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Para f ia  
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Świętej  Trójcy 
w Warszawie 
 

Dwukrotnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawiono naboŜeństwa ekumeniczne, w których 
uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9 VI 1991 r. odbyła się 
modlitwa z udziałem papieŜa Jana Pawła II, a 25 V 2006 r. 

kościół odwiedził Benedykt XVI. 23 I 2000 r. podpisano 
dokument o wzajemnym 
uznaniu sakramentu 
C h r z t u  Ś w .  p r z e z 
w ięk s z oś ć  K oś c io ł ów 
członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Kościół 
rzymskokatolicki.  

Do II wojny światowej 
Parafia prowadziła szeroką 
dz ia ła lność  ku ltura lną , 
oświatową i charytatywną. 
Jedną z placówek był Szpital 
Ewangelicki, poza tym: dom 
starców, dom sierot, 
schronisko dla kobiet, 
szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, Ŝłobek, pensjonat dla 
rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz 
średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i Ŝeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny.  

Z dawnych placówek pozostał tylko Ewangelicki Ośrodek 
Diakonii „Tabita” w Konstancinie  Jeziornie oraz kościół w 
WarszawieWłochach. Historia naszej Parafii to takŜe jej 
duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń 
warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi 
proboszczami parafii byli: do 1963 r. – ks. Zygmunt Michelis, 
19631979  ks. sen. Ryszard Trenkler, 19801995  ks. sen. 
Jan Walter, 1995 – 2007  ks. dr Włodzimierz Nast, a od 
2007 r. ks. radca Piotr Gaś.  

Czy wiesz Ŝe: 

 
w latach 80tych XIX wieku krzyŜ wieńczący kopułę został obrany za 
punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta 
oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów 
miasta przez W. Lindley'a. 
 średnica kopuły wynosi 34 m. i jest jedną z największych na świecie.  

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

godz. 10:30 i 19:00 (zawsze z Wieczerzą Pańską) 
 

Kaplica EOD Tabita w KonstancinieJeziornie, 
ul. Długa 43 
godz. 11:00   

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 
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Na pewno zauważyliście Państwo że wiel-
kanocny numer Informatora (nr 2[78]2015) 
ukazał się odmieniony: w nieco większym 
formacie, na dobrym papierze, drukowany 
w profesjonalnej drukarni. 

Warto przypomnieć, że pierwszy numer 
Informatora wydaliśmy na Wielkanoc 1999 
r., tj. przed szesnastu laty. W latach wcześ-
niejszych  Informacje Parafialne ukazywały 
się tylko sporadycznie, przeszkodą w re-
gularnym ich wydawaniu były trudności 
związane z zakupem papieru, znalezie-
niem drukarni a zwłaszcza z cenzurą. Tym 
większa wdzięczność należy się  wszystkim 
tym osobom, które, mimo wymienionych 
trudności, tego trudnego zadania się pod-
jęły i je realizowały.   Dzisiaj, między innymi 
dzięki postępowi technicznemu, przygoto-
wanie Informatora  jest znacznie prostsze.  

Przez minione lata towarzyszyła nam 
okładka z wizerunkiem kościoła wykona-
nym przez  panią Joannę Tiunin.  Autorka  
przekazując swe dzieło wyraziła zgodę na  
wykorzystania go w publikacjach parafial-

nych. Odmieniony numer wielkanocny 
po raz ostatni ukazał się  ze „starą” okład-
ką. Od bieżącego numeru wprowadzamy  
nową szatę graficzną okładki!

W ubiegłym numerze Informatora przed-
stawiliśmy Państwu graficznie, jak wygląda 
nasza Parafia na tle całej Diecezji Warszaw-
skiej. Obecnie, chcąc  przybliżyć placówki 
diecezjalne, rozpoczynamy cykl: „Parafie 
Diecezji Warszawskiej”. W obecnym nume-
rze prezentujemy „Dzieje Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej w Ozorkowie”.   

Pragnę podziękować wszystkim autorom 
artykułów, reportaży i sprawozdań za do-
starczanie tekstów do wykorzystania w In-
formatorze. Zwracam się z prośbą  o dalszą 
współpracę. Zachęcamy do przysyłania 
wspomnień, sprawozdań, ciekawostek, 
ogłoszeń itp. 

Dziękujemy też za ofiary na rzecz Informa-
tora. Nasza gazetka ładnieje, ale koszty jej 
wydawania siłą  rzeczy wzrastają, dlatego 
każdy dar jest mile widziany.  

Aldona Karska
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Drodzy Czytelnicy!

W okresie wielkanocnym myślimy o zmar-
twychwstałym Panu, Jezusie Chrystusie, 
który przed swoim wniebowstąpieniem 
przez czterdzieści dni towarzyszył swo-
im uczennicom i uczniom. Na podstawie 
relacji ewangelistów możemy stwierdzić, 
że żyli wtedy w rozproszeniu. Często nie 
znajdowali wytłumaczenia dla wydarzeń 
sprzed Golgoty, dla wydarzeń na Golgo-
cie i nie byli przekonani o prawdziwości 
wiadomości o zmartwychwstaniu Jezusa. 
Musieli więc odnaleźć się w nowych oko-
licznościach. Szukali dla siebie nowych 
dróg. Zdarzało się również, że wracali do 
miejsc im znanych. Być może po to, by żyć 
również wspomnieniami. Tam bowiem po 
raz pierwszy spotkali Jezusa.  Usłyszeli Jego 
zaproszenie, aby poszli za Nim. Trauma-
tyczne wydarzenia procesu Jezusa i Gol-
goty, a potem „kosmiczne”  wiadomości 
o zmartwychwstaniu kazały im „wrócić na 
ziemię”. Po paru latach chodzenia z Jezu-
sem i nadzwyczajnych doświadczeniach 
„wracali na ziemię”. Wydawało się, że 
znowu niegodziwość, niesprawiedliwość, 
intryga, pomówienia, fałszywe oskarżenia  
i zbrodnia zwyciężyły! Zostali bez Jezusa, 
a ich nadzieje zmieniły się w głębokie roz-
czarowanie, niespełnienie pokładanych 
nadziei w ich Nauczycielu, który miał zmie-
nić świat i miał ich nauczyć zmieniać świat. 
Wydaje się, że najlepiej charakteryzuje 
tamte okoliczności relacja Ewangelisty  
Łukasza o uczniach idących do Emaus. 
Czterdzieści dni od zmartwychwstania 
aż do wniebowstąpienia Jezusa były wy-
pełnione ciężką pracą Zbawiciela nad 
Jego  uczniami i uczennicami. Spotykał się  
z nimi, znowu zapraszał, wołał, gromadził, 

prowadził rozmowy. Przygotowywał na 
czas rozstania i na przyszły swój powrót już 
jako uwielbionego Pana. Jak sądzę, mamy 
wiele zrozumienia dla uczennic i uczniów 
Jezusa. Nam, współcześnie, nie jest łatwo 
myśleć o zdarzenia sprzed Golgoty, o zda-
rzeniach na Golgocie, o zmartwychwstaniu 
i późniejszych wydarzeniach. Wiele dzieje 
się wokół nas i często te zdarzenia spra-
wiają, że „wracamy na ziemię”.

Moje słowo do Informatora Parafialnego 
piszę do Was, Siostry i Bracia, w Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Słuchając 
tekstów biblijnych rozglądamy się. Patrzy-
my w różne strony. Naszym spojrzeniem 
szukamy naszego Pana. Zachęcają nas do 
tego wspomnienia przeżyć, które Bóg nam 
darował. W tym rozglądaniu się wokół 

nas, jest jednak także wspomnienie trud-
nych doświadczeń, a nawet rozczarowanie  
i niespełnione nadzieje pokładane w Bogu. 
Mam wrażenie, że również nasze we-
wnętrzne nadzieje, napięcia, rozważania, 
znakomicie charakteryzuje pomimo upły-
wu czasu – Łukaszowa relacja o uczniach 
idących do Emaus ( Ewangelia według św. 
Łukasza 24, 13 – 35). 

Sądzę, że istotę naszego myślenia o ziemi 
i o niebiosach, o Golgocie i zmartwych-
wstaniu, o zmaganiu, o dążeniu, o dzia-
łaniu, rodzeniu się i umieraniu, charakte-
ryzuje znakomicie ks. Benjamin Schmolck  
w pieśni „Ku niebiosom dążmy wciąż”. Ten 
śląski teolog i poeta – urodzony 21 grud-
nia 1672 w Chróstniku, a zmarły 12 lutego 
1737 w Świdnicy – tak napisał w jednej ze 
swoich pieśni: 

„Ku niebiosom dążmy wciąż, bośmy tylko 
tu w gościnie, aż do Kanaanu  się dobijemy 
przez pustynię. Tu pielgrzymi depcem kraj, 
tam ojczyzna, tam nasz raj.

SŁOWO OD PROBOSZCZA Ku niebiosom, duchu mój, wznieść się, boś 
ty rodem z nieba. Takich dóbr, co z ziemi 
są, tobie zgoła nie potrzeba, duch, gdy go 
oświeci Bóg, w swój domowy wraca próg.

Ku niebiosom! Świat ci da pożyczone tylko 
dary; wyższa przecież dążność ta, wyższe 
twoje są zamiary; pragniesz daru, co by 
trwał, choćby świat się rozpaść miał.” 

Wracamy na ziemię i inaczej nie może być. 
Bóg bowiem chce jeszcze naszej obec-
ności tu i teraz. Dziękujemy mu za to.   
O tym nie zapominamy i chcemy wypełniać 
nasze powołania. Boga prosimy, aby dał 
nam do tego wiele sił  i mądrości. Zwłasz-
cza, że przecież okoliczności nie zawsze 
nam pomagają w dobrym wypełnianiu 
naszych zadań. Żyjąc jednak na ziemi i dla 
ziemi zgodnie z wolą Pana, nie zapomina-
my o niebie. Więcej, ponieważ każdy dzień 
zbliża nas  do spotkania z Panem niebios 
i ziemi,  chcemy wykorzystać każdą chwi-
lę daną nam tutaj. Życie tutaj jest przecież 
drogą z Panem do niebios, które On sam 
otwarł dla nas.

Z życzenie Bożego błogosławieństwa,

ks. Piotr Gaś

Ks. Piotr Gaś, (fot. A. Karska, 2012)

Ozorków, ołtarz w kościele ewangelickim
z obrazem przedstawiającym Wniebowstąpienie
(fot. Aldona Karska, 2015 r.)
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Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga Ojca i społeczność Ducha 
Świętego niech będą z nami wszystkimi  
teraz i zawsze. Amen.

„Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg,  
we wszystkich swoich dziełach, których 
dokonał” Dn 9,14

„[Gospodarz] odrzekł jednemu  
z [robotników]: Przyjacielu, nie czynię ci 
krzywdy (…) Czy nie wolno mi czynić z tym, 
co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest 
zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?”  
Mt 20,13.15

 
Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie!

Globalne działanie, bycie odpowiedzial-
nym, mierzenie się z trudnościami. Dys-
kusje i głosowania. Dbanie o wspólne do-
bro, wzajemne wsparcie. Nigdy nie byłam 
członkiem rady parafialnej, ale patrząc na 
mijające właśnie pięć lat odkąd reprezen-
tuję nasz Kościół w Radzie Światowej Fede-
racji Luterańskiej, z takimi właśnie hasłami 
kojarzy mi się ta rola. Widzę radę jako ciało 
nadzorcze, postępujące według określo-
nych schematów. Jego członkowie wybrani 
zostali spośród konkretnego grona kandy-
datów, cieszą się zaufaniem. 

Jak ma działać rada parafialna?

Poza tym, co wyrażone jest w różnych pa-
ragrafach naszego prawa kościelnego, jako 
odpowiedź na tak postawione pytanie po-
jawiłyby się zapewne takie skojarzenia jak 
„sprawiedliwie”, „z poszanowaniem dla 
gremium, jakie wybrało poszczególnych 
członków”, „zgodnie z  przyjętymi zasada-
mi”, „nie działając na szkodę”, „z troską  

o parafialną wspólnotę”. Jestem też prze-
konana, że każdy z nas uzupełniłby to  
zestawienie o swoje doświadczenia.

W takim właśnie kontekście chciałam 
umieścić słowa z Ewangelii Mateusza, wy-
znaczone przez „Z Biblią na co dzień” na 
dzisiejszy dzień, 25 kwietnia 2015: „[Go-
spodarz] odrzekł jednemu z [robotników]: 
Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy (…) Czy 
nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak 
chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dla-
tego, iż ja jestem dobry?” (Mt 20,13.15).

Przywołane wersety są częścią perykopy 
Mt 20,1-16, a więc przypowieści o robotni-
kach winnicy. Sama w sobie przypowieść 
była już w tym roku podstawą tekstu ka-
zalnego, miało to miejsce w 3. niedzielę 
przed Czasem Pasyjnym. Mateuszowa 
narracja jest powszechnie znana, prosta, 
jeśli chodzi o użyty język, nie zawierająca 
rozbudowanych środków stylistycznych. 
W jakimś sensie może nawet sprawiać 
wrażenie schematycznej. Konsekwentnie 
dąży jednak do ukazania puenty, widocznej 
w zacytowanych dzisiaj słowach. Oraz na-
wiązuje do tematu Bożej sprawiedliwość. 
Bożej, czyli jakiej? I jak możemy rozumieć to  
w kontekście naszej pracy jako członków 
rad parafialnych?

Ale po kolei. Jezus chętnie posługiwał się 
przypowieściami. Zwłaszcza takimi, które 
nawiązywały do życia rolniczego. I choć 
nie do końca jest jasne, do jakiej grupy od-
biorców skierował tę o robotnikach winni-
cy – być może do faryzeuszy, którzy bywali 
zgorszeni Jego postępowaniem względem 
grzeszników, być może było to bardziej 
ogólne wezwanie do porzucenia pewnych 
schematów i pełnego nadziei zawierze-

ROZWAŻANIE DR IWONY BARANIEC WYGŁOSZONE 
NA ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA RAD PARAFIALNYCH 
DIECEZJI WARSZAWSKIEJ W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY
 25. 04. 2015

nia Bożej miłości – przypowieść ta i tak 
posiada swój symboliczny, metaforyczny 
wymiar, jest pouczeniem o Bożym Króle-
stwie i wyzwalającej mocy Jezusa. Jezus 
wybiera taki sposób przekazu, aby zreali-
zować kilka założeń: przywrócić zerwaną 
z jakichś powodów komunikację, przeka-
zać w  niebezpośredni sposób przesłanie 
o miłościwym Bogu kochającym grzeszni-
ków, wypowiedzieć prawdę – czasem nie-
oczekiwaną i bulwersującą – o człowieku  
i jego relacjach z innymi, pokazać, że każ-
dy ma prawo do indywidualnych wyborów, 
które należy szanować. Mówca wprowa-
dza na scenę aktorów-bohaterów umiesz-
czonych w innej rzeczywistości czasowej 
i przestrzennej niż nadawca i odbiorcy 
opowiadania. Pojawia się nowy element 
komunikacji, który – jako odnoszący się do 
innej rzeczywistości – pozostaje autono-
miczny i  wytwarza swój własny kontekst. 
Jezus daje oczywiście swoim odbiorcom 
możliwość odkrycia ukrytego sensu przy-
powieści i zinterpretowania go, ryzykuje 
jednak, że przesłanie opowiadania nie zo-
stanie właściwie odczytane. Stosując me-
tafory szuka sposobu na wejście w dialog  
z tymi, którzy go otaczają. Ci nie muszą czuć 
się zaniepokojeni, że ktoś chce rozmawiać 
bezpośrednio o nich, a co za tym idzie – nie 
przyjmują postawy obronnej. Jak przebiega 
komunikacja pomiędzy członkami naszych 
rad parafialnych? Być może korzystając  
z symboliki przypowieści odnajdziemy to, 
o czym trudno nam mówić, bądź nawiąże-
my do tego, co wymaga wyjaśnienia. Pracy 
kościelnych gremiów decyzyjnych towa-
rzyszy wiele wyzwań. Nie możemy jednak 
zapomnieć, że modlitwa i spoglądanie na 
przykład Mistrza z Nazaretu także powinny 
być wpisane w nasze działania.

Po śmierci i  zmartwychwstaniu Chrystusa 
pierwotny staje przed wieloma wyzwa-
niami. Ci, którzy dołączyli do grona wy-
znawców Jezusa spotykają się potajemnie, 
niekiedy obawiając się o swoje życie. Wspól-

noty jednak funkcjonują, a obowiązków 
jest tak wiele, że apostołowie nie są w sta-
nie sprostać im wszystkim. Przedstawiciele 
poszczególnych zborów wybierają spośród 
siebie starszych, którzy mają sprawować 
nad nimi opiekę. Zadbać o pomieszczenie, 
w którym cała wspólnota mogłaby się spo-
tykać, rozdzielać dary dla ubogich głosić 
kazania,  przygotowywać katechumenów 
do Chrztu. Już w pierwszym wieku kształ-
tuje się coś na kształt gremium, nadzorują-
cego działania wspólnoty. Żeby zaś zapew-
nić ciągłość nauczaniu o Jezusie, Kościół 
zaczyna posługiwać się przypowieściami 
zaczerpniętymi z nauczania Zmartwych-
wstałego. Także tymi, akcentującymi rolę 
Bożej sprawiedliwości, co w sytuacji, kiedy 
ochrzczeni nieraz ginęli za swoje przeko-
nania, stanowiło istotny i ważny element 
życia prazboru. W tych nowych realiach 
przypowieści mają pocieszać, uczyć i utrzy-
mywać jedność wierzących. Nawet wtedy, 
kiedy tradycja ustna ustępuje miejsca sło-
wu pisanemu, a przypowieści zostają do-
łączone do powstających narracji o życiu  
i nauczaniu Jezusa, czyli Ewangelii. 

Gdy pomyślałam o tym, jakie pierwsze re-
akcje opowiadanie Jezusa mogło wywołać 
u Jego bezpośrednich odbiorców, a później 
u czytelników Mateuszowego przekazu,  
w moich myślach pojawiły się takie stwier-
dzenia jak rozczarowanie, pretensje, py-
tanie o zasadność decyzji, o przyjęcie 
właściwego schematu działania, pytania  
o bycie sprawiedliwym, zazdrość. Nie dość, 
że pierwsze wynagrodzenie otrzymują 
robotnicy, którzy pracowali najkrócej, to 
jeszcze - wbrew oczekiwaniom robotników  
z najdłuższym stażem pracy - wynagrodze-
nie jest identyczne dla każdego. I ci pierwsi, 
licząc na pleion (z gr. „liczniejszy, obfitszy, 
większy”), na większą zapłatę, przeżywa-
ją zawód. Pojawia się narzekanie, popar-
te – co więcej -  logicznymi argumentami: 
większe zmęczenie, spiekota dnia, dłuższy 
dzień pracy. I na koniec stwierdzenie, za 
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którym ukrywa się oskarżenie: „zrównałeś 
nas z tymi, którzy przepracowali mniej”, 
co w konsekwencji stanowi zarzut o nie-
sprawiedliwe potraktowanie. Zwłaszcza, 
że termin isos („równy”) w greckiej myśli 
społecznej stanowił istotne pojęcie dla idei 
sprawiedliwości. I w tym samym momen-
cie, kiedy powracałam myślami do sytuacji 
ludzi w  pierwszym wieku, zadałam sobie 
pytanie o to, czy przywołane odczucia nie 
są także czymś, co towarzyszy codzienno-
ści działania rad parafialnych. Z jednej stro-
ny biorąc pod uwagę ich niełatwą przecież 
pracę samą w sobie, z drugiej – odwołując 
się do funkcjonowania danej rady w ra-
mach określonej parafialnej wspólnoty. Py-
tania o zasadność podjętych działań pada-
ją zapewne nierzadko. Powraca więc temat 
sprawiedliwości.

Kiedy jednak wrócimy do słów właściciela 
winnicy zauważymy że te, choć wyrażają 
stanowczość, to jednak nie zawierają w so-
bie agresji. Właściciel wyjaśnia, ponieważ 
został zapytany. Zabiera głos, ponieważ 
pozornie może się wydawać, że sposób 
jego postępowania jest niesprawiedliwy. 
Zwraca się do jednego z protestujących ła-
godnie: etaire (z gr. „przyjacielu”) warunki 
umowy zostały dotrzymane, żadna krzyw-
da się nie stała. Protestujący robotnik nie 
otrzymał przecież ani więcej ani mniej od 
ustalonej na początku stawki. Zazdrość 
kontrastuje z dobrocią właściciela winnicy: 
„czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja 
jestem dobry?”. 

  W tym momencie zaczęłam się zastana-
wiać nad oczekiwaniami względem za-
prezentowanej historii współczesnych 
czytelników historii biblijnych. Pozycja czy-
telnika spisanej przypowieści jest bowiem 
zupełnie inna od pozycji osób współczes-
nych Jezusowi – Jego słuchaczy, uczniów, 
oponentów. Odbiorca tekstu dysponuje  
chociażby większą wiedzą na temat sa-
mego Chrystusa, Jego cech, tożsamości, 
Boskiego charakteru. I pomyślałam o Bo-

żej sprawiedliwości. Sprawiedliwości jak-
że innej czasami od naszych wyobrażeń. 
Takiej, o której wspomina już prorok Da-
niel: „Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we 
wszystkich swoich dziełach, których do-
konał” Dn 9,14. No właśnie –„we wszyst-
kich”? Zawsze? Przywołana przypowieść, 
choć niełatwa w interpretacji – kto bowiem 
ostatecznie należy do grupy „pierwszych”, 
a kto do „ostatnich”? Żydzi i chrześcijanie? 
Uczniowie Jezusa i kolejni, którzy dali się 
ochrzcić? Wierzący z dłuższym stażem i ci, 
którzy całkiem niedawno przyjęli dar Bożej 
miłości? – ukazuje Królestwo Boże przez 
pryzmat Bożej łaski, która nie kieruje się 
ludzkimi zasadami i prawidłami, lecz miło-
sierdziem. Ludzkie zasługi nie mają tu za-
stosowania, nie one decydują o właściwej 
nagrodzie. A Boże działanie zawsze jest 
sprawiedliwe. Także kiedy, przywołamy je 
w kontekście prac rad parafialnych.  Na-
wet jeśli nie wszystko to, co Bóg sprawia w 
naszym życiu, wyda nam się sprawiedliwe  
i zrozumiałe od samego początku.

Nieznany autor, przywołany pod wyzna-
czonymi na dzisiejszą sobotę tekstami ze  
„Z Biblią na co dzień:  tak wołał: „Sprawied-
liwy Boże! Czasem dostrzegam Twoją do-
broć w życiu innych, lecz nie odczuwam 
jej w moim życiu. W takich chwilach nie 
pojmuję Twojej sprawiedliwości. Przemień 
moje rozczarowanie w ufność, a moje zwąt-
pienie w nadzieję”. Z jednej strony zdajemy 
sobie bowiem sprawę, że Bożej sprawied-
liwości na da się wpisać w ziemskie sche-
maty i ludzkie sposoby postrzegania rze-
czywistości, z drugiej jednak nieustannie 
zadajemy pytania, wątpimy, prosimy Boga 
o wyjaśnienia, zastanawiamy się, co powin-
no być treścią naszych modlitw. A nasze 
życie nieraz wypełnione jest przez trudne 
i skomplikowane sytuacje do rozwiązania.

Zanim powstały Ewangelie i zanim przypo-
wieści znane z kart Biblii zostały przelane 
na papier, Apostoł Paweł tak napisał w Li-
ście do Rzymian:  „A Ten, który bada ser-

ca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie  
z myślą Bożą wstawia się za świętymi.   
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim 
ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to 
jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani”  (Rz 8,27-28). Pokazuje, 
że dzięki Duchowi Chrystus jest cały czas 
obecny w świecie i stale udziela wierzące-
mu mocy do kroczenia drogą wiary. Apo-
stoł wskazuje na fundamentalną prawdę 
– „Bóg współdziała we wszystkim ku do-
bremu z  tymi, którzy Boga miłują”. Zdaje 
się tutaj po raz kolejny podkreślać, że tym, 
którzy miłują Boga, nawet najtrudniejsze 
doświadczenia życiowe służą ku dobremu, 
wzmacniają ich wiarę i  ufność pokładaną  
w Bogu. Paweł rozpoczyna ten fragment 
swojej wypowiedzi od stwierdzenia „Wie-
my bowiem”, wskazując na element pew-
ności dotyczącej prawd, o których pisał 
wcześniej. Użyty czas gramatyczny – gre-
ckie perfectum – wskazuje zaś nie tylko 
na fakt, że taka wiedza została kiedyś  
w przeszłości nabyta, ale że dalej jest obec-
na w życiu odbiorców tekstu. Jest ciągle 
aktualna, przekazywana z pokolenia w po-

kolenie. Paweł pokazuje, że wierzący winni 
zawsze pamiętać, co jest ostatecznym ce-
lem ludzkiego życia, a jednocześnie darem 
od Boga, który powinien relatywizować do-
czesność z jej wszystkimi bolesnymi przeży-
ciami. Mowa o zbawieniu i życiu w bliskości 
Boga. Myślę że także i ten aspekt powinien 
być widzialny i realizowany w pracach  
i codziennym funkcjonowaniu rad parafial-
nych. Nawet jeśli droga do przyszłej chwały 
nie jest prosta, ale bywa usiana ciężkimi 
doświadczeniami, także takimi, które uzna-
my za niesprawiedliwe. Życzę, żebyśmy 
jako chrześcijanie i jako członkowie gre-
miów decyzyjnych Kościoła nieustannie  
o tym pamiętali i aby to przekonanie było 
źródłem naszej nadziei i wytrwałości. Jako 
wierzący jesteśmy związani z Chrystusem, 
mamy udział tak w Jego życiu i Jego zmar-
twychwstaniu. A jako osoby, które nieprzy-
padkowo zostały postawione w roli członka 
rady parafialnej, mamy jeszcze wyraźniej 
wskazywać, że Bóg współdziała ku dobre-
mu z tymi, którzy Go miłują i że nasz Pan, 
wszechmogący Bóg jest sprawiedliwy we 
wszystkich swoich dziełach, których doko-
nał. Bez znaków zapytania.  

Amen

Dr Iwona Baraniec pochodzi z Górnego Śląska (parafia 
Gołkowice), obecnie jest członkiem Parafii EA w Węgrowie 
i tamtejszej Komisji Rewizyjnej. Z wykształcenia jest 
teologiem i nauczycielem języka francuskiego. Praca 
doktorska z zakresu teologii biblijnej napisana została na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod kierunkiem 
prof. Kaliny Wojciechowskiej i dotyczyła poziomów narracji 
w przypowieściach Jezusa. Iwona Baraniec od 2010 roku 
reprezentuje Kościół EA w Radzie Światowej Federacji 
Luterańskiej. Zawodowo od lutego 2015 roku związana 
jest z Diakonią Kościoła, gdzie pracuje jako asystent 
dyrektora. Wcześniej koordynowała międzynarodowe 
projekty prowadzone przez Polską Radę Ekumeniczną 
oraz Światową Federację Luterańską. Jako wolontariusz 
współpracowała z Ewangelickim Domem Opieki „Sarepta” 
w Węgrowie oraz z warszawską Parafią Świętej Trójcy, 
gdzie po dzień dzisiejszy aktywnie włącza się w prace  
z dziećmi i młodzieżą.
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, 
KTÓRZY W DRuGIm  PÓŁROCZu 2015 ROKu  

OBCHODZĄ SWOJE JuBILEuSZOWE uRODZINY

103  urodziny:
30. 09. – Irena ŁUKOMSKA

102 urodziny:
10. 09. – Hanna WRÓBEL
21. 10. – Janina MAŁECKA

95 urodziny:
20. 07. – Wanda KRAJEWSKA
24. 09. – Jolanta VARISELLA
22. 11. – Karolina HANSEN
15. 12. – Czesława NOSSEK

90  urodziny:
24. 11. – Sylwia GURR
26. 11. – Alfreda WASIAK
27. 12. – Mirosława GAN

85 urodziny:
14. 07. – Andrzej SZENAJCH
27. 07. – Marek WIELUŃSKI
  1. 08. – Janusz WYSOCKI
  7. 08. – Alicja PIJEWSKA
14. 08. – Waldemar SCHARF

  5. 09. – Zofia SKRZYPCZYK
22. 09. – Joanna GŁOWIŃSKA
24. 09. – Tadeusz NIEWIADOMSKI
27. 09. – Aurelia KŁOSZEWSKA
  1. 10. – Kamila OSTROWSKA
25. 10. – Helena TOEPLITZ
27. 10. – Alicja JUNG
  1. 11. – Hanna MEJ-DĄBROWSKA
  2. 12. – Barbara SKRZYPCZAK

80 urodziny:
11. 07. – Bogusław BREITER
19. 08. – Krystyna MARKIEWICZ
30. 08. - Danuta JANOWSKA
  1. 09. – Danuta MIERZEJEWSKA
 11.09. – Aniceta RUDZKA-AUGUSTYNIAK
22. 09. – Małgorzata WINKLER
23. 09. – Teresa PAWŁOWSKA
25. 09. – Jerzy KOTOWSKI
29. 11. – Wiesława GLAESER
  1. 12. – Bohdan WEISERT
27. 12. – Piotr EBERHARDT

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

Po raz ósmy finał Konkursu Biblijnego SOLA 
SCRIPTURA tradycyjnie już odbył się w Biel-
sku-Białej. W całej Polsce od pierwszego eta-
pu w Konkursie Biblijnym SOLA SCRIPTURA 
2014/2015 wzięło udział ok. 900 uczniów. 

Wśród LAUREATÓW I FINALISTÓW jest 8 
ucz-niów Parafii Świętej Trójcy: Maurycy 
Janicki zajął II miejsce (po raz trzeci!!!) zaś 
Agnieszka Myszak zajęła V miejsce (brała 
udział w finale po raz piąty!!) oraz Zofia Dre-
ger, Zuzanna Welman, Lena Olendska, 
Ada Warowny, Piotr Olendski i Mikołaj 
Łukasiewicz.

Już w piątek 11-osobowa grupa - wyżej wy-
mienieni, a także Zofia Niemczyk z PEA 
Wniebowstąpienia Pańskiego, pani Anna 
Rynkiewicz-Janicka i Elżbieta Byrtek poje-
chała pociągiem do Bielska-Białej. Prawie 

cała podróż i część nocy poświęcona została 
na ostatnie powtórki. Już od grudnia spoty-
kaliśmy się regularnie i pod czujnym okiem 
pani Ani Rynkiewicz-Janickiej, która fascyno-
wała znajomością   tekstu biblijnego, skru-
pulatnym wyliczaniem imion, postaci, nazw 
miejsc, rzeczy, zwierząt, roślin itp. 

Uczniowie przygotowali rozliczne pomoce –
wykresy, mapy, spisy, tabelki, rysunki. Prze-
de wszystkim wspólnie czytaliśmy niełatwy 
tekst z Księgi Jozuego i Sędziów, zauważając, 
że Biblia to niesamowita księga. „Bądź moc-
ny i mężny...” Księga Jozuego 1, 6a - to sło-
wa, które wielokrotnie kierowane do uczest-
ników finału podkreślały, iż taka postawa 
potrzebna jest w momencie zwycięstwa ale 
jeszcze bardziej w momencie porażki, braku 
sukcesu - „Bądź mocna i mężna....”

www.trojca.waw.pl

WYDARZENIA:
OŚmIu FINALISTÓW W ÓSmEJ EDYCJI SOLA SCRIPTuRA

Bielsko-Biała, 21 marca 2015 r., warszawscy finaliści konkursu Sola Scriptura, fot. Elżbieta Byrtek
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„Śniadanie dla kobiet”, to nowa inicjatywa 
w naszej parafii zaproponowana przez  Do-
rotę Fenger, Elżbietę Byrtek i Paulinę Latos. 
Organizatorki zaproponowały spotkanie 
pod hasłem „Kobieta z pasją”. 14 marca 
w sali parafialnej zgromadziło się 26 pań  
i dwóch panów. Zebranym towarzyszyły  
słowa z Ewangelii Łukasza: „Jeśli kto chce 
pójść za mną, niechaj się zaprze same-
go siebie i bierze krzyż swój na siebie  
codziennie, i naśladuje mnie” (Łk 9,23). Goś-
ciem spotkania była dr Joanna Kluczyńska 
– wykładowca z Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Wspólny posiłek przygoto-
wały organizatorki z wolontariuszami. Przy 
posiłku organizatorki podzieliły się swoi-
mi przeżyciami związanymi z marzeniami  
z dzieciństwa i młodości, ich realizacją, 
a także z wyzwaniami, z którymi w życiu 
przyszło się im zmierzyć – i tymi radosny-

mi i tymi bardzo trudnymi. Zastanawiały 
się nad sposobem pokonywania trudno-
ści  i obaw. Ale przede wszystkim zwracały  
uwagę na wiarę, na ufność w Bożą pomoc  
i wsparcie. Był też czas na refleksję, czy 
nasze pasje i marzenia są zgodne z Bożą 
wolą. Wypowiedzi przeplatane były pieś-
niami, a także  poezją.

W spotkaniu brały udział panie w różnym 
wieku, różnych pokoleń z różnymi do-
świadczeniami, których marzenia na pew-
no były bardzo różne, ale też różna była 
ich realizacja, bo były kształtowane przez 
różne warunki i sytuacje. Podobał mi się 
wielopokoleniowy charakter spotkania, ale 
brakowało mi szerszego aktywnego udzia-
łu uczestniczek, który pozwoliłby skonfron-
tować refleksję organizatorek z doświad-
czeniami innych uczestniczek spotkania.     

Aldona Karska

ŚNIADANIE DLA KOBIET

14. 03. 2015 r., diakon Małgorzata Gaś, Paulina Latos, dr Joanna Kluczyńska, Dorota Fenger
Fot. Aldona Karska

Ponad 40 osób zjawiło się na wiel-
kanocnym śniadaniu 11 kwiet-
nia i wyraźnie dobrze się czuło 
w swoim towarzystwie. Pięknie 
udekorowane stoły, „wyroczki” 
autorstwa pani Alicji Lewandow-
skiej, świąteczne smakołyki przy-
gotowane przez panie z Diakonii 
– wszystko to sprawiało, że atmo-
sfera była rodzinna i domowa. 
Spotkanie rozpoczęła modlitwą 
pani diakon Małgorzata Gaś, później było 
wspólne śpiewanie pieśni wielkanocnych 
i dziękczynnych. Ks. Włodzimierz Nast, 
nawiązując do minionej poprzedniego 
dnia rocznicy katastrofy smoleńskiej, 
przypomniał postaci księży Adama Pilcha 
i Romana Indrzejczyka; czytał fragmen-
ty kazań i wybór poezji księdza Roma-

na. Pani diakon Małgorzata 
Gaś czytała wybrane utwory  
z książki Armina Krafta „Myśli 
na cały rok”, co było przyjęte 
z dużym zainteresowaniem  
(krótkie przypowieści odzna-
czały się dowcipem i dawały 
materiał do rozmyślań). Ze-
brani podziękowali również 
i obdarzyli brawami „autorki” 
tak smacznych dań. Prze-

wodnicząca parafialnej diakonii pani Adda 
Hasiuk zwróciła się do zebranych z ape-
lem o wsparcie inicjatywy Centrum Misji  
i Ewangelizacji w sprawie zbiórki  darów 
dla kobiet z Burkina Faso. Spotkanie za-
kończył modlitwą i wspólnym odmówie-
niem „Ojcze nasz…” ks. Włodzimierz Nast.  

 A.H.

ŚNIADANIE DIAKONIJNE

11. 04. 2015 r. Uczestnicy spotkania przy stole… 
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W sobotę, 25 kwietnia, na zaproszenie 
Rady Diecezjalnej, spotkali  się w Stolicy 
członkowie rad parafialnych Diecezji War-
szawskiej.  Spotkanie, w którym wzięło 
udział ok. 50 osób,  rozpoczęło się modli-
twą w kościele Świętej Trójcy. Rozważanie 
na temat tekstu Mt 20,13.15 prowadziła  
dr Iwona Baraniec. Obrady, które odbywa-
ły się  w Lutheraneum, otworzył zwierzch-
nik diecezji - bp Jan Cieślar, po nim głos 
zabrali: kurator diecezjalny – Karol Werner  
i diecezjalny radca duchowny  - ks. Marcin 
Undas.

SPOTKANIE RAD PARAFIALNYCH DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

25. 04. 2015 r. W czasie spotkania rad parafialnych Diecezji Warszawskiej, fot. A. Karska

Z inicjatywy  działających w naszej  parafii grup: 
młodzieżowej i „19+” oraz  Diecezjalnego Duszpa-
sterstwa Młodzieżowego,  w dniach 1-2 maja br. 
w Lutheraneum zorganizowano turniej gier plan-
szowych „Ewangelickie gry_bez_prądu” Przybyło  
35 osób, które utworzyły 5 grup rywalizujących ze 
sobą   przy stołach zastawionych planszówkami 
i karciankami. Oprócz reprezentantów z Warsza-
wy, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Mikołowa, 
Katowic i Płocka byli też uczestnicy z Czech, Nie-
miec i Ukrainy.

Ewangelickie gry_bez_prądu odbywały się pod 
hasłem „planszówki, których (jeszcze) nie znasz” 
- założeniem gospodarzy było, by nazwy gier 
turniejowych (czyli rozgrywanych w sobotę na 
punkty dla drużyn i indywidualnych graczy) do 
momentu otwarcia spotkania nie były znane 
uczestnikom. Zabieg ten miał na celu wyrównanie 
szans między początkującymi i zaawansowany-
mi graczami. W związku z powyższym, piątkowe 
popołudnie spędziliśmy na tłumaczeniu i nauce 
zasad oraz rozgrywaniu próbnych setów m.in. w: 
„CV”, „7 Cudów Świata”, „Królestwo w Budowie”, 
„Dixit”, „Przebiegłe Wielbłądy”, „Splendor”, „Small 
World”, „Potwory w Tokio”, „Takenoko”, „Carcas-

sonne” i innych. Dla relaksu i w przerwie od zdo-
bywania punktów niektórzy uczestnicy uczyli się 
zasad gier niepunktowanych oraz grali w „Piraci: 
Karaibska flota”, „Warhammer Inwazja”, „Palce  
w Pralce”, „Prawo Dżungli” i w wiele innych tytu-
łów. Gier dla nikogo nie zabrakło, okazało się na-
wet, że pewnych pudełek nie zdążyliśmy otworzyć!

W anonimowej ankiecie przeprowadzonej po ofi-
cjalnym zakończeniu naszych rozgrywek, na py-
tanie: „Czy wziąłbyś(wzięłabyś) udział w kolejnej 
edycji Ewangelickich gier_bez_prądu?”, uczestni-
cy jednogłośnie zaznaczyli odpowiedź „TAK!”. Dla 
gospodarzy niemały sukces i satysfakcja. 

zdjęcia: Łukasz Zieliński

EWANGELICKIE GRY_BEZ_PRĄDu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, 
zapraszamy w każdy piątek o 19.00 do sali nr 1 przy ul Kredytowej 4.

Spotkania INTEGRACJA mają charakter otwarty, 
na których gramy nie tylko w gry_bez_prądu

1-2. 05. 2015 r. Podczas turnieju…

2. 05. 2015 r.  Po turnieju….

Temat przewodni spotkania brzmiał: „Rola 
rad parafialnych w krzewieniu życia reli-
gijnego”. W dyskusji podkreślano, że za-
daniem członków rad parafialnych są nie 
tylko prace administracyjne i organiza-
cyjne, ale także wspieranie duszpasterzy  
w modlitwie i duchowym budowaniu pa-
rafii. Przedmiotem szczególnego zain-
teresowania winna być zarówno troska   
o intensyfikację życia nabożeństwowego, 
jak  dbanie o rozwój  chórów i działalność 
różnych grup parafialnych (kobiety, senio-
rzy, młodzież itp.).  

Druga część spotkania  poświęcona była 
omówieniu zasad reprezentowania para-
fii. Poszczególne paragrafy Regulaminu 
Parafialnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian, które zostały ostatnio 
wprowadzone, omawiał Artur Jakubanis, 
prawnik, który był członkiem  grupy robo-
czej  opracowującej ostatnie nowelizacje. 
Zwracał on uwagę na sprawy związane  
z właściwą reprezentację parafii, upoważ-
nienia itp. 

Po wspólnym obiedzie kontynuowano  
obrady. Ożywiona dyskusja i wystąpienia 
poszczególnych osób a także rozmowy 
kuluarowe świadczą o potrzebie takich 
spotkań, które pozwalają na wzajemne po-
znanie się i integrację. Wyrażono pragnie-
nie kontynuowania tego rodzaju spotkań. 
Prezes Rady Parafialnej  Parafii Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Warszawie,  Paweł 
Niemczyk zaproponował, aby następne 
spotkanie odbyło się w jego parafii.   

A. Karska
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RAZEm W CHRYSTuSIE - RAZEm W KOŚCIELE
IV MIĘDZYnARODOWA KOnfEREnCJA TEOLOgICZnA  

DLA KObIET

Synodalna Komisja ds. Kobiet, Diakonia 
Polska, Evangelischer Bund, Gustaw Adolf 
Werk i Światowa Federacja Luterańska 
współorganizowały IV Międzynarodową 
Konferencję Teologiczną dla Kobiet, 
która odbyła się w Międzynarodowym 
Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha 
Bonhoeffera w Szczecinie w dniach od  
15-19 kwietnia 2015 roku. Uczestniczyły 
w niej teolożki z Polski, Niemiec i Rosji. 
Gośćmi konferencji byli: Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzy 
Samiec i emerytowana Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego Północnej Łaby 
ks. Maria Jepsen.

Główny temat konferencji „Razem w Chry-
stusie - razem w Kościele”, zachęcał do 

szukania odpowiedzi na pytanie, jak dziś 
powinno być realizowane powszechne 
kapłaństwo wszystkich wierzących.

Bp Jerzy Samiec przedstawił ten temat 
ze szczególnym uwzględnieniem realiów 
istniejących w Polsce. Podkreślił, jak nie-
zwykle ważna jest współodpowiedzialność 
za życie w parafiach i w całym Kościele  
zarówno duchownych, jak i świeckich. Po-
ruszył też między innymi kwestie związane 
z ewentualnym wprowadzeniem ordyna-
cji kobiet na urząd duchownego - księdza  
w naszym Kościele.

Prof. Renate Wind w swoim referacie 
mówiła o powszechnym kapłaństwie  
w kontekście myśli ks. Dietricha Bonho-
effera zawartych w książce pt. „Wspólne  

Szczecin, uczestniczki międzynarodowej konferencji teolożek

życie”, a prof. Christine Globig przedstawiła  
temat: „Sukcesy i ograniczenia urzędu  
kościelnego kobiet w Kościele Wyznającym 
w Niemczech”.

W programie konferencji znalazły się  
warsztaty pt. „Rola teolożek we współczes-
nym Kościele.” Uczestniczki spotkania za-
jęły się także egzegezą tekstów biblijnych  
z Ewangelii Mateusza 15,21-28 i z Ewan-
gelii Marka 7,24-30 (spotkanie Jezusa  
z kobietą kananejską) oraz z Ewangelii  
Jana 15,1-6 (o krzewie winnym i latoro-
ślach) po to, by określić podstawy, zasady 
i wytyczne wspólnego życia w Chrystusie  
i w Kościele.

W związku ze zbliżającą się rocznicą 
500-lecia Reformacji zaprezentowano wy-
stawę pt. „Kobiety Reformacji”, dzięki któ-
rej można było zapoznać się z ciekawymi 
życiorysami niemieckich przedstawicielek 
Reformacji. Modlitwy poranne i wieczor-
ne również były poświęcone kobietom 

zaangażowanym w szerzenie haseł Refor-
macji. Katarzyna Sydonia, Anna Wazówna  
i Elżbieta Cruciger zostały przedstawione 
przez teolożki z Polski.

W sobotni wieczór zorganizowano uro-
czystą „Wieczerzę kobiet” (Frauenmahl), 
w trakcie której wygłaszane były mowy 
stołowe, podobnie, jak działo się to w goś-
cinnym domu Katarzyny i Marcina Lutrów. 
Przemawiającym paniom przyświecał te-
mat: „Razem kształtujemy przyszłość”.

W trakcie niedzielnego nabożeństwa  
w kościele ewangelicko-augsburskim 
Świętej Trójcy w Szczecinie kazanie wygło-
siła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

Konferencja na pewno była dobrą oka-
zją do przeżywania wspólnoty i dzielenia 
się swoimi  różnorodnymi doświadcze- 
niami dotyczącymi służby w Kościele  
Chrystusowym. 

diakon Małgorzata Gaś            

Szczecin, podczas obrad...
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50 LAT mEmORANDum WSCHODNIEGO 
NA KONFERENCJI W CENTRum LuTERAŃSKIm

– Memorandum Wschodnie to najobszer-
niejszy i – nie waham się tego powiedzieć 
– najważniejszy dokument pojednania 
polsko-niemieckiego – powiedział były 
prymas Polski abp Henryk Muszyński 
podczas konferencji „Na drodze pojed-
nania. Upamiętnienie Wschodniego Me-
morandum Kościoła Ewangelickiego w 
Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”.

Memorandum Wschodnie zostało ogło-
szone przez Kościół Ewangelicki w Niem-
czech (EKD) 1 października 1965 r. pt. 
„Położenie wypędzonych i stosunek  
narodu niemieckiego do wschodnich są-
siadów.  Ewangelickie memorandum”.  
Wywołało w RFN żywą dyskusję i przyczyniło 
się do stopniowej zmiany relacji polsko-nie-
mieckich i pojednania. Poprzedziło orędzie 
polskich biskupów rzymskokatolickich do 
biskupów niemieckich podpisane 18 listo-
pada 1965 r. w końcowej fazie obrad II So-
boru Watykańskiego.

Konferencja upamiętniająca wydanie tego 
dokumentu odbyła się 12 marca w Cen-
trum Luterańskim w Warszawie. Pierw-
szy referat wygłosiła historyczka prof. Clau-
dia Lepp z Uniwersytetu w Monachium, 
która mówiła o kontekście powstania Me-
morandum Wschodniego. Zwróciła uwagę, 
że Memorandum przyczyniło się do tego, że 
kwestia ziem wschodnich stała się częścią 
niemieckiej debaty publicznej.

O pojednaniu w perspektywie europej-
skiej mówił prof. Jerzy Buzek, były polski 
premier i przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego. – Warunkiem pojednania 
jest przebaczenie – podkreślał. Przyznał, 
że gdy ogłaszano Memorandum nie był 
gotowy na pojednanie. – Pojednanie 

to zwycięstwo nad swoim egoizmem  
i swoimi racjami. Wymaga pokory i od-
wagi – powiedział. Polityk nawiązał też do 
obecnej sytuacji na Ukrainie. – Sukces pol-
sko-niemieckiego pojednania może być 
dobrym przykładem dla tego, co niedaw-
no wydarzyło się na niektórych grani-
cach europejskich – stwierdził. Podkreślił 
też wartość solidarności. – Jest ona naszym 
obowiązkiem i nadzieją nie tylko w Euro-
pie, ale i na świecie. Jest to też wyzwanie 
dla współczesnych Polaków i Niemców, 
jeśli mamy być godni tego, co się wyda-
rzyło 50 lat temu – zaznaczył na koniec.

Historyk prof. Jarosław Kłaczkow z Uniwer-
sytetu w Toruniu mówił o recepcji Memo-
randum w Europie. W swoim wystąpieniu 
cytował głównie media niemieckie, ale 
też brytyjskie, francuskie i włoskie. Zwró-
cił uwagę, że liberalne i lewicowe gazety  
w RFN życzliwie odniosły się do Memoran-
dum. Brytyjski „The Times” pisał, że jest ono 
zbieżne w poglądami wielu rozważnych po-
lityków RFN. Dokument źle przyjęto w śro-
dowiskach przesiedleńców, natomiast CDU 
i CSU skrytykowały EKD za brak konsultacji 
z politykami i przesiedleńcami. Referent za-
uważył, że dopiero przemiany 1989 r. przy-
niosły porozumienie w kwestii dawnych nie-
mieckich ziem wschodnich.

Markus Meckel, niemiecki polityk i teo-
log ewangelicki, mówił o wpływie Memo-
randum na sytuację społeczno-polityczną  
w Niemczech. Jak zaznaczył, dokument EKD 
pokazał, jak Kościoły mogą włączyć się w 
debatę publiczną i wskazać jej centralne 
punkty. Podkreślił również, że początek dzi-
siejszego partnerstwa polsko-niemieckiego 
bierze się z Memorandum i listu polskich bi-
skupów rzymskokatolickich do niemieckich.

Były polski minister spraw zagranicz-
nych Władysław Bartoszewski opowiadał  
o pojednaniu polsko-niemieckim z punktu  
widzenia świadka wydarzeń. Podkreślił, że 
wielu niemieckich ewangelików wywarło 
wpływ na jego życie. Mówił, że w pierw-
szej połowie lat 60. stosunki polsko-nie-
mieckie zaczęły dojrzewać do pojednania  
w wyniku świadomych działań niemieckich 
ewangelików. – Nie ma przebaczenia bez 
wyznania prawdy. To wyznanie nastąpi-
ło ze strony narodu Ribbentropa, ale nie 
ze strony narodu Mołotowa – zaznaczył.

Abp prof. Henryk Muszyński, były rzym-
skokatolicki prymas Polski, podkreślił  
w swoim wystąpieniu, że Memorandum to 
najważniejszy dokument polsko-niemie-
ckiego pojednania. – W tym dokumencie 
odnalazłem prawdę – nie tylko w kwestii 
historii, ale też osądu – powiedział.

Prof. Heinrich Assel, teolog i bioetyk  
z Uniwersytetu w Greifswaldzie, mówił  
o perspektywach pojednania dzisiaj. W kon-
tekście konfliktu na Ukrainie postawił pyta-
nie, czy między ewangelickim i katolickim 
chrześcijaństwem zachodnim a chrześcijań-
stwem wschodnim istnieje wspólna nauka 
o pojednaniu.

O dorobku polskiej teologii ewangelic- 
kiej wobec kwestii pojednania mówił  
bp prof. Marcin Hintz z Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. Przy-
pomniał niemiecką publikację z lat 70. na 
temat pojednania polsko-niemieckiego,  
w której swoje teksty opublikowali również 
polscy teologowie ewangeliccy. W swym 
wystąpieniu skupił się głównie na dorobku  
ks. prof. Witolda Benedyktowicza, teologa 
metodystycznego i byłego prezesa Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Referent przypomniał 

12. 03. 2015 r. Centrum Luterańskie w Warszawie.  Przemawia Władysław Bartoszewski
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fragment jego tekstu, w którym podkreśla, 
że teologia chrześcijańska ma zawsze być 
po stronie tych, którzy protestują przeciw 
wojnie.

Teolożka prof. Ulrike Link-Wieczorek z Uni-
wersytetu w Oldenburgu wygłosiła referat 
o miejscu Kościołów w pojednaniu dzisiaj. 
– Pojednanie jest wiecznym procesem, 
nie kończy się – podkreśliła. Ostrzegała też, 
że pojednanie może zostać zmanipulowane  
i zinstrumentalizowane, szczególnie w epo-
ce internetu. Zwróciła uwagę, że kwestie 
pojednania i prawa do ojczyzny trzeba dziś 
rozważać w kontekście mobilności i migracji.

Były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce bp Jan Szarek opo-
wiadał o polsko-niemieckich spotkaniach 
Kościołów ewangelickich po II wojnie świa-
towej. Przypomniał, że polskie Kościoły lute-
rański i reformowany, a także Polska Rada 
Ekumeniczna pozytywnie oceniły Memo-
randum. Mówił też o wspólnym polsko-nie-
mieckim upamiętnieniu polskiego biskupa 
luterańskiego – Juliusza Bursche. – Bez bi-
blijnej inspiracji pojednania nie byłoby 
współczesnej Europy – przekonywał du-

chowny. Wyraził również nadzieję, że pol-
scy ewangelicy i katolicy wraz z niemieckimi 
ewangelikami i katolikami wydadzą wspól-
ne oświadczenie na temat pojednania.

Na koniec konferencji Stowarzyszenie Misja 
Pojednania wręczyło swoje ordery pojed-
nania „Komandoria Missio Reconciliationis” 
oraz odznaki „Zasłużony dla Westerplatte”.

Organizatorami konferencji byli: Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska 
Rada Ekumeniczna i Stowarzyszenie Misja 
Pojednania. Honorowy patronat nad kon-
ferencją objął prezydent Bronisław Komo-
rowski. Obrady moderowali bp prof. Marcin 
Hintz i ks. dr Ireneusz Lukas, dyrektor PRE. 
Obecni byli przedstawiciele Kościołów zrze-
szonych w PRE oraz innych Kościołów, a tak-
że ludzie nauki, kultury, polityki, mediów.

Z okazji konferencji nakładem Wydawnictwa 
Augustana wydano tekst Memorandum 
Wschodniego w języku polskim i niemie-
ckim. Organizatorzy konferencji zapowia-
dają też publikację wygłoszonych referatów.

Tekst i zdjęcia: Michał Karski
Źródło: www.ekumenia.pl

„Przeżywamy ciężkie czasy, odczuwamy 
kryzys ekonomiczny i musimy z  konieczno-
ści dostosowywać do tego swe potrzeby.” 

Może wielu identyfikuje się z niniejszymi 
słowami, może wielu wydadzą się tak ak-
tualne, jakby padły przed chwilą, odnosząc 
się do otaczającej ich codzienności. Autor 
powyższego tak pisze dalej: „Jednak życie 
jest silniejsze i stwarza potrzeby, które mu-
szą być zaspokojone, jeżeli nie mają szko-
dzić sprawie, z którą się wiążą.”

Uniwersalna prawda nie odnosi się wyłącz-
nie do pojęć tak szerokich, jak rzeczywi-
stość, świat. Pojęć szerokich i niemal bez-
kresnych, niczym ocean. Odnosi się także 
do każdej kropli oceanicznej wody, kropli, 
bez której ocean, nie byłby oceanem.  

Cytowane słowa zostały napisane w 1936 ro- 
ku i opublikowane 19 kwietnia w Zwiastu-
nie Ewangelicznym. Odnoszą się do tego, 
co i nam jest bardzo bliskie. 

„Mamy tu na myśli konieczność rozbu-
dowy życia kościelnego naszego Zboru. 
Minęły czasy, kiedy świątynia nasza mogła 
skupiać wszystkich jego członków. Powo-
jenna Warszawa, jako stolica Odrodzonej 
Polski, niepomiernie się rozrosła. Powsta-
ły nowe dzielnice na krańcach miasta  
i poza jego granicami, gdzie mieszkają nasi 
domownicy wiary w większej liczbie. Na 
pierwszy plan wysuwają się potrzeby pod-
miejskich Włoch.”

W owych podmiejskich Włochach gru-
pa ewangelików gromadziła się wówczas 
w pomieszczeniu należącym do rodziny 
Koelichenów, które z czasem stało się za 
małe, a ponadto wkrótce miało zyskać inne 

przeznaczenie. Poza tym wierni chcieli spo-
tykać w każdą, nie zaś tylko co drugą, nie-
dzielę miesiąca.

W niniejszym numerze Zwiastuna Ewan-
gelicznego podano również do publicznej 
wiadomości, że rodzina Koelichenów po-
darowała Parafii Ewangelicko-Ausburskiej 
w Warszawie plac o powierzchni 2000 m2. 
przy ulicy Parkowej we Włochach, na po-
trzeby wybudowania nowej kaplicy!

„Chcemy wybudować na nim kaplicę,  
a może raczej dom z obszerną salą, która 
by w niedziele i święta gromadziła na na-
bożeństwa, a w dni powszednie była świet-
licą dla dzieci, młodzieży i starszych.

Jako prezydium Komitetu Budowlanego, 
zwracając się do ogółu Członków Zboru  
z serdeczną prośbą: Pomóżcie swemi ofia-
rami do stworzenia ośrodka życia ewange-
lickiego we Włochach!

Prosimy o łaskawe składanie ofiar w redak-
cji Zwiastuna. 

Ochotnego dawcę miłuje Pan.

Prezydium Komitetu Budowlanego:
Prezes Honorowy: Senator I. Evert
Przewodniczący: E. Koelichen, adwokat
Ks. Pastorowie: A. Loth, Z. Michelis
O. Krenz, M.  Rüger
Mjr Hellwig, J. Scholz.”   [ZE 1936.04.19]

Jeszcze tego samego roku jesienią, podano 
do wiadomości Zboru w tygodniku Zwia-
stun Ewangeliczny z dnia 15 listopada, co 
następuje: 
„Komitet budowy kaplicy we Włochach 
dzieli się z członkami Zboru radosną wia-
domością, że (…) uroczystość poświęce-

Z KART HISTORII NASZEJ PARAFII:
JAK DOSZŁO DO POWSTANIA  KOŚCIOŁA WE WŁOCHACH…

Uczestnicy konferencji
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nia kamienia węgielnego pod budowę 
kaplicy odbędzie się we Włochach przy  
ul. Parkowej (obok szkoły powszechnej)  
i rozpocznie o godz. 3 m.15 po poł.”

I stało się. Budowę rozpoczęto. Nie było 
to jednak łatwe zadanie, a najpoważniej-
szy problem – jak się domyślamy – to brak  
funduszy.

Pastor Zygmunt Michelis tak relacjonował 
w Zwiastunie z 16 maja 1937r. postęp prac 
przy realizacji tego przedsięwzięcia: 

„Hojny dar pp. Koelichenów, którzy ofia-
rowali plac pod budowę kaplicy, pobu-
dził naszych kochanych, 
dzielnych „Włochów” 
do ważenia się na śmia-
ły, zbożny czyn budowy 
kaplicy. Cegłę na kapli-
cę ofiarował p. Karol 
Luniak, ale za wszystko 
inne musiała starczyć 
wiara, nadzieja i miłość 
garstki „włoskich” ewan-
gelików. Za poradą niżej 
podpisanego zaniechano 
budowy kaplicy, a po-
stanowiono pobudować 
pierwszy, oby nie ostat-
ni, w Warszawie „Dom 

Ewangelicki”, wprawdzie bez kina, ale za to 
ze specjalną salą kapliczką.

Odwołano się z gorącą prośbą do zawsze 
ofiarnego społeczeństwa ewangelickiego 
stolicy, zebrano trochę funduszów na miej-
scu i w Warszawie i rozpoczęto budowę. 
Z wielkim wysiłkiem doprowadzono małą 
cześć budynku pod dach, resztę wyciąg-
nięto z ziemi i... zatrzymano się. Brakło  nie 
tchu w słabej piersi nielicznej garstki, która 
nie traci zapału, lecz brakło pieniędzy.

I teraz ten szkielet ewangelickiej biedy 
„kresowej” straszy „włoskich” urbanistów  
i trapi „włoskich” budowniczych.”

ZE 16.05.1937

Ostatecznie filiał we Włochach został ofi-
cjalnie poświęcony 6 stycznia 1939 r., choć 
spotkania w nim trwały już od kilku miesię-
cy, a potrzeb wciąż było niemało:  

„Korzystamy, dzięki Bogu, już od pół roku 
z dobrodziejstw własnego kościółka. Lecz 
jakże ubogo przedstawia się on wewnątrz! 
Brak nam ołtarza, ambony, ławek i kande-
labrów ściennych. Brak nam dzwonu, któ-
ryby z jedynej w tej części Włoch świątyni 

Włochy. Najpierw wybudowano salę-kaplicę

Rozpoczęcie budowy kościoła we Włochach

przypominał o świątecznym odpoczynku. 
Prawdopodobnie trzeba będzie dodatko-
wo wybudować wieżę. Wreszcie, należy 
urządzić odpowiednio placyk przed koś-
ciółkiem. Obecnie placyk porosły chwa-
stem nie zachęca przybysza do wejścia 
poza ogrodzenia, a przestąpienie progów 
kościółka widokiem prostych długich ław  
i nagich ścian nie nastraja pobożnie.” 

Napisał ksiądz Mieczysław Rüger w ZE  
z dnia 15 stycznia 1939.  

Zachęcam do odwiedzania naszego koś-
ciółka we Włochach. Do wspólnego rado-
wania się tym, co mamy i wspólnej troski 
o niedostatek. Niech to spojrzenie w prze-
szłość będzie także zachętą do wytrwałego 
zmagania się z tym, przed czym stajemy w 
naszej codzienności, do podejmowania wy-
zwań oraz wdzięczności za to, co było i co 
jest nam dane, za to że możemy być choć-
by kroplą w oceanie.

W kolejnych numerach Informatora: o mu- 
zyce i śpiewie w naszym Zborze 130 lat 
temu, o stołecznym Diakonacie, ewange-
lickim szpitalu i inne ciekawostki sprzed 
wieku.

Magda Welman

6. 01. 1939 r. Włochy
Po uroczystości poświęcenia kościoła  

Wnętrze kościoła we Włochach w 2014 r., fot. A. Karska
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Jak wynika z zapisów kronikarskich już  
w 1807 r., do ówczesnej osady, położo-
nej nad rzeką Bzurą, zwanej Ozorkowem, 
przybyli pierwsi osadnicy. Było ich około 
300. Stanowili, jakbyśmy dziś powiedzieli 
kadrę fachowców, byli to bowiem sukien-
nicy (wyrobnicy, postrzygacze i prządnicy). 
Pod wpływem dalszego napływu ludności 
o różnych umiejętnościach i zawodach, 
ówczesny właściciel Ozorkowa Ignacy Sta-
rzyński uzyskał w roku 1816 dla swej osady 
prawa miejskie. 

Widząc znaczne korzyści związane z uprze-
mysłowieniem, już przecież miasta Ozor-
kowa, sprzyjał imigracji ludności obcego 
pochodzenia. Wraz z ludnością miejską 
przybywała także ludność wiejska i osied-
lała się w pobliskich wsiach, a zwłaszcza 

w Słowiku, Pustkowej Górze, Tkaczew-
skiej Górze, Władysławowie, Mariampo-
lu, Bandkowie (Bądków) i wielu innych.  
Ponieważ znakomita większość przybyłej 
ludności była wyznania ewangelickiego, 
to już w 1814 r. zawiązany został, chwilo-
wo jeszcze luźny, związek ewangelików, 
zamieszkałych zarówno w mieście, jak  
i na wsiach. Pierwszym duchownym został 
ks. Fryderyk Ferdynand Schulz. Oficjalnie 
jednak parafia ewangelicka w Ozorkowie 
powstała na podstawie restryktu Pań-
stwowej Komisji do spraw Religii i Kultury 
w dniu 5 czerwca 1826 r. Właściciel Ozor-
kowa Ignacy Starzyński przekazał na rzecz 
parafii 1 morgę ziemi i ogród dla duchow-
nego, a także zobowiązał się wypłacać 
kwotę 150 rubli w naturze na utrzymanie 
parafii. Jednocześnie z powstaniem para-

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ:
DZIEJE PARAFII EWANGELICKO-AuGSBuRSKIEJ W OZORKOWIE

Ozorków, Kościół Ewangelicko-Augsburski Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, 2012 r.

fii wybudowano drewniany kościół wraz  
z drewnianą dzwonnicą, która do roku 
1885, z zawieszonymi na niej dzwonami, 
zwoływała wierzących na kolejne nabo-
żeństwa. Później po wykonaniu obecnej 
dzwonnicy, najmniejszy z dzwonów zwany 
szkolnym, przeniesiony został na cmen-
tarz i żegnał odtąd umarłych, wzywając ich 
do świątyni wieczności. Pierwszym oficjal-
nym, a drugim z kolei, powołanym przez 
parafię duchownym został ks. Karol Fryde-
ryk Haberfeld, który uprzednio ordynowa-
ny w Warszawie, pełnił tam też obowiązki 
duszpasterskie. W Ozorkowie wykonywał 
swoją niełatwą służbę przez 10 lat. Na jego 
miejsce przybył w 1836 r. ks. Edward Stil-
ler, znany ze swej luterskości. Urząd swój 
z ogromnym błogosławieństwem Bożym, 
pełnił w Ozorkowie przez 43 lata, to jest 
aż do śmierci, która nastąpiła w 1879 r. 
Na okres jego służby przypada zasadniczy  
i podstawowy rozwój Parafii.

Przybyły z Warszawy Christian Wilhelm 
Werner buduje na terenie Ozorkowa dużą 
farbiarnię, a sukiennik Maciej Fryderyk 
Schlösser przybyły z miasta Aachen pierw-
szą fabrykę bawełny. Ozorków staje się po-
tentatem przemysłowym, z powodzeniem 
konkurującym z innymi miastami (Łódź 
odpada w przedbiegach). Nawiązane kon-

takty handlowe z carską Rosją okazują się 
złotodajnym źródłem. Obie fabryki pro-
sperują znakomicie, a wraz z nimi ich właś-
ciciele oraz zatrudnieni w nich pracownicy. 
Obie wymienione rodziny fabrykanckie 
należą do Parafii ewangelickiej w Ozorko-
wie. Zdobyte bogactwa nie oddalają ich od 
wiary. Wręcz przeciwnie. Coraz bardziej 
zdają sobie sprawę z zależności i błogosła-
wieństwa Bożego. Wobec tego postana-
wiają znaczną część uzyskanych środków 
pieniężnych przeznaczyć dla chwały Bożej. 
A okazja nie dała długo na siebie czekać. 
Oto niewielki i konstrukcyjnie nie najle-
piej wybudowany kościół nie przedsta-
wia stabilności i nie gwarantuje stałości.  
Rada Parafialna pod przewodnictwem  
ks. Stillera, której członkami są obaj wspo-
mniani fabrykanci postanawia wybudować  
nowy murowany kościół. W latach  
1840-42 trwa budowa, a 9 października 
1842 r. Superintendent Diecezji Kaliskiej, 
ks. Ernest Johann August Modl poświęca 
nowopowstałą w stylu pięknego renesan-
su (neoklasycyzmu) budowlę, a w dowód 
wdzięczności za łożone ogromne środki 
finansowe na jej budowę Parafia umiesz-
cza wewnątrz kościoła dwie pamiątkowe 
tablice dla obu fundatorskich rodzin. 

Ozorków, kościół E-A Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, tablice poświęcone pamięci zasłużonych fundatorów kościoła,
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Łączny koszt budowy wyniósł 120’000 zł. 
Ale na tym dzieło budowy nie kończy się. 
Po ukończeniu budowy kościoła przystą-
piono do budowy murowanej plebani, 
którą ukończono w 1850 r. W roku 1841, 
to jest w trakcie budowy kościoła zostaje 
do Parafii w Ozorkowie przyłączony filiał  
w Łęczycy, który przez prawie 100 lat sta-
nowić będzie jej składową część. Warto też 
w tym miejscu odnotować pewien fakt, 
mówiący o nieprzewidzianych trudnoś-
ciach, które jak wszędzie i zawsze także 
mają swoje miejsce w tej parafii. Otóż je-
den z ofiarodawców i dobroczyńców Pa-
rafii, uprzednio już wymieniony fabrykant 
Maciej Fryderyk Schlösser nagle umiera, 
co niewątpliwie nie pozostało bez zna-
czenia dla Parafii i zrodziło wiele różnych 
obaw. Jednakże w każdym dobrym dziele 
niezawodna staje się nadzieja pokładana 
w Bogu. I w tym wypadku było podob-
nie. Dyrektorem fabryki zostaje spokrew-
niony z rodzinami Schlösserów, Werne-
rów, Weilów i Jonscherów, zamieszkałymi  
w Ozorkowie - Karol Wilhelm Scheibler, 
który jak wierny syn Kościoła Ewangeli-
ckiego wywiązuje się w sposób należyty 
ze wszystkich zobowiązań finansowych, 
przyjętych przez zmarłego M.F. Schlössera  

w stosunku do Parafii. Parafia 
więc mogła dalej realizować 
swoje zamierzenia. W 1854 r. 
wspomniany Karol Wilhelm 
Scheibler przenosi się do 
Łodzi, gdzie robi zawrotną 
karierę i staje się niebawem 
największym przemysłowcem 
i najbogatszym fabrykantem 
Łodzi.

W roku 1879 umiera wielce 
zasłużony ks. Edward Stiller, 
zostaje pochowany na cmen-
tarzu w Ozorkowie obok 

grobu rodziny Wernerów. Jego następcą 
zostaje ks. Edward Wilhelm Władysław Le-
mon. Niebawem staje się wielkim przyja-
cielem zamożnego, ale bezdzietnego mał-
żeństwa Henryka i Matyldy Schlösserów 
(uwaga: Matylda Schlösserowa była rodzo-
ną siostrą Anny Scheiblerowej, żony Karo-
la Wilhelma z Łodzi - obie z domu Werner). 
Dzięki tej przyjaźni małżonkowie Schlösser 
dokonują szeregu zapisów majątkowych 
na rzecz Parafii. Henryk Schlösser jest 
członkiem Rady Parafialnej i w 1882 r. na 
własny koszt buduje nową, obecną dzwon-
nicę, przeprowadza renowację kościoła 
upiększającą jego wnętrze, buduje trzy-
-klasową szkołę oraz piękny dom starców, 
zarówno dla ewangelików jak i katolików. 
Dom starców zostaje w dniu 15 kwietnia 
1889 r. poświęcony przez ks. Lemona, 
przy udziale księdza katolickiego. Admini-
strację domu starców powierzono Parafii 
ewangelickiej. W 1891 r. wybudowano na 
cmentarzu dom dla grabarza wraz z kapli-
cą przedpogrzebową. Po śmierci małżeń-
stwa Henryka i Matyldy Schlösser wartość 
gotówkowa na hipotece wynosiła 146’000 
rubli i przeszła na rzecz Parafii. Istniejące 
na cmentarzu mauzoleum im. Schlösse-
rów wybudowane zostało przez Matyldę 

Ozorków, wnętrze kościoła E-A

Schlösser po śmierci jej męża Henryka  
i przed jej śmiercią, która nastąpiła 6 lute-
go 1904 r. Przed l wojną światową Parafia 
w Ozorkowie była jedną z najzamożniej-
szych parafii ewangelickich w Polsce.

15 kwietnia 1910 r., w rocznicę swoich 
urodzin umiera ks. Edward Lemon, po-
dobnie jak jego poprzednik zostaje pocho-
wany na terenie cmentarza w Ozorkowie.  
W latach 1911-1913 obowiązki probosz-
cza Parafii pełni ks. Leon 
Witold May, późniejszy 
wieloletni proboszcz Pa-
rafii w Tomaszowie Ma-
zowieckim, który zginął 
zamęczony w obozie kon-
centracyjnym w Dachau 
podczas II wojny świato-
wej. W latach 1913-1916 
przeprowadzono kolej-
ne prace renowacyjne w 
kościele, których koszty 
pokryła w całości, już 
wówczas sędziwa, Anna 
Scheiblerowa, urodzo-
na w Ozorkowie, wdo-
wa po Karolu Wilhelmie 
Scheibler z Łodzi.

W 1916 roku pod kierow-
nictwem Adolfa Modro 
zorganizowano pierwszy 
parafialny zespół chóral-
ny. Ostatnim kantorem 
i nauczycielem parafial-
nym był August Henelt, 
zmarły 3l marca 1938 r. 
w wieku 88 lat. Po odej-
ściu ks. Maya, parafię w 
Ozorkowie objął ks. Adolf 
Henryk Rondthalter. Jego 
urzędowanie trwało 5 lat, 
to jest od 1913 do 1918 ro- 

ku, po czym przeniósł się do Warszawy  
i objął stanowisko dyrektora znanego 
polskiego gimnazjum ewangelickiego  
im. Mikołaja Reja. Na jego miejsce dopiero  
w roku 1919 przyszedł ks. Paweł Otto, zna-
ny pietysta i propagator tzw. Błękitnego 
Krzyża. W  1924 roku opuścił on Ozorków 
i przeniósł się do Łodzi, obejmując stano-
wisko duchowego przewodnika łódzkiej 
społeczności pietystycznej, działającej  
w łonie Kościoła. 

Od 1925 r. do końca 
wojny duszpasterzem 
był ks. Teodor Berg-
mann, którego zapewne 
niektórzy jeszcze pamię-
tają. Wikariuszem Para-
fii, z siedzibą w Łęczycy, 
w latach 1935-1936 był 
ks. Adolf Cerecki, który 
też objął administrację 
Parafii w Łęczycy z chwi-
lą jej przekształcenia  
w 1936 r. z filiału należą-
cego do Parafii w Ozor-
kowie w samodzielną 
jednostkę kościelną. 

W 1935 r. Parafia 
wzbogaciła się o nowy 
dom modlitwy we wsi  
Władysławów – Kwilno. 
Dom ten spełniał także 
funkcję szkoły, a jej na-
uczycielem i kantorem 
był Julian Witzke. W in-
nych wsiach, zamiesz-
kałych przez ewangeli-
ków istniały także tzw. 
kantoraty i szkoły dla 
ewangelickich dzieci, 
gdzie odbywały się nie-
dzielne i świąteczne na-Ozorków, cmentarz E-A,   

grób ks. Edwarda Stillera
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bożeństwa, odprawiane przez kantorów, 
a nabożeństwa komunijne przez dojeż-
dżającego z Ozorkowa księdza. Czasy po 
II wojnie światowej diametralnie zmieniły 
oblicze Parafii w Ozorkowie. W pierwszym 
okresie budynek kościoła zamieniony zo-
stał na obóz i przedstawiał obraz nędzy  
i rozpaczy. Parafia pozbawiona duszpa-
sterza i możliwości jakiejkolwiek działal-
ności i egzystencji praktycznie przestała 
istnieć. Plebania jak i inne budynki para-
fialne zostały zamieszkane przez obcych 
wyznaniowo lokatorów. Budynek kościoła 
po likwidacji obozu zostaje zabrany i użyt-
kowany przez Kościół Rzymskokatolicki. 
Pierwsze nabożeństwa na przełomie 1947 
i 1948 r., odbywają się pod gołym niebem 
na cmentarzu przy mauzoleum Schlös-
sera, odprawiane przez ks. radcę Karola 
Kotulę z Łodzi, mianowanego przez Konsy-
storz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
administratorem Parafii w Ozorkowie. 
Podjęto starania o zwrot kościoła, które 
zakończyły się powodzeniem w 1953 r. 
Po wyborze ks. Karola Kotuli w 1953 r. 

na Biskupa Kościoła i jego 
odejściu do Warszawy, obo-
wiązki duszpasterskie peł-
nią kolejno: ks. Adolf Gloc, 
ks. Emil Kowala, ks. Ryszard 
Małek, wszyscy dojeżdżając 
z Łodzi. Następnie od roku 
1954 administrację Para-
fii w Ozorkowie przejmuje 
ks. dr Woldemar Gastpary 
z Łodzi. Jako senior Diece-
zji Warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 
podejmuje trud rewindyka-
cji czyli zwrotu utraconego 
przez Parafię w Ozorkowie 
mienia nieruchomego. W tej 
mierze służy mu nieoce-

nioną pomocą jedna z najaktywniej-
szych parafianek p. Anna Sznajder, któ-
ra w okresie powojennej działalności 
Parafii odegrała wybitną rolę, zasługu-
jącą na najwyższe uznanie. Do pomocy  
ks. Gastpary’emu służą dwaj praktykanci: 
na przełomie 1954 i 1955 r. student Janusz 
Narzyński (późniejszy Biskup naszego Koś-
cioła) oraz od 6 maja 1955 r. student Ma-
riusz Werner, który z chwilą ordynacji na 
duchownego w dniu 15 kwietnia 1956 r. 
zostaje wikariuszem, a następnie od  
1958 r. administratorem Parafii w Ozorko-
wie. Od l lipca 1980 r. do pomocy zostaje 
mu przydzielony wikariusz ks. Marcin Un-
das (obecny administrator parafii). 

W okresie ostatnich lat przeprowadzono 
szereg prac remontowych o różnym cha-
rakterze. Odzyskany w 1953 r., kościół był 
ogromnie zdewastowany, pozbawiony 
organów, ławek, oświetlenia elektryczne-
go, dzwonów i wielu innych potrzebnych 
rzeczy. Stopniowo i systematycznie prze-
prowadzono różne naprawy i uzupełniono 
braki. Ławki itp. sprowadzono aż ze Śląska 

Ozorków, cmentarz E-A, grobowiec Schlösserów i groby rodziny Wernerów

z Kamiennej Góry. Wiele prac wykonano 
we własnym zakresie, przez oferujących 
się do pomocy parafian, a na inne znów 
prace zebrano ofiary. Do najważniejszych 
prac należy zaliczyć wymianę pokrycia da-
chowego na kościele i dzwonnicy, częścio-
we malowanie wnętrza, ścian i ławek, wy-
miana szeregu okien wraz ze szkleniem, 
naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, 
wykonanie siatkowego ogrodzenia terenu 
kościoła i wiele innych. Największą jednak 
bolączką i tragedią Parafii jest kilkakrotna 
w latach siedemdziesiątych, zakrojona na 
dużą skalę migracja Parafian.

W roku 1985 podjęto decyzję dotyczącą 
koniecznego remontu budynku kościelne-
go. Prace remontowe rozpoczęto w roku 
1987r. Wymieniono belki nośne kopuły 
kościoła, poszycie drewniane kopuły oraz 
naprawiono tynki i stiuki w kopule. Zało-
żono podłogę na miejscu po organach, 
pomalowano wnętrze kościoła. Po sied-
miu latach prace remontowe zakończono 
uroczystym otwarciem kościoła do służ-
by Bożej w dniu 28.05.1994 r. z udziałem 
dwunastu duszpasterzy naszego Kościoła. 
Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła EA 
w Polsce ks. bp Jan Szarek z Warszawy.  
W kolejnych latach doprowadzona została 
do kościoła woda i kanalizacja, co pozwoli-
ło w zakrystii zainstalować umywalkę i WC.

29. 05. 1997r. i 18. 05. 2013 r. – odbyły się 
w Ozorkowie Zjazdy Chórów Diecezji War-
szawskiej. Parafia Ewangelicko-Augsbur-
ska w Ozorkowie, przeprowadziła  remont 
administrowanych budynków. W latach 
1999-2000 wyremontowany został budy-
nek plebanii. Budynek został podłączony 
do sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

W sobotę, 12 października 2002 roku  
Parafia obchodziła 160 rocznicę poświę-
cenia kościoła Dwunastu Apostołów Jezu-

sa Chrystusa. O godz. 11.00 rozpoczęło 
się uroczyste nabożeństwo spowiednio-
-komunijne z kazaniem zwierzchnika Die-
cezji Warszawskiej  ks. bpa Mieczysława  
J. Cieślara. Na nabożeństwie wystąpił chór  
parafialny z Zgierza i Ozorkowa pod kie-
runkiem Janiny Marek-Undas. 

Od kwietnia do czerwca 2013 roku wy-
remontowana została elewacja i dach 
dzwonnicy wolno stojącej przy kościele. 
Kosztorys powykonawczy przekroczył kwo-
tę 165 000,00 zł. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Łodzi na podstawie umowy  
z  25.04.2015 r. przyznał Parafii dotację na 

ten cel  w wysokości 40.000,00 zł. Prace 
projektowe zostały sfinansowane przy po-
mocy dotacji Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa. W dzwonnicy zainstalowany jest 
dzwon wagi prawie jednej tony przywie-

Odnowiona dzwonnica, fot. Aldona Karska, 2015
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ziony z kościoła ewangelickiego w Łowi-
czu. Uruchamiany jest ręcznie. W sierpniu 
1998 r. na dzwonnicy został zainstalowa-
ny zegar elektroniczny, którego fundato-
rem był Urząd Miejski Miasta Ozorkowa.  
W 2014 roku koniecznym okazało się  
zainstalowanie nowego zegara na wieży, 
gdyż poprzedni przestał funkcjonować.
Od roku 1997 do roku 2000 na przełomie 
miesięcy lipca i sierpnia w kościele odby-
wały się Dni Muzyki Kameralnej organizo-
wane pod patronatem Burmistrza Miasta 
Ozorkowa i kierownictwem artystycznym 
Ryszarda J. Osmolińskiego. W kolejnych  
latach odbywały się w kościele koncerty 
organizowane przez Parafię przy współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Parafia włącza się w działalność charyta- 
tywną zbierając przy pomocy szkół paczki 
na akcję: „prezent pod choinkę” dla dzieci 
na Ukrainie, Białorusi, Rumunii. Dla oko-
ło 100 dzieci z terenu Ozorkowa wskaza-
nych przez nauczycieli i Ośrodek Pomocy 
Społecznej organizowała do 
2012 r. akcję „Gwiazdkowej 
niespodzianki”. Od 2014 r. 
akcja ta organizowana jest dla 
dzieci objętych sobotnim na-
uczaniem w Sali parafialnej.

W roku 2005 wymieniono 
okna w sali parafialnej, wy-
mieniono w pierwszej części 
sali podłogę i pomalowano 
ściany, sufit i meble. W ko-
lejnych latach zainstalowa-
no ogrzewanie kaloryferami.  
W sali odbywały się lekcje re-
ligii (od trzech lat nie ma w 
Parafii dzieci w wieku szkol-
nym). W dalszym ciągu są or-
ganizowane godziny biblijne, 
zebrania Rady Parafialnej, 

spotkania dla dzieci prowadzone przez 
pracownika Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Miłość Edukacja Dojrzałość – Mo-
nikę Stępień oraz wolontariuszy rekrutu-
jących się spośród parafian z Ozorkowa  
i innych miejscowości. Ozorkowski Klub 
Dobrej Nowiny w ramach którego od-
bywają się spotkania dla dzieci, został 
wsparty finansowo w latach 2008, 2010  
i w 2011roku przez Urząd Miasta Ozor-
kowa w ramach wsparcia realizacji zadań 
publicznych na podstawie stosownych 
umów. 

Od września do grudnia 2013 z pomocą 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
zostało zrealizowane zadanie: Pielęgnacja 
drzewostanu na terenie cmentarza Parafii 
EA w Ozorkowie przy ul. Cmentarnej 1.  
W ramach zadania usunięto posusz, prze-
świetlono korony i poprawiono statykę 
226 drzew. Dotacja WFOŚ i GW na ten cel 
wyniosła 72.490,00 zł. 

Dzwonnica w 2012 i 2015 r.

Od września do października  2014 roku 
zrealizowano kolejny projekt: wymianę 
poszycia dachu kościoła Dwunastu Apo-
stołów Jezusa Chrystusa blachą tytanowo-
-cynkową, bez wymiany poszycia dachu 
kopuły i latarni. Kosztorys prac wyniósł 
91.059,82 zł. Wojewódzki Konserwator Za-
bytków na podstawie umowy nr 35/2014 
udzielił Parafii dotacji w wysokości 
30.000,00 zł na ten cel.   Konsystorz Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego wspomógł 
sfinansowanie projektu kwotą 15.000,00 
zł. Wkład własny Parafii pochodził z sprze-
daży nieruchomości w Łęczycy. Na koniec 
2014 roku Parafia EA w Ozorkowie wg sta-
tystyki wykazywała 28 parafian, z których 
18-tu opłaciło składkę parafialną. Kilku 
parafian i sympatyków dojeżdża na próby 
chóru i koncerty do Zgierza. Nabożeństwa 
odbywają się przez ostatnie lata zazwyczaj 
w 1 i 2 niedzielę miesiąca o 12.00, w ko-

lejne niedziele o 8.00. Raz w miesiącu po 
nabożeństwie odbywają się spotkania przy 
kawie lub herbacie.

Parafia administruje dwoma cmentarza-
mi w Ozorkowie i Łęczycy oraz pamięta   
o dwunastu nieczynnych cmentarzach 
wiejskich, które nie mają aktu własności 
wpisanego do Księgi Wieczystej, są jednak 
świadectwem zamieszkiwania ewangeli-
ków w pobliskich miejscowościach.

Parafia prowadzi stronę internetową na 
której cmentarze te i ich wygląd,  zostały 
opisane przez  dr itp. Itp. UAM Mirosława 
Makohonienko, Instytut Geoekologii i Geo-
informacji Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Zakład Geologii i Paleo-
geografii Czwartorzędu, który pochodzi  
z Ozorkowa.

Tekst: Ks. Mariusz Werner i ks. Marcin Undas
Zdjęcia: Aldona Karska

Dawny budynek plebanii

Bibliografia: 

Gastpary Waldemar,  Historia Protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII w. do I wojny światowej  Warszawa 1977
Górny Paweł Andrzej, Robert Sebastian Łuczak Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności Ewangelicko-
Augsburskiej – Łódź 2009
Górny Paweł Andrzej Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Ozorkowie –  Ozorków 2010
Górny Paweł Andrzej Przemysł Starszy od Miasta – Ozorków 2014
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ZAuWAŻONE W PODRÓŻY…
„NAJPIĘKNIEJSZA” RuINA W POLSCE…

Żeliszów – wieś na Pogórzu Kaczawskim, koło Bo-
lesławca. Wybudowano tu jedną z najpiękniejszych 
świątyń ewangelickich na Dolnym Śląsku. Kościół 
zbudowano w1797 r. na planie elipsy. Barokowy 
kościół zaprojektował Carl Langhansen, twórca Bra-
my Brandenburskiej w Berlinie. 

Wnętrze kościoła o kształcie elipsy otaczają dwie 
kondygnacje empor, wspartych na stiukowych ko-
lumnach. Kościół mógł pomieścić do 4 tysięcy osób! 

W świątyni był piękny ołtarz, białe podłogi i wiel-
kie kryształowe żyrandole. W XIX w. dobudowano  
z bolesławieckiego piaskowca wieżę wg projektu 
architekta Petera Gansela. Wieżę wieńczył strzelisty 
hełm zakończony „jabłkiem” poniżej krzyża. 

Od 1945 roku kościół ulega stopniowej dewastacji doprowadzając obiekt do ruiny. Mimo, że wy-
posażenie kościoła zostało nie tylko zdewastowane, ale i rozgrabione, to wnętrze świątyni robi 
ogromne wrażenie. Dostrzec można jeszcze zniszczone malowidła ozdobne, napisy na ścianach, 
resztki balustrad, schodów. 

Obecnie, utworzona fundacja „Twoje dziedzictwo” zbiera fundusze na remont dachu w celu ochro-
ny obiektu przed dalszym niszczeniem. (twojedziedzictwo.pl)

Nam udało się przez wybitą dziurę w zamurowanych oknach zrobić zdjęcie wnętrza, które wywo-
łuje zadumę – co dalej?

Tekst: Danuta i M. Edward Weigle
Zdjęcia: M. Edward Weigle

Zdjęcie archiwalne: twojedziedzictwo.pl  

Żeliszów, ruina kościoła ewangelickiego, 2015

Żeliszew, wnętrze kościoła przed 1945 r. Żeliszów,  wnętrze kościoła w 2015 r.

mIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORmACJĄ  
I REFORmATORAmI…

mANSFELD

Miasto w Saksonii, w Niemczech. Zaledwie o 10 km oddalone od Eisleben. Znane  
są wzmianki o tej miejscowości już w X w., w XIII w. kroniki wspominają o zamku,  
a w 1400 r. Mansfeld otrzymuje prawa miejskie. W 1500 r. miasto liczy ok. 1500-2000 
mieszkańców. Rozkwit miasta następuje, tak jak w przypadku Eisleben,  na przełomie 
XV/XVI w. w związku z rozwojem górnictwa – są tu złoża miedzi i srebra. W tym czasie 
górujący nad miastem zamek rozrasta się do potężnej twierdzy. 

Zamek składał się początkowo z trzech mniejszych zamków. Luter i Melanchton przeby-
wali tu w grudniu 1545 r., w części zamku zwanym zamkiem tylnym (Schloss Hinterort).  
Ta część zamku obecnie jest w ruinie. W zachowanej części zamku umieszczony jest koś-

Panorama Mansfeld widoczna z zamku, 2014 r

Zamek Mansfeld, 2014 r.  
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cielny ośrodek wypoczynkowy.  Bardzo do-
brze zachowany jest jednonawowy, póź-
nogotycki kościół zamkowy, pochodzący  
z XV wieku. Prezbiterium oddzielone jest  
od nawy kunsztowną kratą. Ołtarz skrzyd-
łowy z 1520 roku, chrzcielnica z 1522 r. Na 
emporze znajduje się nisza do przechowy-
wania sakramentów, a na dole tabernaku-
lum z 1537 r. W jednym z witraży odnajdu-
jemy wizerunek Marcina Lutra.

W 1484 do Mansfeld przeprowadziła się 
rodzina Marcina Lutra. Tu też Marcin Lu-
ter rozpoczął swoja edukację. Ojciec zaku-
pił dom przy dzisiejszej Lutherstrasse. Był 

to dom zamożny, wskazują też na to ostatnie 
badania archeologiczne. Był znaczne więk-
szy niż ta część, która zachowała się do na-
szych czasów. Hans Luter (Luder) żył tu aż 
do śmierci. Potem dom odziedziczył młodszy 
brat Marcina – Jakub. W następnych  wie-
kach był on wielokrotnie przebudowywany. 
W 1880 r. urządzono tu zbiór dokumentów 
i pamiątek. W 2014 r. po przeciwnej stronie 

ulicy wybudowano nowoczesne muzeum,  
w którym oprócz pamiątek z epoki o charak-
terze sakralnym, są też fragmenty (kolumny) 
pochodzące z zamku Mansfeld. Znajdujemy 
też eksponaty pochodzące z ostatnich wy-
kopalisk archeologicznych prowadzonych  
w obrębie posesji domu rodzinnego Lutra. Są 
to przedmioty codziennego użytku, biżuteria 
itp. W muzeum znajdujemy też eksponaty 
związane z górnictwem.   

Mansfeld, wnętrze kościoła zamkowego i witraż, 2014 

Mansfeld, 2014 r.
Zachowana część domu Hansa Lutra

Mansfeld, kościół św. Jerzego, 2014 r.

Największą budowlą w mieście jest kościół św. Jerzego. 
Budowę tego kościoła rozpoczęto w 1493 r. Był więc mały 
Marcin Luter świadkiem budowy kościoła. Wiadomo, że 
śpiewał tu w dziecięcym chórze i służył jako ministrant.    
A w 1545 roku dwukrotnie głosił tu kazania! Obok kościo-
ła znajdowała się szkoła, do której Marcin Luter uczęszczał  
w latach 1491-1497, uczył się tu gramatyki, logiki, retoryki, 
muzyki. Budynek ten był wielokrotnie przebudowywany, aż 
w 2000 roku zaszła konieczność rozebrania go i wybudowa-
nia na nowo, zachowując pierwotna sylwetę. Obecnie mieści 
się tu biuro informacji turystycznej. Ale zachowała się tablica 
informująca,  że była tu szkoła, do której uczęszczał Luter.  
W okresie rozkwitu miasta na przełomie XV/XVI w. szkoła 

koło kościoła okazała się 
zbyt ciasna i wybudowa-
no nowy budynek, potem 
nazwany Szkołą Miejską 
Lutra.
W mieście znajduje się 
też ciekawy pomnik Mar-
cina Lutra. Postawiony  
w 1913 r. autorstwa Pau-
la Juckoffa. Pełnił rolę …
studni. Szczyt pomnika 
zwieńczony jest figurą św. 
Jerzego na koniu pokonu-
jącego smoka (to jest herb 
Mansfeldu), a poniżej 
umieszczone są medalio-
ny z wizerunkami rodzi-
ców Marcina Lutra: Hansa 
i Margerety. Pomnik ma 

kształt trójkąta: z każdej 
strony umieszczono relief z brązu ilustrujący różne etapy z życia Marcina Lutra: pierwszy, 
zatytułowany „Hinaus in die Welt” („Ku światu”) ukazuje pożegnanie się Lutra – młodzień-
ca z Mansfeld; drugi, „Hinein In den Kampf” („Do walki”) pokazuje przybicie tez; trzeci, 
„Hindurch zum Sieg” („Ku zwycięstwu”) przedstawia Lutra jako kaznodzieję. 

Miasto Mansfeld od 1996 roku nosi nazwę Lutherstadt Mansfeld. Liczy dzisiaj ponad  
10 tys. mieszkańców. 

Tekst i zdjęcia:  
Aldona Karska

Mansfeld, pomnik-studnia Marcina Lutra z 1913 r. 

Mansfeld, szkoła, 2014 r. 
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WSPOmNIENIA:
     
     Śp. Ineza Westrich

Znowu opustoszało kolejne miejsce w kościelnej ław-
ce. 21 lutego  b.r. dowiedzieliśmy się o śmierci na-
szej parafianki, członkini Koła Pań, Inezy Westrich, 
urodzonej 19 kwietnia 1930 roku. Ostatnio rzadko 
przychodziła na nabożeństwa, ale kiedy do niej dzwo-
niłam, interesowała się życiem parafii, dzieliła uwaga-
mi na aktualne tematy, a jej osąd był zawsze trafny  
i precyzyjny. W kaplicy Halpertów zgromadziło się 
liczne grono żegnających, w tym byli więźniowie obo-
zów koncentracyjnych – trumna była przykryta chustą  
z więziennego pasiaka z literą P. Wśród wiązanek do-
minowały tak kochane przez nią białe kwiaty. Ineza 
niechętnie mówiła o przeżyciach wojennych, które 
dla niej były wyjątkowo traumatyczne. Jako 14-let-
nią dziewczynę wywieziono ją po Powstaniu razem  
z Matką do obozu w Ravensbrück. Mówiła, że przeżyła 
tylko dzięki Matce i – hrabiemu Bernadotte,  bratan-
kowi króla Gustawa V, przedstawicielowi Szwedzkiego 
Czerwonego Krzyża, zaangażowanego w pomoc dla 

więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Matka chroniła swoje dziecko jak mo-
gła, a hrabia zwizytował obóz  właśnie tego dnia i o tej godzinie,  kiedy obie stały już  
w kolejce do komory gazowej (samochodu, w którym ofiary duszono spalinami). Egze-
kucję przerwano. Później był jeszcze obóz w Hamburgu, naloty alianckie, podczas któ-
rych strażnicy biegli do schronów, zamykając więźniów w barakach pod strażą psów. 
I powrót na piechotę do Polski, w obozowych pasiakach. Gdzieś na terenie Niemiec 
zostały otoczone przez oddział czerwonoarmistów: „Stoj, wy Russkije!” (litera P została 
przez nich wzięta za R). Matka, która bardzo dobrze znała rosyjski, zaczęła im tłuma-
czyć, że są Polkami, wracają do Warszawy. „Po co? Warszawy już nie ma”. Dowódca 
machnął ręką  na oddział, żeby szedł dalej, pozostał przy nich przez chwilę. Matka zno-
wu spytała, jak to teraz będzie. I usłyszały: ”Żiť budiesz, no nie poljubisz”. 

Wróciły, rozpoczęły życie w okaleczonym mieście. Ineza pracowała w Zjednoczeniu 
Górnictwa, Ministerstwie Przemysłu, Instytucie Energetyki, później działała  społecznie  
w swojej spółdzielni mieszkaniowej. Niebywale zorganizowana, logiczna, sprawiała 
wrażenie zasadniczej, ale to było tylko pierwsze wrażenie. Przystojna, zawsze elegan-
cka i dystyngowana, kochająca operę, koncerty w filharmonii, interesująca się światem. 
Dama z klasą. Kiedy zdarza mi się przechodzić ulica Graniczną, przy której mieszkała, 
odruchowo rozglądam, czy nie zobaczę gdzieś przed sobą  jej wyprostowanej, szczupłej 
sylwetki.                                                                             

                                                                                               Maria Chmiel

Ineza Westrich, 2009 r. 

Mansfeld, reliefy na pomniku Marcina Lutra

Wewnątrz muzeum Mansfeld, 2014 r.

Mansfeld, ratusz i „nowa” szkoła, która powstała 
pod koniec XV w., bo stara była za mała, 2014 r. 
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POLECAMY:

Przy wejściu do kościoła po stronie lewej znajduje 
się stoisko z wydawnictwami, którym kieruje od 
wielu lat pani Zofia Mauer. Otwarte jest zawsze 
po niedzielnym nabożeństwie przedpołudniowym. 
Można tu nabyć różne wydawnictwa kościelne, 
parafialne, czasopisma, pocztówki. 

v	„Aktualność Sørena Kierkegaarda”, 
monografia wieloautorska, 2013,  
Gdańsk-Gdynia-Sopot, cena 30 zł

v	 „Adoptowani przez Boga”, Janina Gazda, 
wydawnictwo WARTO 2006, cena 31 zł

v	„Daj, bym głos Twój słyszał”, (zbiór kazań do 
tekstów Starego Testamentu), ks. Ryszard Janik, 
cena 30 zł

v „Pan zmartwychwstał” (zbiór kazań),  
ks. Adam Hławiczka, cena 25 zł

v  „Ewangelicy warszawscy w walce  
o niepodległość Polski 1939-1945 – słownik 
biograficzny”, praca zbiorowa,  Warszawa 
2007, cena 50 zł

v  „Od Edynburga do Porto Alegre”,  
Karol Karski, Warszawa 2009, cena 42 zł

v  „Polacy z wyboru”, Tomasz Markiewicz, 
Tadeusz W. Świątek, Krzysztof Wittels, 
Warszawa 2012, cena 75 zł

v  „Biblijny alfabet kobiet”, praca zbiorowa, 
Bielsko-Biała 2009, cena 15 zł

v	„Cmentarze ewangelickie w Warszawie  
– przewodnik praktyczny”, Warszawa 2011, 
cenia 25 zł.

v	 „Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Radomiu”, Jarosław Kłaczków, Toruń 2005, 
cena 25 zł

v  „Kościół Ewangelicko-Augsburski  
w Poznaniu i Zachodniej Wielkopolsce  
w latach 1919-1945”, Jerzy Domasłowski, 
Poznań 2005, cena 25 zł

v  „Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Lublinie historia-tradycja-współczesność”, 
praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Dariusza 
Chwastka, Lublin 2007, cena 32 zł

v  „Leśne kościoły – miejsca tajnych 
nabożeństw ewangelickich w Beskidzie 
Śląskim” praca zbiorowa, Bielsko-Biała 2009,  
cena 32 zł

v  „Deklaracja o usprawiedliwieniu – historia 
powstania, tekst deklaracji, opinie, 
komentarze”, Bielsko Biała 2000, cena 12 zł

v  „Formuła zgody”, cena 26 zł

v  „Pisma etyczne”, Marcin Luter, cena 24 zł

v  „Pia desideria”, Filip Jakub Spener, cena 16 zł

v  „Mały katechizm Marcina Lutra”, cena 5 zł

Pani Zofia Mauer na stoisku z wydawnictwami,
2012, fot. A. Karska

PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Boże! Niechaj Twoje błogosławieństwo zstąpi na nas
i towarzyszy nam przez całe, dalsze nasze życie.

Niechaj Twoja radość wypełnia nasze serca
i wzmacnia nas na nasze dni powszednie.

Niechaj Twoja moc podnosi nas na duchu
i obdarza nas chęcią do życia.

Niechaj Twoje światło rozświeca nasze ciemności
i przyświeca nam na każdy nowy dzień.

Niechaj Twoja miłość dowodzi nam Twego zmiłowania
i zmienia na lepsze nasze życie.

Niechaj Twoja nadzieja stanie się nasza towarzyszką 
i prowadzi nas do celu życia.

Autor nieznany
Tłumaczył z niemieckiego: ks. Jan Krzywoń

 Hannover, 10. 05. 2015 r. 
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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, 

                     Na okładce: Kościół E-A Świętej Trójcy, fot. A Karska 


