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Informator parafii ukazuje się w niedzielę Trójcy Świę-
tej, która może mieć dla nas kilka znaczeń. Przede 
wszystkim kończy się okres roku kościelnego po Wiel-
kanocy. Był to czas, w którym przeżywaliśmy jedne z 
najważniejszych świąt chrześcijańskich: Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. 
Pomiędzy tymi świętami były niedziele, które pomagały 
nam na nowo odkryć sens i cel chrześcijańskiego życia. 

Niedziela „Jubilate” przypominała o radosnym wielbieniu i chwaleniu Bo-
ga. Jej dopełnieniem była niedziela „Cantate” – śpiewajcie oraz „Rogate”, 
zachęcająca do wytrwałej modlitwy. Niedziela „Exaudi” to wołanie o to, 
aby Bóg wysłuchał człowieka. Po wniebowstąpieniu uczniowie Pana Jezu-
sa nie pozostali sami – otrzymali Ducha Pocieszyciela. Święta Zesłania 
Ducha Świętego przypominają, że Bóg jest stale obecny w świecie. Wielu 
Go nie dostrzega. Jednak każdy kto otwiera się na działanie Bożego Du-
cha, może odczuć Jego bliskość i zobaczyć Boże działanie.  
Nazwa niedzieli, w którą ukazuje się Informator, jest zarazem nazwą 
naszej parafii i kościoła. Tradycyjnie już w tę niedzielę odbywa się u 
nas konfirmacja. Jest to nie tylko święto konfirmantów i ich rodzin, 
ale także nas wszystkich. Konfirmacja jest oznaka tego, że Kościół 
żyje. Wydarzenie to powinno nas skłonić do zastanowienia się, czy 
my sami jesteśmy wierni ślubowaniu, jakie składaliśmy Bogu? 
W końcu Święto Trójcy Świętej – przypadające w tym roku bardzo 
późno – jest już niejako zapowiedzią wakacji. Wakacje to czas odpo-
czynku od pracy, od nauki w szkole, lekcji religii i różnych spotkań. 
Nie powinien to być jednak czas, w którym zapominamy o Bogu. 
Przeciwnie, w tym okresie roku kościelnego, bez wielkich świąt, 
mamy zgłębiać nauczanie Jezusa i dojrzewać w wierze. Zaś Bożej 
obecności doświadczać możemy wszędzie tam, gdzie będziemy odpo-
czywali. 
  „W jego ręku są głębokości ziemi 
    I jego są szczyty gór. 
    Jego jest morze i On je uczynił 
    I suchy ląd ręce jego ukształtowały.” (Ps. 95, 4-5) 
Niech nadchodzące wakacje będą dla nas czasem dobrego odpo-
czynku, w którym  nie zabraknie jednak myśli o Bogu i refleksji nad 
Jego Słowem. 

ks. Ireneusz Lukas 
 
 



 3 

Wszystkim tegorocznym KONFIRMANTOM 

 życzymy 

Bożego błogosławieństwa, 

wytrwania w składanym 

 ślubowaniu 

oraz wiele radości w naśladowaniu 

 naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 

���������� 
ODWIEDZILI NASZĄ PARAFIĘ: 

u 
 

WIZYTA PREZYDENTA ŚWIATOWEJ FEDERACJI 
LUTERAŃSKIEJ 

 
 

W dniach 5-9 kwietnia  br. gościł w 
naszym kraju bp Christian Krause – 
prezydent ŚFL , zwierzchnik 
Ewangelickiego Kościoła Krajowego w 
Brunszwiku. Był gościem Konsystorza 
i Biskupa Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce. 
Przeprowadził rozmowy z władzami naszego Kościoła i 
zwierzchnikami innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej. Przyjęty został także przez 
Prezydenta RP, premiera i marszałka Sejmu. Podczas  

swojego pobytu złożył wizytę w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
gdzie  spotkał się z władzami uczelni i ze studentami. Odwiedził także  war-
szawskie parafie ewangelickie i EOD „Tabita”. 

Prezydentowi ŚFL towarzyszyła Małżonka, a także ks. Dieter Rammler – 
osobisty sekretarz i ks. Udo Hahn  - rzecznik prasowy niemieckiego oddziału 
ŚFL.  

W niedzielę, 9 kwietnia w kościele Św. Trójcy bp Christian Krause wygłosił 
kazanie. Podczas nabożeństwa nasza parafianka, p. Hanna Lisowska, zaśpiewa-
ła trzy pieśni. 

A.K. 

u 
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GOŚCIE Z BRUNSZWIKUGOŚCIE Z BRUNSZWIKUGOŚCIE Z BRUNSZWIKUGOŚCIE Z BRUNSZWIKU    
W dniach 10-14 maja przebywali u nas goście z partnerskiej parafii im. 

J.H. Wicherna z Brunszwiku (Braunschweig) w Niemczech. Na czele sze-
ścioosobowej grupy stała pani pastor Christiane Klages, która podczas 
nabożeństwa, w niedzielę 14 maja wygłosiła słowa pozdrowienia. 

W.N. 
u 

DUCHOWNI ZE SZWECJIDUCHOWNI ZE SZWECJIDUCHOWNI ZE SZWECJIDUCHOWNI ZE SZWECJI    
W niedzielę 14 maja gościliśmy także dziewięcioosobową grupę księży 

obojga płci z diecezji Uppsala w Szwecji, z której szereg parafii utrzymuje 
kontakty partnerskie z naszymi parafiami w Polsce. 

W imieniu gości pozdrowienia przekazał ks. dziekan Göran Andersson 
W.N. 

u 
WIZYTA PANI GRAŻYNY  

CIOMPA-WUCKIEJ 
18 maja br., na zaproszenie Komisji Ochrony Pamiątek 

przy naszej Parafii, przyjechała do Warszawy p. Grażyna 
Ciompa-Wucka – opiekunka Biblioteki im. Bogumiła Tschammera przy 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Jej wizyta związana była  
z wystawą fotograficzną wybranych pozycji ze zbiorów tej biblioteki, eks-
ponowaną na I piętrze naszego kościoła. 

Pani Wucka uczestniczyła w spotkaniu Koła Pań, zapoznając jego człon-
kinie z historią zbiorów biblioteki Tschammera, a następnie oprowadzała 
po wyżej wymienionej wystawie.  

Biblioteka Tschammmera, licząca ok. 17 tys. woluminów, powstała w 
połowie XVIII w.,  kiedy to parafii ewangelickiej w Cieszynie ofiarowano 
księgozbiór szlacheckiej rodziny Bludowskich. Do księgozbioru Jerzego 
Fryderyka Bludowskiego dołączono książki pochodzące z innych daro-
wizn, aż w 1787 r. Bogumił Tschammer przekazał Parafii również swoją 
bibliotekę oraz fundusz na utrzymanie księgozbioru. Księgozbiory te połą-
czono, nazywając całość Biblioteką im. Bogumiła Tschammera. Ma ona 
wartość unikalną.  

Przewiduje się, że wystawa  
„BIBLIOTEKI TSCHAMMERA”  

będzie czynna do końca czerwca br. 
Alina E. Janowska 
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A OTO NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, 
KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM CZASIE OBCHODZĄ 

JUBILEUSZOWE URODZINY 
95 URODZINY: 
17 września  – p. Janina ROMICKA  
90 URODZINY:  
7 czerwca   –  p. Melania MARCINKÓW 
22 lipca   –  p. Eugeniusz ANDERS 
27 lipca   –  p. Halina PIETRZAK 
12 sierpnia  –  p. Franciszek RATAJSKI                
18 września  –  p. Helena JADWISZCZOK 
23 września  –  p. Elżbieta WYSOCKA 
28 września  – p. Wanda MAJEWSKA     

85 URODZINY: 
18 lipca  –  p. Joanna URBANOWSKA 
4 sierpnia   –  p. Maria OLSZA ŃSKA-KROTKIEWSKA 
27 sierpnia  –  p. Helena WALKIEWICZ 
9 września  –  p. Wiktor FILIPS  
9 września  –  p. Teodor JUST 
29 września –  p. Vera BIELECKA   
80 URODZINY: 
11 lipca  –  p. Andrzej HAUSBRANDT                    
20 lipca   –  p. Wanda KRAJEWSKA 
3 sierpnia   –  p. Helena OŁDACHOWSKA  
24 sierpnia  –  p. Jolanta VARISELLA 
 
 
 
 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia  
Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 

składają 
 Księża, Rada Parafialna i  redakcja Informatora  

Parafii Świętej Trójcy 
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OBCHODY ROKU KATYŃSKIEGO 

W NASZEJ PARAFII 
 

W niedzielę, 2 kwietnia br., wzorem lat poprzednich,  w kościele ewan-
gelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie zostało wygłoszone 
wspomnienie okolicznościowe poświęcone ofiarom katyńskim. Obejmo-
wało ono czterdzieści cztery osoby z rodzin ewangelicko-augsburskich tu-
tejszej Parafii. Osoby te, więzione w latach 1939-1940 w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku, zostały zamordowane i pogrzebane w Char-
kowie, Miednoje i Katyniu. Wspomnienie, na podstawie materiałów zgło-
szonych Komisji Ochrony Pamiątek do 2 kwietnia br., przygotowały pp. 
Barbara J. Dzienio i Alina E. Janowska. Wygłosił je podczas  nabożeństwa 
ks. Ireneusz Lukas, dołączając stosowne teksty biblijne i modlitwę dla po-
cieszenia zgromadzonych w kościele rodzin pomordowanych. 

W sobotę, 15 kwietnia, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, repre-
zentowane przez naczelnego kapelana ks. bp. Ryszarda Borskiego oraz ks. 
Adama Pilcha, zorganizowało na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
przy ul. Młynarskiej uroczystość poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej, 

osobom należącym do 
ewangelickich parafii 
warszawskich oraz członkom 
rodzin posiadającym groby 
symboliczne na tutejszym 
cmentarzu. 

 W uroczystości udział wzięli: 
ks. dr Włodzimierz Nast. – 
proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Św. Trójcy w 
Warszawie, ks. bp Zdzisław 
Tranda z Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego, duchowni 
innych wyznań, przedstawiciele 
władz państwowych, rodzin 
katyńskich, Wojska Polskiego, 

„Rodziny Policyjnej 1939”, historycy, poczty sztandarowe, rodziny po-
mordowanych i ich przyjaciele. Listy jeńców i ofiar odczytywały pp.: 
Aleksandra Sękowska z Parafii Ewangelicko-Reformowanej i Krystyna 
Skutnik z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie. Po nabożeństwie w kaplicy Halpertów odbył się w asyście 
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pocztów sztandarowych Wojska Polskiego i „Rodziny Katyńskiej” 
MARSZ PAMI ĘCI do symbolicznych grobów, rozpoczęty przy grobie 
śp. ks. bp. Juliusza Burschego. 

MARSZEM PAMIĘCI objęto następujace symboliczne groby:  
- w al. 58, śp. Jana Dzienio, jeńca obozu w Ostaszkowie, pogrzebanego 

w Miednoje w wieku 45 lat; 
- w al. 52/6, śp. Alfreda Franke, jeńca obozu w Starobielsku, pogrze-

banego w Charkowie w wieku 45 lat; 
- w al. A/29 śp. Jerzego Machlejda lat 39 i śp. Józefa Machlejda lat 

38, jeńców obozu w Starobielsku, pogrzebanych w Katyniu; 
- w al. 13/6 śp. Ryszarda Quandta, jeńca obozu w Starobielsku po-

grzebanego w Charkowie w wieku 39 lat;  
- w al. 23/7 śp. Józefa Perzyńskiego, jeńca obozu w Kozielsku, po-

grzebanego w Katyniu w wieku 45 lat; 
- w al. 25/30 śp. Leona Rudzkiego, jeńca obozu w Ostaszkowie, po-

grzebanego w Miednoje w wieku 36 lat. 
MARSZ PAMIĘCI zakończono złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów 
przy symbolicznym grobie w al. 12/13  śp. ks. seniora płk. Ryszarda 
Paszko, naczelnego kapelana ewangelickiego WP, jeńca obozu w Ko-
zielsku, pogrzebanago w Katyniu w wieku 61 lat. 

Alina E. Janowska 

���������������� 
 

WYCIECZKA AUTOKAROWA 
 KOŁA PAŃ NASZEJ PARAFII 

NA ŚLĄSK CIESZYŃSKI 
 

W dniach od 4 do 7 maja br. p. Ewa Walter zorganizo-
wała dla członkiń Koła Pań Opiekunek przy naszej parafii 

wycieczkę na Śląsk Cieszyński. Głównym jej celem było zapoznanie się na tym 
terenie z ewangelickim życiem religijnym i budownictwem sakralnym.  

Program wycieczki obejmował: 
� pobyt w Domu Gościnnym w Parafii w Wiśle-Jaworniku; 
� zwiedzanie miejsca potajemnych nabożeństw ewangelickich w okresie 

prześladowań religijnych – Kamień na Równicy; 
�  zapoznanie się z pracą Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie; 
� wizytę w Domu Macierzystym Sióstr Diakonis w Dzięgielowie;  
� zwiedzanie Domu Opieki „Emaus”  w Dzięgielowie; 
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� rozmowę z ks. proboszczem Janem Melcerem  w odremontowanym Ko-
ściele Jezusowym w Cieszynie oraz niezwykle serdeczne 
spotkanie z członkiniami Koła Pań Opiekunek przy para-
fii cieszyńskiej;  
� wieczorne zwiedzanie zabytków Cieszyna i po-

dziwianie oświetlenia wieży kościelnej; 
� zwiedzanie pod przewodnictwem ks. Zdzisława 

Sztwiertni cmentarza w Wiśle z grobami ks. bp. Andrze-
ja Wantuły , Stanisława Hadyny oraz innych zasłużo-
nych  dla Śląska Cieszyńskiego lub całego kraju ewange-
lików pochodzących z tego regionu; 
� w czasie pobytu w kościele apostołów Piotra i 

Pawła w Wiśle-Centrum uczestnicy wycieczki uczcili 
modlitwą i chwilą skupienia pamięć zmarłego w War-

szawie śp. ks. dr. Tadeusza Wojaka; 
�  postój przy Białym Krzyżu na Przełęczy Salmopolskiej i podziwianie z 

tego miejsca piękna Beskidu Śląskiego, krótką 
wizytę w ośrodku młodzieżowym w Salmopolu i 
zwiedzenie tam nowo wybudowanego kościoła; 
� przejazd przez Szczyrk do Bielska-Białej; 
� wizytę w parafii Marcina Lutra w Bielsku-

Białej (zwiedzanie zabytkowego kościoła  i 
Wydawnictwa „Augustana”; spotkanie przy 
grillu z członkiniami miejscowego Koła Pań 
Opiekunek). 

Goście z Warszawy w ostatnim dniu pobytu 
uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie od-
prawionym przez ks. bp. Pawła Anweilera w 
Wiśle-Jaworniku.  

W drodze powrotnej uczestniczki wycieczki odwiedziły Parafię Ewangelicko-
Augsburską  w Częstochowie. Miejscowy proboszcz, ks. Henryk Kurzawa po-
kazał kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i zapoznał z życiem ewangelików 
częstochowskich. Parafia częstochowska, jako wspólnota diasporalna,  funkcjo-
nuje w zupełnie innych warunkach niż parafie na Śląsku Cieszyńskim. 

Na zakończenie należy powiedzieć, że spędziliśmy bardzo przyjemnie trzy dni 
rozkoszując się świeżym górskim powietrzem, podziwiając piękne krajobrazy. 
Ponadto budująco na nas wpłynęła swoboda życia religijnego ewangelików i 
ich serdeczność okazywana na każdym kroku. 

Hanna Kozłowska 
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ZŁOTY JUBILEUSZ KONFIRMACJI 

 
 Choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak miłosierdzie moje od ciebie 
nie odstąpi, 
a przymierze pokoju mego nie wzruszy się - tak mówi twój miłosierny Pan 
 

W 1950 roku trwała 
jeszcze odbudowa 
kościoła Św. Trójcy po 

zniszczeniach 
wojennych. Ocalałe 
fragmenty kościoła 
(zakrystia, pomieszcze-
nia nad zakrystią), a 
także lokale kamienicy 
przy ul. Kredytowej 
służyły jako 

pomieszczenia biurowe władz kościelnych, parafii, gabinet biskupa, kapli-
ca, sale wykładowe dla studentów wydziału teologii UW, bursa dla studen-
tów itp. W lokalu obecnej kancelarii Parafii Św. Trójcy ks. Otton Krenz 
przygotowywał grupę młodzieży do konfirmacji.  
18 maja 1950 roku w gościnnym kościele ewangelicko-reformowanym na 
Lesznie odbyła się konfirmacja grupy  młodzieży nasze parafii . 
Przyrzeczenie konfirmacyjne, w obecności swego duszpasterza 
 ks. Ottona Krenza i zgromadzonego zboru, złożyło wówczas 15 dziewcząt 
i 12 chłopców: 

Artur BOGU Ś, Lilianna Łucja BOLDIN, Harry BREMER, Wiera 
BUTLER, Wiesław Edward ELBE, Elza FEIST, Alina FOSKATO, 
Bogdan Mieczysław GESKE, Danuta JANOWSKA, Wiesław Fryde-
ryk KLINBAJL, Michał Edmund KOPP, Henryk KWIATKOWSK I, 
Hanna LIETZ, Daniela LILIENTHAL, Emilia LILIENTHAL,  Hanna 
MALINOWSKA, Irena Zofia MARCINKÓWNA, Zofia 
MICHALSKA,  Artur PLITT, Lidia PLITT, Jerzy REBANDE L, Mi-
chał REINSTEIN, Beniamin SONNENBERG, Amalia WEIMERT, 
Elza WEIMERT, Teresa SETZER, Andrzej ZACHARIAS.  

Jest niedziela, 14 maja 2000 roku. Ks. dr Włodzimierz Nast, witając 
przybyłych na nabożeństwo w kościele Św. Trójcy zborowników i gości 
zagranicznych, zwraca uwagę, że wśród uczestników znajduje się grupa 
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kilkunastu osób, która w tym dniu zebrała  się po to, aby wspólnie przeżyć 
50. rocznicę swojej konfirmacji - to konfirmanci z 18 maja 1950 roku. 
Większość z nich nadal mieszka w Warszawie, ale niektórzy przybyli też 
spoza stolicy, a nawet z zagranicy. Wraz z nimi swoją „złotą”  konfirmację 
obchodzi Irmgard BEHRENDT-PAJKA , która była konfirmowana na 
Mazurach w Sorkwitach przez ks. dr. Alfreda Jaguckiego 24 maja 1950 
roku. Zbliża się ceremonia dystrybucji Komunii Świętej, w przejściu mię-
dzy ławkami ustawia się parami grupa 16 osób; uczestnicy nabożeństwa 
wstają z miejsc. Wzruszenie maluje się na twarzach nie tylko jubilatów, 
ale również pozostałych uczestników nabożeństwa, gdy cała grupa pod-
chodzi do ołtarza i wspólnie przyjmuje Komunię. 

Po nabożeństwie wspólne zdję-
cie z ks. dr. Włodzimierzem Na-
stem na schodach kościoła. Po-
tem wspólny obiad i spotkanie w 
sali parafialnej: stare pożółkłe 
zdjęcia, opowieści, anegdoty, 
wspomnienia, śmiech i łzy. 

Na zakończenie, uczestnicy te-
go spotkania udają się na cmen-
tarz przy ul. Młynarskiej, by na 
grobie swego duszpasterza, śp. 
ks. Ottona Krenza, złożyć wią-

zankę kwiatów i uczcić jego pamięć chwilą ciszy i krótką modlitwą.  
I tak kończy się spotkanie po latach... 
„A może za rok spotkamy się znowu?” – pada hasło na pożegnanie. 

Al-Ka 
 
 

DOROCZNY ZJAZD CHÓRÓW DIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ 

Doroczny zjazd chórów odbył się tym razem 3 
czerwca w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. 
Mateusza w Łodzi. 

Zjazd chórów rozpoczął się nabożeństwem,  pod-
czas którego każdy zespół wykonał 2 pieśni. Ka-
zanie wygłosił gospodarz łódzkiej parafii ks. bp 
Mieczysław Cieślar. 
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W czasie tych corocznych spotkań wykonywany jest wspólnie przez po-
łączone chóry, wcześniej zaproponowany utwór. W tym roku śpiewaliśmy 
wspólnie pieśń „Wnijdę Panie” z opery G. Verdiego „Nabucco”. 

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili uczestników zjazdu na 
wspólny posiłek do wyremontowanej kaplicy łódzkiej parafii - „Mateusi-
ka”, która również służy jako sala parafialna. Następnie skorzystaliśmy z 
propozycji gospodarzy i zwiedziliśmy centrum Łodzi, które w ostatnich 
latach bardzo się zmieniło. 

W tegorocznym zjeździe wzięło udział 7 chórów. Zabrakło chóru  z Para-
fii Wniebowstąpienia Pańskiego. Mogliśmy natomiast usłyszeć i zobaczyć 
nowo powstały chór z Pabianic. 

W naszym chórze parafialnym ciągle nas za mało! Zapraszamy w nasze 
szeregi! 

Wierzcie Siostry i Bracia, że poświęcenie 2 godzin w tygodniu na śpiew 
to naprawdę przyjemność! 

GORĄCO ZAPRASZAMY!!! 
Uczestnik 

 

ROZBUDOWA „TABITY” 
 

TABITA  – to biblijne imię kobiety znanej z dobrych uczynków i całko-
witego oddania w niesieniu pomocy: chorym, starym i upośledzonym lu-
dziom.          

Taką nazwę nosi Ewangelicki Dom Opieki  w Konstancinie-Jeziornie, do 
rozbudowy którego przystąpiono z zamiarem utrzymania i kontynuowania 
tradycji jego patronki zapewnienia godnego pobytu ludziom starszym u 

schyłku ich ży-
cia.  
W ramach 
zaprojektowanej 
rozbudowy 
przewidziano: 
usunięcie z 
terenu 
elementów 
kolidujących z 
budową, budowę 
części 
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mieszkalnej dla pensjonariuszy, mieszkań dla personelu, bursy dla gości 
i osób odwiedzających, kuchni z jadalnią, pralni, zespołu pomieszczeń 
medyczno-rehabilitacyjnych, części rekreacyjnej, powiększenie kaplicy 
oraz wykonanie na terenie sieci: kanalizacji, gazu i elektryczności.  

W 1997 roku rozpoczęto rozbudowę tego ośrodka. W 1998 r. wstrzyma-
no realizację nowych zaprojektowanych zamierzeń i wykonano je dopiero 
w 1999 r.  

W okresie dwóch lat zrealizowano następujące zadania: 
- Wybudowano budynek mieszkalny dla personelu o powierzchni 

użytkowej 648 m2. W budynku tym mieści się sześć różnej wielkości 
mieszkań dla personelu, pokoje noclegowe dla gości z oddzielną dla 
nich jadalnią, salą rekreacyjną, kuchenką i pomieszczeniami  higie-
niczno-sanitarnymi oraz kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. 

- Rozpoczęto i zakończono budowę stanu surowego zamkniętego bu-
dynku dla pensjonariuszy o powierzchni użytkowej 5 927 m2. W bu-
dynku tym zaprojektowano 96 zespołów mieszkalnych dla pensjona-
riuszy, kuchnie, jadalnie, pralnie, centralną kotłownię, pomieszczenia 
dla dyrekcji ośrodka, główny hall wejściowy i inne pomieszczenia 
pomocnicze o charakterze sanitarnym i gospodarczym. Każdy zespół 
mieszkalny dla pensjonariuszy składa się z  przedpokoju, pokoju i ła-
zienki. Budynek ten przylega bezpośrednio do istniejącego budynku i 
zostanie wyposażony w dźwigi (windy): osobowe, dla posiłków i 
dźwig łóżkowy. Przewidziano ponadto pochylnie i inne elementy wy-
magane dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. W 
szczycie budynku zaprojektowano tarasy wypoczynkowe a przy każ-
dym pokoju pensjonariusza balkony. 

- Rozpoczęto i zakończono budowę oczyszczalni ścieków z przepom-
pownią i wydzieloną od ul Chopina drogą dojazdową do oczyszczalni 
nie kolidującym z ruchem do budynku pensjonariuszy. 

- Do wybudowanych budynków i istniejących doprowadzono sieć in-
stalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Podsta-
wowym źródłem zaopatrzenia budynków w wodę jest wywiercona 
studnia. Do zasilania obiektu w energię elektryczną służy wybudowa-
na na terenie trafostacja. Dopływ gazu do kotłowni i innych urządzeń 
odbywa się poprzez wykonaną stację redukcyjno-pomiarową gazu.  

Rozbudowa jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-
Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec, wkładu własne-
go Parafii oraz dotacji  Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Ze względu na wyczerpanie środków finansowych wstrzymano 
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dalszą rozbudowę Ośrodka. Mając na względzie okoliczności, iż rozbu-
dowa tego obiektu ma być wyrazem pragnienia dalszego współdziałania 
i pojednania narodów polskiego i niemieckiego w imię jednoczącej się 
Europy, parafia wystąpiła do Fundacji o przyznanie dotacji finansowych 
na zakończenie rozpoczętego zadania. 

                                                          Mgr inż. Jerzy Fedisz 
 (Pełnomocnik Parafii ds. budowy EOD „TABITA”)  

Rys. Anna Fedisz 
 

 

RENOWACJA OŁTARZA 
 

Do 1939 roku ołtarz, ambona i organy umieszczone były w jednym pio-
nie, jedne nad drugimi, naprzeciw głównego wejścia. Po zniszczeniach 
wojennych rozpoczęto odbudowe kościoła, ale w 1951 r. świątynię przeję-
ło Ministerstwo Kultury z zamiarem przeznaczenia obiektu na cele świec-
kie. Parafia odzyskała ją dopiero w 1956 roku i 18 listopada odbyło się 
pierwsze nabożeństwo w prowizorycznie przygotowanej części kościoła, 
ołtarz był umieszczony przy bocznym oknie. Ale pod koniec roku wrócił 
na właściwe miejsce, chociaż wciąż był to ołtarz prowizoryczny.  

W dalszych etapach odbudowy przystąpiono do rekonstrukcji ołtarza. 
Zrezygnowano z umieszczenia ambony nad ołtarzem, a „tymczasowe or-
gany” umieszczono wówczas na drugim balkonie nad wejściem głównym.  

22 marca 1964 nastąpiło poświęcenie nowego ołtarza wg projektu Teo-
dora Burszego. Ołtarz ustawiony został na marmurowym podium, a na 
marmurowej mensie ołtarzowej umieszczono drewniany krucyfiks, tłem 
dla niego jest  gipsowy i srebrzony „ekran” z emblematami liturgicznymi. 
W ciągu następnych 36 lat pojawiły na nim się ciemne plamy. Z biegiem 
czasu stało się jasne, że wymaga  generalnego odnowienia. Stało się to 
możliwe w tym roku. Na zlecenie parafii to gipsowe srebrzone tło zostało 
oczyszczone i ponownie pokryte listkami aluminiowymi o mikronowej 
grubości. Pracę tę wykonała p. Agnieszka Kwiek – Konserwator Dzieł 
Sztuki Pozłotniczej. 

 
�� 

W skład „garnituru ołtarzowego” świeczników wchodzą 2 srebrne 
lichtarze pochodzące z ok. 1750 roku wykonane w warsztatach  na 
Śląsku Opolskim oraz 4 platerowe lichtarze wykonane w fabryce 

Norblina w Warszawie pod koniec XIX wieku. Poza tym na ołtarzu 
stoją 2 kandelabry ze złoconego brązu w stylu Ludwika XVI 
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wykonane w warsztatach Braci Łopieńskich w Warszawie  na przełomie 
XIX/XX w. Te kandelabry są darem rodziny Wedlów.  

Lichtarze i kandelabry zostały poddane restauracji i konserwacji. Tę pra-
cę wykonał w darze dla parafii nasz parafianin p. Maciej Pełczyński – 
Konserwator Dzieł Sztuki z Metalu. On też oczyścił i zabezpieczył litery 
znajdujące się na antepedium.  

Panu Maciejowi pragniemy serdecznie podziękować za bezinteresowne 
dzielenie się swoimi talentami i umiejętnościami, a szczególnie za ofiarę 
czasu i sił dla jeszcze piękniejszego wizerunku naszego kościoła. 

Aldona Karska 
Ks. Sławomir Sikora 

 

                

DIDIDIDIAAAAKONIA PARAFII ŚW. TRÓJCYKONIA PARAFII ŚW. TRÓJCYKONIA PARAFII ŚW. TRÓJCYKONIA PARAFII ŚW. TRÓJCY    
 

 
DIECEZJALNE SPOTKANIE  

SPOŁECZNYCH PRACOWNIKÓW DIAKONII 

 

8  kwietnia br. odbyło się  w naszej Parafii diecezjalne spotkanie spo-
łecznych pracowników diakonii. Biskup diecezjalny ks. Mieczysław Cie-
ślar powierzył p. Wojciechowi Froehlichowi, koordynatorowi ds. diakonii 
naszej Parafii, misję utworzenia Diecezjalnej Komisji Diakonii.  

W programie spotkania, obok wyboru komisji, w skład której, poza  W. 
Froehlichem, weszły Kamila Ostrowska z Warszawy i Iwona Jeske-
Świderska z Łodzi, znalazły się wypowiedzi uczestników dotyczące sytu-
acji materialno-bytowej i działalności diakonijnej w poszczególnych para-
fiach diecezji warszawskiej.  

Zaproszony gość, p. Wanda Falk, dyrektor generalny Diakonii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP,  przedstawiła  w bardzo wyczerpujący 
sposób sytuację Diakonii Kościoła w nowej rzeczywistości prawnej. W 
spotkaniu udział wzięli delegaci z obu warszawskich parafii, Łodzi, Toma-
szowa Mazowieckiego i Zgierza. 

  



 15 

OGŁOSZENIA DIAKONIJNEOGŁOSZENIA DIAKONIJNEOGŁOSZENIA DIAKONIJNEOGŁOSZENIA DIAKONIJNE    
 

• Parafianka wynajmie pokój, tel. 649-57-72. 
• Osoby, chcące złożyć ofiarę na cele diakonii parafialnej, proszone są o 

dokonywanie wpłat w kancelarii. 
• Ofiara ze Skarbonki Diakonii 2000 wyniosła 882,60 zł. Za złożone ofia-

ry serdecznie dziękujemy. 
• Dr A. Hansen przyjmuje pacjentów w każdą środę w godz. 

9:00 – 11:00 w kancelarii parafii.  
• Komisja diakonijna organizuje kiermasz odzieży używanej 

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

 
 

 
A CO U MŁODZIE ŻY?... 

 
1 i 2 kwietnia Warszawa gościła uczestników I Forum 
Młodzieży Ewangelickiej, w którym wzięła udział trzy-
osobowa delegacja młodzieży z naszej parafii. Na nie-
dzielnym nabożeństwie w kościele po raz pierwszy efekty 

swojej pracy zaprezentowała grupa uczęszczająca na warsztaty teatralne 
zorganizowane przy naszej parafii. 

 
W dniach 7-9 kwietnia w Mrągowie odbyły się rekolekcje wielkopostne 
dla młodzieży licealnej. Natomiast od 10 do 12 kwietnia również w Mrą-
gowie miały miejsce rekolekcje dla młodzieży przedkonfirmacyjnej i 8 
klasy.  

 
W dniach 28 kwietnia-3 maja odbyła się we Wro-
cławiu XII Letnia Olimpiada Młodzie ży Ewan-
gelickiej. Naszą parafię w tym roku reprezentowa-
ło 16 osób. Wróciliśmy z dwoma  z ł o t y m i   m 

e-d a l a m i   zdobytymi przez Magdę Wilamowską w pływaniu. Wszy-
scy już nie możemy się doczekać następnej olimpiady… 

M.K. 
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Młodzież parafii    serdecznie        zaprasza na 

O G N I S K O  

z okazji zakończenia 

roku szkolnego, 

które się odbędzie 23 VI 2000 r. 

o godz. 1730 przy kościele we Włochach 

(ul. Cietrzewia 22) 

 
 

 
 

Przypominamy o możliwości wypoczynku 
letniego dla młodzieżydla młodzieżydla młodzieżydla młodzieży na obozach 
wypoczynkowych organizowanych przez 

Ogólnopolskie    Duszpasterstwo Ogólnopolskie    Duszpasterstwo Ogólnopolskie    Duszpasterstwo Ogólnopolskie    Duszpasterstwo 
Młodzieży Młodzieży Młodzieży Młodzieży     

oraz Centrum Misji i EwangelizacjiCentrum Misji i EwangelizacjiCentrum Misji i EwangelizacjiCentrum Misji i Ewangelizacji. 
Oferta tych obozów jest przedstawiona 

W „Zwiastunie” nr 7, w „Gazecie W „Zwiastunie” nr 7, w „Gazecie W „Zwiastunie” nr 7, w „Gazecie W „Zwiastunie” nr 7, w „Gazecie 
Ewangelickiej” nr5, a szczegóły i karty zgłoszeń można Ewangelickiej” nr5, a szczegóły i karty zgłoszeń można Ewangelickiej” nr5, a szczegóły i karty zgłoszeń można Ewangelickiej” nr5, a szczegóły i karty zgłoszeń można 

uzyskać w kancelarii parafii uzyskać w kancelarii parafii uzyskać w kancelarii parafii uzyskać w kancelarii parafii     

 

p         
 

Szeroki wachlarz możliwości wypoczynku, wypoczynku, wypoczynku, wypoczynku, 
domów wypoczynkowychdomów wypoczynkowychdomów wypoczynkowychdomów wypoczynkowych 
oferowanych przez  

parafie w różnych 
regionach kraju podaje 
„Zwiastun” nr9 
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ROK JUBILEUSZOWY RÓWNIEŻ ROKIEM PIĄTEGO 
EWANGELISTY 

JEGO DOROBEK MUZYCZNY WSPANIALE WIECZYSTY 
 
 

Ćwierć Tysiączna Rocznica zgonu Jana Sebastiana Bacha 
Potoku zasilającego Boże Niwy to twórczość unikalna, 
ARS MUSICA SACRA ET MULTI PROFANA 
Błogosławiona kantatami, Wielką Mszą  
I Pasjami Chrystusa Pana, 
Ma wymiar wszechstronnie ekumeniczny 
Twórczością instrumentalną nieprześcigniony, 
Przeciętnością lipskiego konsystorza zapomniany 
172 lata temu na nowo odkryty, 
Jego Duch doczekał się renesansu wykonania 
Tonami się modlił do naszego Pana,  
Lecz i w muzyce świeckiej niezastąpiony 
Arcydziełami dotąd zachwyca narody, 
Szczególnie naród polski ma powód do dumy 
Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy muzyk nadworny 
Przez Swych znakomitych synów 
Stworzył muzyczną dynastię Bachów, 
Największą w historii tej sztuki 
Z której jeszcze docześni pobierają nauki  
 

Wiesław Rüger 
 

 
 
 
 
 
 
 



 18 

 

KONCERTY W KO ŚCIELE  
ŚW. TRÓJCY 

„Bach...ale nie tylko” 
(zorganizowane w ramach Roku Bachowskiego) 

CZERWIEC: 
(czwartki godz. 19:00) 

22 czerwca22 czerwca22 czerwca22 czerwca – Dietrich v. AMSBERG – 
organy 

w programie: Johann Sebastian Bach, 
Nikolaus Bruhns,  Feliks Mendelssohn,  

29 czerwca29 czerwca29 czerwca29 czerwca – Urszula KRYGER –alt, Piotr 
WILCZYŃSKI – organy,  

zespół instrumentalny „FLORILEGIUM” 
w programie Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Franz 

Tunder 
 

LIPIEC: 
(piątki, godz. 19:00) 

7 lipca – Jerzy DZIUBIŃSKI 
14 lipca – Lionel ROGG 

21 lipca - Robert BATES 
28 lipca – Karol GOŁĘBIOWSKI – organy 
Chór Warszawskiej Opery Kameralnej 

Ryszard ZIMAK – kierownik chóru 
 
 

Biletami wstępu na koncerty są 
„Cegiełki na remont kopuły kościoła” 

w cenie od 5 do 15 zł 
do nabycia  przed koncertem 

 

 
Dotychczasowy dochód ze sprzedaży „cegiełek” wyniósł: 1 375 zł 
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POLECAMY: 
��9 Płyta CD z muzyką organową kompozytora Mariana Sawy. Na płycie 
między innymi  V koncert na organy i orkiestrę specjalnie skomponowany na 
uroczystą inaugurację nowych organów w kościele Św. Trójcy. Wśród wyko-
nawców między innymi Emilia i Jerzy Dziubińscy (organiści kościołów ewan-
gelickich Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy). 
Płyta do nabycia w stoisku z książkami w kościele i w kancelarii, cena 34 zł. 
�������������  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janow-
skiej, Warszawa 1997. - Do nabycia w stoisku z literaturą w kościele i w kance-
larii parafii. 
���� Stanisława Valis-Schyleny, „Zachowane w pamięci - ludzie wiślań-
skiego „Zacisza”,    Cieszyn 1998 (Publikacja wydana nakładem Towarzystwa 
Miłośników Wisły. Jest to historia wiślańskiej willi „Zacisze”, wybudowanej 
przez ks. biskupa Juliusza Burschego, a napisana przez obecną właścicielkę).  
���  Elżbieta Alabrudzińska, „Kościoły ewangelickie na kresach 
wschodnich II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu im Mikołaja 
Kopernika, Toruń 1999  
��� Alina E. Janowska „Ksiądz Piotr Artomiusz - Krzesichleb pro-
boszcz luterańskiej parafii warszawskiej”. Jest to pierwszy tomik projekto-
wanego przez Autorkę cyklu: Warszawscy duchowni ewangeliccy. 
Książka do nabycia w stoisku z literaturą w kościele, w kancelarii parafii oraz u 

Autorki. 

�������Alina E. Janowska „Krzyż nadziei” - �����poezje 
Dochód z obu publikacji Autorka – p. Alina E. Janowska przeznaczyła na 

pomoc dla trzech osób niepełnosprawnych. 
������������� � � � Tadeusz W. Świątek, „Rody starej Warszawy”, do nabycia w księ-

garniach    

Redakcja InformatoraRedakcja InformatoraRedakcja InformatoraRedakcja Informatora    

Parafii Świętej TrójcyParafii Świętej TrójcyParafii Świętej TrójcyParafii Świętej Trójcy    

składa serdeczne podziękskłada serdeczne podziękskłada serdeczne podziękskłada serdeczne podziękoooowaniewaniewaniewanie    

za złożoną ofiarę na cele wza złożoną ofiarę na cele wza złożoną ofiarę na cele wza złożoną ofiarę na cele wyyyydawnicze .dawnicze .dawnicze .dawnicze .    
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 

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

Nr 10201156-10227-270-1-111. 
Kancelaria parafialna czynna (z wyjątkiem sobót) w godz. 9.00-14.00, w środy - do 

godz. 17.00, otwarta jest również w niedziele po nabożeństwie. 
Ks. prob. dr Włodzimierz Nast: �827-39-56 lub 827-68-17 wewn. 25 

Ks. prob. Sławomir Sikora: ��827-30-40 lub 827-68-17 wewn. 26 
Ks. wik. Ireneusz Lukas: �827-62-41 lub 827-68-17 wewn. 15 

 
Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej - mgr teol. Wojciech Froehlich - kan-

celaria parafii - �827-68-17 (w godzinach urzędowania kancelarii) 
 

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

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

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

Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 
Nr 10201156-181246-270-1-111 

 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” : 

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

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

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

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

 
 

 Zespół redakcyjny: Aldona Karska, 
 ks.dr Włodzimierz Nast 

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


