w Domu  
Rodzinnym Lutra

Drewniany, 
posrebrzany łabędź

Eisleben, kościół św. Piotra i Pawła, kaplica chrzcielna 
pod wieżą
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Na umieszczonej tu chrzcielnicy znajduje się 
napis: „Resztki chrzcielnicy, w której błogo-
sławiony Marcin Luter został ochrzczony  
w 1483”. Sam kościół, niedawno wyremonto-
wany, ma  nowoczesny wystrój. Luter w tym 
mieście mieszkał niecały rok, w 1484 jego ro-
dzice przenieśli się do pobliskiego Mansfeld. 

W pobliżu kościoła św. Andrzeja znajduje się 
Dom Śmierci Lutra. Luter przybył w 1546  do 
Eisleben jako mediator, miał pogodzić zwaś-
nione rody Mansfeldów. 
W kościele św. Andrzeja 
wygłosił swoje cztery 
ostatnie kazania i do-
konał ordynacji grupy 
młodych księży.  Przez 
lata uważano, że podczas 
tego pobytu zatrzymał 
się w pobliskim domu na-
leżącym do Drachsteda. 
Dom ten, wielokrotnie 
przebudowywany, zmie-
niał przez lata właścicieli, 
aż w końcu, w roku 1894, 
otwarto tu muzeum  
a nad wejściem umiesz-
czono napis: „W tym 
domu zmarł dr M. Luter 
18 lutego 1546”. Dziś 
wiadomo, że Luter umarł  
w domu pisarza miej-

skiego Johanna Albrechta przy Rynku. Dom 
ten spalił się, ale detal z tego budynku można 
obejrzeć w muzeum. 

Z dawnego wyposażenia zachował się jedwab-
ny czarny całun, który muzeum pozyskało od 
rodziny w 1888. Umieszczono go pośrodku 
pokoju w gablocie w kształcie trumny. Na ścia-
nach znajdują obrazy z wizerunkami Lutra, 
Melanchtona, Katarzyny von Bora i władców. 
Obok skromna alkowa z łóżkiem, szafa z mied-
nicą, portrety rodziców Lutra. 

Stojący opodal późnogotycki kościół św. An-
drzeja, pochodzący z XV w., był w tym czasie 
głównym kościołem w Eisleben. Tu 19 lute-
go 1546  wystawiono trumnę ze zwłokami  
Marcina Lutra i tu rozpoczęły się uroczysto-
ści żałobne. Następnego dnia  przetranspor-
towano trumnę do Wittenbergii. Wkrótce  
po zgonie szczególną czcią zaczęto otaczać 
ambonę, z której  Luter wygłosił swoje ostat-
nie kazania. Używano jej jedynie w wielkie 
święta, a dla głoszenia kazań w zwykłe nie-
dziele zainstalowano drugą ambonę. 

W 1817  w kościele 
umieszczono popier-
sia z brązu  Marcina 
Lutra i Filipa Melan-
chtona, autorem rzeźb 
był Johann  Gottfried 
Schadow.

W centralnym punkcie 
Rynku Starego Miasta 
od 1883  stoi pomnik 
Marcina Lutra autor-
stwa Rudolfa Sieme-
ringa (warto dodać, 
że taki sam pomnik, 
tego samego autora 
stał od 1883  do 1945  
w gdańskim kościele 
Mariackim). Luter sto-
jący na cokole w lewej 
ręce trzyma Biblię,  

Eisleben, Dom Śmierci Lutra

Eisleben, kościół św. Andrzeja, ambona
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Decyzją hrabiego Albrechta na zachód od mia-
sta,  po roku 1510 wybudowano  nowe osiedle 
górnicze z kościołem parafialnym pod wezwa-
niem św. Anny i klasztorem augustianów oraz 
własnym ratuszem. Dzielnica ta, znana jako 
Nowe Miasto, została dopiero w 1809  połą-
czona ze Starym Miastem. Godłem Nowego 
Miasta jest od 1590  „Kamrat Martin”.

Kościół św. Anny i zabudowania klasztorne 
znajdują się na wzgórzu. Budowę kościoła 
rozpoczęto w 1514, a dwa lata później Mar-
cin Luter poświęcił znajdujące się w budowie 
prezbiterium. Na tym terenie była to pierwsza 
parafia, która przyjęła Reformację.  
W 1585 prezbiterium kościoła wzbogacono 
39 reliefami z piaskowca ilustrującymi sceny 
biblijne. Fundatorem była wdowa po grafie 
Mansfeld – księżna Małgorzata, która zamó-
wiła tę kamienną Biblię u  rzeźbiarza Hansa 
Utlendrupa. 

Bogato zdobiona barokowa ambona pocho- 
dzi z 1608. W tym samym roku na sklepie-
niu umieszczono malowidło przedstawiające 
Trójcę Świętą i dwunastu apostołów. 
Dziś miasto żyje głównie z turystyki i ma  
ok. 25 tys. mieszkańców. 

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

 Eisleben,  pomnik Lutra

w prawej papieską bullę. Na cokole umieszczo-
no 4 reliefy przedstawiające: dysputę Lutra  
z dr. Eckiem, reformatora tłumaczącego Biblię 
na Wartburgu, zwycięstwo dobra nad złem, 
Lutra w gronie rodzinnym. 

Eisleben, wnętrze kościoła św. Anny
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wSPoMNIENIA:

      śp. Jerzy Karuk

W dniu 4 marca pożegnaliśmy na naszym cmentarzu śp. Jerzego 
Karuka zmarłego w Tabicie w wieku 81 lat. W pamięci kolegów  
i przyjaciół pozostanie na zawsze jako postać niezwykła.

Od dzieciństwa dotknięty chorobą Little’a był Jurek człowie-
kiem pogodnym, towarzyskim i ciekawym świata. 

Chętnie uczestniczył w młodzieżowych spotkaniach, nie wy-
łączając zabaw sylwestrowych, bliższych i dalszych wyciecz-
kach do Płocka, Nowego Dworu i innych. Cieszyły go doroczne  
wyjazdy młodzieży do Tabity (wówczas siedziby ChAT-.u).  
Swoją ograniczoną sprawność fizyczną znosił pogodnie i z hu-

morem, w ostateczności jedynie korzystając z pomocy przyjaciół. W miarę swych możliwości 
starał się czynnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i pomagać znajomym. 

Pracował zawodowo w Spółdzielni Inwalidzkiej. Pół wieku temu, w warunkach komunika-
cji miejskiej, wówczas mało przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, codziennie pokonywał 
drogę do pracy z Jelonek na Grochów publicznymi środkami lokomocji. Cieszył się z pobytu 
wśród ludzi, uczestniczył we wczasach i wycieczkach zakładowych. Ostatnie lata życia spędził 
w Domu Opieki „Tabita”. Cieszył się z odwiedzin przyjaciół, interesował się losem znajomych 
z dawnych lat. Wielką radość sprawiały mu przyjazdy na świąteczne śniadania parafialne. Dla 
tych, którzy znali Jurka od lat, był przykładem, jak walczyć z własną słabością, z pokorą przyj-
mować to, co przyniesie los i cieszyć się każdym dniem. 

Alicja Sadomska

 Kwiaty na grobie śp. witolda Strausa

21 stycznia 2015 r. grupa członków b. Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Cmentarza złożyła kwiaty na grobie jego wieloletniego przewodniczącego, witolda Strausa, 
w 4 rocznicę Jego śmierci.

Jerzy Karuk, 2011, fot. A. Karska
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     20 rocznica śmierci śp. ks. seniora Jana waltera

„Pamiętajcie na wodzów  waszych, którzy wam głosili Słowo Boże,  
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hebr. 13.7)

W 20. rocznicę śmierci wspominamy śp. ks. Jana Waltera. Od-
szedł do wieczności 27 stycznia 1995 roku, a Zbór i Kościół 
pożegnał go na Cmentarzu ewangelickim w Warszawie 4 lute-
go 1995 roku. Był duchownym luterańskim, długoletnim pro-
boszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, a od 
18 maja 1980 proboszczem Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. 
Był również zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej. Właściwie 
przez cały okres swojej służby duchownego był zaangażowany 
również w ruchu ekumenicznym. Od 1974 r. był członkiem Sy-

nodu Kościoła naszego Kościoła, gdzie działał w Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej, Komisji 
Pastoralnej i Komisji ds. Diakonii. Zawsze było dla niego ważne utrzymywanie kontaktów 
międzynarodowych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach kościelnych.  
Ks. Jan Walter w latach 1971-1974 wchodził w skład zarządu Ekumenicznej Rady Młodzieży 
w Europie. Należał do inicjatorów rozbudowy parafialnego Domu Opieki „Tabita” w Konstan-
cinie-Jeziornie.

We wtorek dn. 27 stycznia br. o godz. 12, liczne grono członków Parafii, Koła Pań oraz przy-
jaciele (w tym przedstawicielki Parafii ewangelicko- metodystycznej Dobrego Pasterza  
oraz Parafii ewangelicko- reformowanej) zebrało się przy grobie ks. seniora Jana waltera  
w 20 rocznicę Jego śmierci. Złożono kwiaty i wiązankę od Koła Pań. Wspomnienie o wielolet-
nim proboszczu Parafii św..Trójcy oraz modlitwę wygłosił ks. dr włodzimierz Nast. Na zakoń-
czenie zebrani odmówili Modlitwę Pańską i odśpiewali pieśń „Za rękę weź mnie Panie”. 

(A.S. i E.Ch.)

ks. sen. Jan Walter, fot. A. Karska

27. 01. 2015 r. Na cmentarzu…, fot. A Sadomska
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wSPoMNIENIA... cd

         ŚP Ewa otello-wiśniewska, 

ur. 25 stycznia 1940 r. Konfirmowana przez ks. seniora Ryszarda 
Trenklera w Toruniu. Ukończyła studia teologiczne w Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej z siedzibą w Chylicach w „Tabi-
cie” przy ul. Długiej 43 (obecnie Konstancin-Jeziorna). Została 
skierowana do pracy w Wydawnictwie „Zwiastun” w Warszawie 
na stanowisko redaktora technicznego. 7 maja 1967 r. w Nidzi-
cy wprowadzona w urząd nauczania kościelnego przez seniora 
Diecezji Mazurskiej, ks. Pawła Kubiczka. Poza pracą wydaw-
niczą okresowo służyła pomocą w pracy kościelnej, nabożeń-
stwowej, zwłaszcza na terenie Diecezji Mazurskiej. W styczniu  
1979 r. została dyrektorem Wydawnictwa „Zwiastun” w War-
szawie, którym kierowała do marca 1992 r., kiedy to „Zwiastun”  
został przeniesiony do Bielska-Białej. Osiągała pomyślne wyniki 
w pracy mimo trudności ekonomicznych oraz takich wydarzeń  
jak stan wojenny w Polsce. W 2003 r. diakon Ewie Otello-Wiś-
niewskiej została przyznana nagroda im. Leopolda Otto. Ostat-
nie lata życia spędziła we własnym domu w Dzięgielowie. Zmarła  
20 października 2014 r. przeżywszy siedemdziesiąt cztery lata.

Dyrektor Ewa Otello-Wiśniewska wspierała działania Komisji Ochrony Pamiątek Społecz-
nego Instytutu Historycznego (KOPSIH). W 1980 r. przewodnicząca Komisji, redaktor Alina 
Eleonora z Rudzkich Janowska zgłosiła do Wydawnictwa „Zwiastun” dwie pierwsze pozycje 
przygotowane do publikacji przez niedawno utworzony Zespół Redakcyjny KOP{SIH}. Pierw-
sza – Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Warszawie… jako sześciostronicowy 
folder ilustrowany, zawierający zarys dziejów warszawskiej Parafii i informacje o Koście-
le Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Autorami tekstów byli: Alina [Eleonora z Rudzkich] 
Janowska, Maria Rojkowa i ks. senior Jan Walter. Fotografie wykonał Adam Jadwiszczok, 
winietę tytułową Danuta Janowska. Pozycja ta była przygotowana w języku polskim oraz 
angielskim w tłumaczeniu p. Marty Różańskiej, francuskim – siostry diakonisy Reginy Witt  
i niemieckim – ks. seniora Ryszarda Trenklera.

Druga – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie… - folder dwunastostronicowy,  
ilustrowany, zawierający rys historyczny cmentarza, wykaz wybranych osób pochowanych 
na cmentarzu oraz plan cmentarza. Autorzy: Eugeniusz Szulc i Alina [Eleonora z Rudzkich] 
Janowska. Fotogrfie wykonały: Barbara Świtakowska i Grażyna Rutkowska, winietę tytułową 
– Danuta Janowska.

Przypomnieć należy, że wszelkie publikacje podlegały wówczas cenzurze Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki i Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Najwięcej jednak trudności spra-
wiało pozyskanie przydziału papieru. Pani Ewie Otello-Wiśniewskiej udało się po pewnym 
czasie pokonać te trudności. Folder o kościele ukazał się w 1981 r. a o cmentarzu w 1983 r.  
w nakładach po 5 tys. Egzemplarzy. Dzięki cierpliwym staraniom Pani Ewy społeczny trud  
Zespołu Redakcyjnego naszego Instytutu został uwieńczony sukcesem.

Alina Eleonora Janowska

Ewa Otello-Wiśniewska, 1968
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UWAGA!!!
OBÓZ PARAFIALNY DLA DZIECI

uczniów Szkół Podstawowych

Czas:  8 – 18 lipca 2015 r.
Miejsce: Lidzbark Welski - Dom Parafialny przy ul. Górka
                 Zakwaterowanie i wyżywienie 
Podróż: Autokar
Koszt: 850,00 zł

W czasie trwania obozu będziemy przebywać na świeżym powietrzu, odpoczywać 
 nad pięknym jeziorem, biegać, skakać i grać, śpiewać i  tworzyć w nawiązaniu  

do poznawanych biblijnych opowieści, nie zabraknie czasu na modlitwę, rozmowę  
i słuchanie, a także wycieczki.

Opiekunami będą nauczyciele religii i wykwalifikowani wolontariusze.

ZAPRASZAMY

Zgłoszenia: wypełniony formularz do 31 marca 2015 r. 

Elżbieta Byrtek – ebyrtek@wp.pl

RoSNą MłodzI dzIENNIKARzE

W naszej parafii ukazał się pierwszy numer kwartalnika 
dla dzieci. NOWINY, tak brzmi tytuł pisma, które two-
rzone jest pod kierownictwem katechetek i profesjo-
nalnej dziennikarki przez dzieci Parafii Świętej Trójcy 
w Warszawie. W pierwszym numerze znalazły się opo-
wiadania,  wywiad z dyrektorką Szkoły Podstawowej 
im. Samuela Lindego, ale także przepisy na śniadanie, 
krzyżówka, porady, kronika wydarzeń! Serdecznie za-
chęcamy do lektury. 



  
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,  

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


