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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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Siostry i Bracia w Chrystusie,

Na okładce naszego Informatora przeczyta-
my: „lato”. Przy okazji wspólnej zabawy, za-
pytałem gromadkę późno urodzonych para-
fian, z czym łączą to słowo. Moi rozmówcy 
zgodnie stwierdzili:
- „Lato” to „wakacje”!
- Wspaniale! A czy „wakacje” kojarzą się 
wam z jakąś biblijną historią?

- Eden! Na „szkółce” usłyszeliśmy, że ludzie 
byli tam jak na niekończących się wakacjach!

W czasach, gdy spisywano historię Adama 
i Ewy, posiadanie ogrodu było wyznaczni-
kiem luksusu. Fakt, iż Bóg umieścił czło-
wieka w ogrodzie, odbieram jako wyraz 
największej troski i chęci zapewnienia mu 
jak najlepszych warunków życia. Szkoda, że 
niektórym wydaje się, że skoro zostaliśmy  
z raju wypędzeni, wakacje się nam nie na-
leżą. Znam pracoholika, który w ramach 
„pokuty” przekonuje, że „praca i jej owoce 
to dobro, obok których Bóg nie przejdzie 
obojętnie…”. Chcę wierzyć, że owoce każ-
dej pracy są skutkiem powołania i wiary.

A propos wiary. Wcześnie urodzona Pa-
rafianka powiedziała mi, że „wiara to nie 
punkt widzenia, ale otworzenia”. Zgadzam 
się! Wielu z nas w terminarzu widzi, że na 
urlop musi poczekać jeszcze kilka tygodni. 
A gdyby tak otworzyć się na prawdę, że nie 
ja czekam na wakacje, ale wakacje czekają na 
mnie? Śpieszę z wyjaśnieniem:

Nasze czasy chętnie honorują trzecie przy-
kazanie, najczęściej za sugestią kalendarza. 
Błąd! „Święcić Dzień Święty” to nie „święcić 
święta”, czyli celebrować jedynie dni zazna-
czone w terminarzu na czerwono. „Święcić 

Dzień Święty” to otworzyć się na każdy 
Dzień, bo przecież jest on Świętem, które 
Bóg (wcale nie musi, ale bardzo chce i) daje 
Nam w prezencie. Dopóki tego nie zrozu-
miemy, zawsze będziemy na coś czekać, 
gdy w rzeczywistości to coś czeka na nas.  
Otwórzmy się z wdzięcznością na każdy 
otrzymany Boży Prezent. Wakacje niech 
będą ku temu świetną okazją. 

Nie sposób wymienić wszystkich sposobno-
ści do otwarcia się, a i bycia otwartym.

W maju odbyła się w naszej Parafii trzecia 
edycja „gier_bez_prądu” – otwarta, ponad-
wyznaniowa inicjatywa przygotowana przez 
sympatyków gier planszowych i karcianych 
dla innych graczy. Do Lutheraneum zapro-
siłem również znajomych z Konstancińskie-
go Domu Kultury1. Pod koniec imprezy, 
gdy z nimi rozmawiałem, jedna z Parafianek 
podeszła do nas i powiedziała: „Świetnie się 
bawiliśmy, bardzo księdzu dziękujemy!”. 
Koledzy nie kryli zdziwienia: „Jesteś księ-
dzem?!”.

1 W czynie społecznym pokazujemy dzieciom i młodzieży, że 
dobrze jest wyłączyć komputer, wyjść z domu, poznać ludzi, 
pobyć z nimi, porozmawiać i oczywiście pograć.



4

INFORMATOR Nr 3(84)2016

Gdy poznaję ludzi „na mieście”, często rea-
lizuję słowa Paula Claudela: „Mów o Chry-
stusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Ale 
żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa”. Przy-
jemnym było, gdy zaskoczenie znajomych 
z KDKu szybko ustąpiło ich uroczystemu 
stwierdzeniu: „No teraz to wszystko jasne!”. 
Od tamtej chwili, przy grze, nieraz prowa-
dziliśmy – jak mówi moja Babcia – „zbożne 
rozmowy” J

Innym z wielu przykładów otwarcia się  
i bycia otwartym to kolejna „Noc Muzeów” 
w Kościele Św. Trójcy. Jedną z nowości było 
postawienie przy wejściu dwóch tablic. 

Odwiedzający chętnie umieszczali na nich 
odpowiedzi na pytania: „Dlaczego (nie) 
chodzisz do kościoła?”. Szkoda, że niektóre  
z nich są świadectwem swoistego »ubustwa« 
(patrz foto) i niepamięci, że ksiądz to tylko 
człowiek. Za to Bóg jest Bogiem Słowa i to 
Jego za to Słowo należy trzymać. Bo wiara 
jest trzymaniem nie księdza, ale trzymaniem 
Boga za Słowo.

Życzę wszystkim miłej lektury naszego 
Informatora Parafialnego, a w wakacje  
otwarcia się i bycia otwartym na Boga, siebie 
samego i bliźniego swego J

Łukasz Zieliński

Noc Muzeów w kościele E-A Świętej Trójcy w Warszawie
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Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego 
niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen.

Tekst biblijny, który wybrałam do tego roz-
ważania, zapisany jest pod dzisiejszą datą  
w książeczce „ Z Biblią na co dzień” i po-
chodzi z Listu apostoła Pawła do Kolosan 
(1,5-6):    
 „O nadziei wcześniej usłyszeliście w słowie 
prawdy Dobrej Nowiny, która dotarła do 
Was. Tak jak w całym świecie przynosi ona 
owoce i wzrasta, tak i  w  was…” (przekład 
ekumeniczny).
Boże, prosimy, błogosław siew Twojego Sło-
wa w naszym kraju i spraw, aby ludzie sięga-
li po Biblię, czytali ją i żyli według Twoich 
wskazówek. Amen
Przede wszystkim bardzo dziękuję Księdzu 
proboszczowi i tutejszej Parafii za zaprosze-
nie na dzisiejsze nabożeństwo. 
Wśród materiałów o historii Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce jest protokół spotka-
nia założycielskiego z dnia 9 maja 1816 r. 
To dzisiejsza data! Cieszę się, że mogę dzi-
siaj dzielić tą jubileuszową radość z Wami, 
Siostry i Bracia, jako uczestnikami nabo-
żeństwa ekumenicznego. Nabożeństwa  
w ramach Ekumenicznych Dni Biblijnych, 
dokładnie 200 lat od założenia Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce. Za te 200 lat chcemy 
dzisiaj Panu Bogu podziękować. 
Chciałabym zacytować krótki fragment 
wspomnianego protokółu, opublikowane-

go – w obszernym artykule o Towarzystwie 
Biblijnym – w numerze 12. Gazety Kore-
spondenta Warszawskiego i Zagranicznego 
z dnia 11.02.1817 r. Posłuchajmy nazwisk 
i tytułów założycieli Towarzystwa Biblijne-
go w Polsce, bo za nich, za ich inicjatywę, 
chcemy również Bogu dziękować.
Protokół Posiedzenia Komitetu dnia 9 ma- 
ja 1816. O godzinie siódmej po południu 
zebrała się znaczna liczba osób duchownych  
i świeckich u Jaśnie Oświeconego księcia  
Jegomości Adama Czartoryskiego, senato-
ra wojewody, w celu założenia Towarzystwa  
Biblijnego Polskiego. 
Po krótkim zagajeniu przez tegoż, w którym 
doniósł o aprobacji i protekcji dla tego przed-

KAZANIE WYGŁOSZONE PRZEZ PANIĄ MAŁGORZATĘ PLATAJS,  
DYREKTOR TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE, 
PODCZAS NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE  9.05.2016 r.

Małgorzata Platajs, fot. A. Karska, 2015 r. 
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sięwzięcia Najjaśniejszego Cesarza, Króla Pol-
skiego, i o pomocy ze strony kwitnących Towa-
rzystw Biblijnych Rosyjskiego i Angielskiego, 
przeczytał wyjątki listów do utworzenia ta-
kowego Towarzystwa w Polsce zachęcających, 
które od zacnego obrońcy praw ludzkości pana 
Wilberforce’a , członka Parlamentu, od pana 
Owena, Sekretarza Towarzystwa Biblijnego 
Angielskiego z Londynu i od pana Pinkerto-
na, członka tegoż w, z Petersburga odebrał.
Poczem zabrał głos Jego Wysokość Horodyski, 
Referendarz Stanu i członek Komisji Eduka-
cji, i wystawił obszernie zbawienność celu,  
i niechybność korzystnych skutków niniejszego 
przedsięwzięcia, a zatem potrzebę gorliwego 
starania się, aby dopełnionym być mogło. 
Następnie czytane zasady Towarzystwa Biblij-
nego Polskiego, jednomyślnie przyjęte i podpi-
sane przez przytomnych.
Poczem, przystąpiono do wyborów członków 
komisji i wybrano na stanowisko Prezesa: 
Księcia A. Czartoryskiego Sen.-Woj., na Vice-
-Prezesów: Malczewskiego –  Biskupa Kujaw, 
Woronicza – Biskupa Krakowa, Ciechanow-
skiego – biskupa chełmskiego (…).
Pośród dyrektorów znaleźli się m.in.  
ks. S. Staszic, ks. K. Diehl – nadintendent 
Kościołów Reformowanych, J.U. Niem-
cewicz – sekretarz Senatu, i luteranin  
S.B. Linde – rektor Liceum.

Te słowa napisano 200 lat temu: Założycie-
le Towarzystwa świadomi byli „… zbawien-
ności celu i niechybności korzystnych skut-
ków” powołania go w Polsce, jak również 
upowszechnienia Pisma Świętego w naszym 
kraju. Nie bez znaczenia bowiem był też do-
tkliwy brak i niedostatek Biblii. 
Jesteśmy dzisiaj wdzięczni Bogu za Jego 
błogosławieństwo, bez którego założenie  

i działanie Towarzystwa nie byłoby moż-
liwe. Dziękujemy za Jego łaskę i pomoc, 
którymi obdarzał założycieli i pracowników 
Towarzystwa przed 200 laty, wszystkich na-
szych poprzedników, i za to, że dzisiaj nie 
szczędzi ich nam, obecnym pracownikom 
Towarzystwa, naszym klientom, przyjacio-
łom i sympatykom. 
Nie znamy dokładnej liczby osób uczest-
niczących w tym posiedzeniu. Wiemy, że 
wzięły w nim udział znane osobistości życia 
religijnego, kulturalnego i politycznego, za-
angażowane w rozwój szkolnictwa i szeroko 
pojmowanej oświaty, że odbyło się w pięk-
nym, znanym miejscu, w Pałacu Czartory-
skich przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, 
gdzie obecnie ma swoją siedzibę Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Do naszego dziedzictwa narodowego należy 
Biblia w języku polskim. W tym kontekście 
rola Towarzystwa Biblijnego w Polsce,  jego 
historia i misja są bardzo ważne. Jednak nie 
byłoby ich, gdyby nie słowo prawdy Dobrej 
Nowiny, które doszło do ludzi wiele wieków 
wcześniej. To Słowo niesie miłość, nadzieję 
i wiarę. Ono uczy miłości, nadziei i wiary. 
Ono wreszcie jest miłością, nadzieją i wiarą. 
Ta Dobra Nowina dotarła do nas i tak, jak 
w całym świecie przynosi owoce i wzrasta, 
tak i w nas. 
Dzisiaj upływa też dokładnie 70 lat od za-
łożenia wspólnoty krajowych Towarzystw 
Biblijnych, zwanej Zjednoczonymi Towa-
rzystwami Biblijnymi. Wśród jej członków-
-założycieli był przedstawiciel Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce, jego ówczesny dyrek-
tor, p. Aleksander Enholc. Użyteczność 
Towarzystwa Biblijnego oraz konieczność 
upowszechnienia Pisma Świętego w Polsce, 
a także jego brak w wielu miejscach na świe-



7

INFORMATOR Nr 3(84)2016

cie spowodowały rozwój misji Towarzystw 
Biblijnych.
Dzisiaj Słowo również rozbrzmiewa, jest 
czytane i słuchane. Ale czy i na ile poru-
sza ludzkie serca, czy zmienia sposób życia, 
myślenia, postępowania? Czy wydaje owoc  
i rośnie? 
Celem założycieli Towarzystwa  było zapew-
nienie dostępu do własnej Biblii każdemu 
człowiekowi, stworzenie możliwości, aby 
każdy, kto chce, mógł sobie kupić Pismo 
Święte, a  jeśli nie ma na to środków, aby 
znaleźli się ludzie, którzy to umożliwią. Ce-
lem ruchu było również, aby poprzez rozpo-
wszechnianie Pisma Świętego dążyć do du-
chowej odnowy w Europie. Jego założyciele 
byli bowiem głęboko przekonani o tym, że 
Europa musi powrócić do wartości chrześ-
cijańskich. Ponadto Biblia jako fundament 
wiary wszystkich chrześcijan, postrzegana 
była jako element łączący Kościoły katoli-
ckie, prawosławne i protestanckie. Był to 
więc - można powiedzieć - pierwszy ruch 
ekumeniczny.
W jednym z najbardziej znanych tekstów 
biblijnych jest powiedziane: „Teraz więc 
trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy.  
A z nich największa jest miłość.” 
Mówiąc o miłości, w jej ludzkim wymiarze, 
w kontekście powstania Towarzystwa Bi-
blijnego w Polsce, to trzeba powiedzieć, że 
jego założyciele kochali Boga i Jego Słowo,  
i wiedzieli, jaki to skarb. Z miłością pod-
chodzili też do ludzi, z którymi chcieli się 
tym skarbem dzielić. Nie działali przecież 
dla własnej chwały, tylko na chwałę Bożą 
i dla dobra drugiego człowieka. 
Była więc miłość… I to był fundament.
Ludzie, którzy przez dziesięciolecia działali 
w Towarzystwie Biblijnym, którzy Pismo 

Święte tłumaczyli, wydawali i rozpowszech-
niali, byli ludźmi głębokiej wiary w Boga  
i w moc Jego Słowa. Szli za Wcielonym Sło-
wem, za Jezusem. Poddawali się Słowu.
Była więc i wiara…
Pomiędzy wiarą a miłością w cytowanym 
przed chwilą wersecie z 13 rozdziału 1 Li-
stu do Koryntian jest nadzieja. Jakby spajała 
dwie pozostałe.
O nadziei mówi odczytany na początku 
tego rozważania fragment Listu do Kolo-
san. Jeśli człowiek, jeśli chrześcijanin, co-
kolwiek planuje, zakłada czy buduje, chce 
i powinien to robić z nadzieją. Założyciele 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, a także 
założyciele Towarzystw w  innych krajach, 
mieli nadzieję, że upowszechnianie Słowa 
Bożego spowoduje przemianę ludzi na lep-
szych. Dlatego z przekonaniem inwestowa-
li swój czas, wykorzystywali swoją pozycję  
w społeczeństwie, oddawali jakieś, zapew-
ne niemałe, dobra materialne. Z pewnością 
pamiętali o nieustannej modlitwie. W li-
stach wspomnianego w protokóle Roberta 
Pinkertona i  innych osób zaangażowanych 
w to dzieło, znaleźć można wiele odniesień 
do Boga, wiele słów wdzięczności dla Naj-
wyższego i wiele westchnień. Ich nadzieja 
bowiem wymagała cierpliwości, nie brako-
wało kłopotów i nie raz pewnie ogarniało 
ich zwątpienie. Wtedy szukali pocieszenia 
u Tego, który pociesza jak matka, o  czym 
mówi biblijne hasło tego roku, roku 200-le-
cia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. 
Mieli jednak stale nadzieję, że ludzie prze-
mienieni przez Słowo Boże napełnią się 
miłością i odkryją wiarę, że odkryją Tego, 
który jest Miłością i będą żyć lepiej, wyjdą  
z duchowego ubóstwa i sami z  nadzieją 
spojrzą w przyszłość.
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Osoby, które stały u początków Towarzy-
stwa Biblijnego w naszym kraju były ludź-
mi głębokiej wiary, byli pełni miłości, mieli 
nadzieję… Wtedy w naszym kraju panował 
wielki brak i niedostatek Pisma Świętego. 
A jak było później? Powoli zaspokajano 
głód Słowa Bożego, ludzie otwierali się na 
nie, a Biblię z zapałem tłumaczono, wyda-
wano i rozpowszechniano. Nie była to misja 
wolna od przeciwności i trudów. 
I  tak jest po dzień dzisiejszy. Nadal są lu-
dzie odrzucający Boga i Jego Słowo. Ale też 
nadal są i wciąż pojawiają się ludzie znają-
cy wartość Pisma Świętego dla doczesnego  
i wiecznego życia każdego człowieka i chcą-
cy się tą wartością dzielić z innymi. Do tej 
wielkiej idei wielu dokłada swoje malutkie 
cegiełki.  
Dzisiaj w naszym kraju jest dostatek Pisma 
Świętego, a dzięki wsparciu licznych osób, 
także wielu spośród Was, Siostry i Bracia, 
możemy realizować projekty bezpłatnego 
rozpowszechniania Biblii: dla młodzieży, 
dla więźniów, dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej. I Bóg tym działaniom błogosławi.
Ale nie brak problemów i przeciwności. Za-
równo u nas, jak i w każdym innym kraju.  
W dzisiejszym świecie mówi się o czytelni-
kach bez Słowa - to ci, którzy odczuwają 
głód Słowa Bożego, ale są prześladowani za 
wiarę i nadal nie mają dostępu do Biblii, 
wielu za jej posiadanie grozi śmierć. To rów-
nież ci, w których ojczystym języku nie ma 
jeszcze przekładu całej Biblii, czy choćby 
Nowego Testamentu. Tak nie jest, na szczęś-
cie, w naszym kraju. Czy to doceniamy, czy 
dziękujemy Bogu? Mówimy też o Słowie 
bez czytelników - taka sytuacja ma miejsce 
wtedy, kiedy Biblia jest dostępna, i to w róż-
nych przekładach, formatach, oprawach,  

w luksusowych wydaniach, na różnych noś-
nikach, a nie jest czytana. 
W naszym zeświecczonym otoczeniu jest 
też w nadmiarze słowo alternatywne, to 
słowo tego świata, takie, które próbuje za-
głuszać Słowo Boga. I myślę, że stykamy się  
z takimi przypadkami, może nawet sami 
poddajemy się czasem fali laicyzacji.
Bóg jednak błogosławi siejbę Słowa Bożego 
na tej ziemi, wciąż na nowo posyła ludzi, 
którzy tę misję podejmują. To ci, którzy już 
przedtem słyszeli o nadzieli w słowie praw-
dy Dobrej Nowiny, która do nich dotarła, 
i tak jak w całym świecie, jak i w nich, ona 
przynosi owoc i wzrasta…
Na zakończenie chcę przytoczyć pewną 
myśl-zachętę, która pochodzi ze starej pieś-
ni, a jest mi w kontekście mojej pracy w To-
warzystwie Biblijnym w Polsce szczególnie 
bliska:

„Prawdy nasienie ty tylko siej,
Jezus niech pracy pomaga twej.
Siej, choćbyś plonu nie widzieć miał,
szczęśliw, kto ziarno w nadziei siał.
Przyjdą błogie czasy żniw…”

Amen.
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SŁOWNIK POJĘĆ BIBLIJNYCH

ECCLESIA ANTE ECCLESIAM

W związku z Rokiem Kościoła obcho-
dzonym w 2016 chcemy rozpocząć w In-
formatorze Parafialnym cykl, który byłby  
swoistym słownikiem pojęć biblijnych 
związanych z Kościołem, jego rozwojem, 
funkcjonowaniem i organizacją w pierw-
szych dziesięcioleciach istnienia.

Trzeba zaznaczyć, że współczesna biblisty-
ka odchodzi od systematycznej deskrypcji 
i definicji pojęć na podstawie antologii 
wszystkich tekstów biblijnych. Uwzględnia 
się  natomiast zagadnienia introdukcyjne – 
czas spisania księgi, jej adresatów, okolicz-
ności, w jakich powstawała. To wszystko 
sprawia, że można śledzić dynamikę po-
jęć biblijnych, zmiany pól semantycznych 
pojęć, ich metaforyzację, alegoryzację lub 
przeciwnie – konkretyzację itp. Nie inaczej 
jest z pojęciem Kościół, które należy rozpa-
trywać progresywnie:

1. jako rzeczownik funkcjonujący w sferze 
świeckiej;

2. jako rzeczownik pojawiający się w Sep-
tuagincie (greckim tłumaczeniu ST  
z III/II w. przed Chr.) na oznaczenie sta-
rotestamentowego zgromadzenia;

3. jako rzeczownik pojawiający się w li-
stach apostolskich – w listach apostoła 
Pawła zazwyczaj jako składnik metafo-
ry, w listach popawłowych (pasterskich)  
i powszechnych – w znaczeniu dużo bar-
dziej zinstytucjonalizowanym i ustruk-
turyzowanym (wraz z posługami/urzę-
dami kościelnymi);

4. jako wspólnota ukierunkowana escha-
tologicznie w Dziejach Apostolskich;

5. jako interpolacja w Ewangelii Mateusza.

W części pierwszej przyjrzymy się dwom 
pierwszym aspektom, w kolejnych częś-
ciach – aspektom następnym oraz związa-
nym z Kościołem innym pojęciom, funk-
cjom, zjawiskom.

Etymologicznie rzeczownik ekklesia po-
chodzi od złożonego czasownika ek-kaleo – 
wzywam, zwołuję, wywołuję, gromadzę się. 
Podwójne znaczenie ma swoje przełożenie 
na czynne lub bierne i/lub wzajemnościo-
we rozumienie terminu ekklesia. Czynne to 
wezwanie, podkreślające rolę tego, kto zwo-
łuje zgromadzenie, bierne/wzajemnościowe 
to gromadzenie się, akcentujące z kolei 
wspólnotę zebranych. Można więc już tutaj 
zauważyć zalążki późniejszego wertykalne-
go (czynnego) i horyzontalnego (wzajem-
nościowego) aspektu Kościoła. 

Pierwotnie użyciu zarówno formy czasow-
nikowej, jak i rzeczownikowej towarzyszył 
kontekst militarny i/lub polityczny. Poję-
ciem ekklesia posługiwano się bowiem przy 
powołaniu do wojska i przy zwoływaniu 
zebrania pełnoprawnych obywateli greckie-
go polis. W obu przypadkach powołanie to 
dotyczyło wyłącznie mężczyzn, miało więc 
charakter ekskluzywny. Zebrania greckich 
obywateli zwoływano zazwyczaj dość regu-
larnie, każdy ze zgromadzonych mężczyzn 
mógł zabrać głos oraz sam proponować te-
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maty do dyskusji. Podejmowano też wte-
dy kluczowe dla polis decyzje o charakterze 
politycznym i/lub sądowym. Takie właśnie 
zgromadzenia wspominają Dzieje Apostol-
skie: Każdy krzyczał co innego; zgromadzenie 
(ekklesia) bowiem było burzliwe (Dz 19,32); 
A jeśli czegoś więcej żądacie, rozstrzygnie 
się na legalnie/zgodnie z prawem zwołanym 
zgromadzeniu Dz 19,39); Po tych słowach 
rozwiązał zgromadzenie (Dz 19,40). Dzie-
je Apostolskie bardzo dobrze oddają waż-
ny element tego świeckiego rozumienia 
zgromadzenia, a mianowicie fakt, że poza 
okresami zwoływania, po przedyskutowa-
niu kluczowych spraw, zebranie zamykano  
i ekklesia jako instytucja, organizacja czy na-
wet społeczność nie funkcjonowała. Chcąc 
opisać społeczeństwo w okresie poza zwoła-
nym zgromadzeniem, posługiwano się raczej 
pojęciami demos (lud) czy ochlos (tlum).

Z języka politycznego pojęcie ekklesia  
weszło do języka religijnego za sprawą 
uczonych tłumaczy Septuaginty, którzy  
w ten sposób oddali hebrajski termin qahal  
(70 razy na 100 qahal  tłumaczone jest 
jako ekklesia). Qahal mógł się jednak od-
nosić do zgromadzenia militarnego, wte-
dy ekwiwalencja hebrajskiego qahal i gre-
ckiego świeckiego ekklesia byłaby niemal 
całkowita, jak np. w 1 Sm 17,47: Niech 
wiedzą wszyscy zebrani (hebr. kol-haqqahal; 
gr. pasa he ekklesia), że nie Pan nie ocala 
ni mieczem, ani włócznią, czy 2 Krn 28,14: 
Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili 
przed naczelnikami i całym zgromadzeniem 
(hebr. wekol-haqqahal; gr. pases tes ekkle-
sias). Qahal mógł oznaczać też gromadzący 
się tłum, który stawał się groźny i niebez-
pieczny, tak np. jak w Ps 26,5; w LXX – 
25,5: Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców 

(hebr. qehal mereim; gr. ekklesia ponereu-
omenon) i z bezbożnymi nie przestaję. Jak 
już  wspomniano, za pomocą rzeczownika 
ekklesia  najczęściej tłumaczono qahal wte-
dy, gdy oznaczał on zgromadzenie o cha-
rakterze religijnym, przy czym ów religijny 
charakter był dość  szczególny. Chodziło 
bowiem o zebranie się Izraela, aby słuchać 
słowa Bożego najpierw pod Synajem, póź-
niej zaś na górze Syjon. Na takie zgroma-
dzenia Izraelici – niezależnie od płci – mieli 
obowiązek stawiać się trzy razy do roku.  
W tekstach należących do tradycji deutero-
nomicznej, qahal i jego tłumaczenie – ek-
klesia oznacza „dzień zgromadzenia” usta-
nowiony na pamiątkę zwołania z woli Boga 
przez Mojżesza całego ludu, aby zostało 
zawarte z nim przymierze: Pan powiedział 
do mnie [tzn. do Mojżesza]: Zgromadź mi 
(hebr. haqhel-li; gr. ekklesiasion pros me) 
naród, niech usłyszą moje słowa, aby się na-
uczyli mnie bać przez wszystkie dni życia 
na ziemi i nauczyli tego swoich synów (Pwt 
4,10. Por. Pwt 9,10; 18,16,31,30). Rów-
nież po niewoli babilońskiej lud gromadził 
się, aby słuchać odczytywanej przez Ezdra-
sza Tory: Pierwszego dnia siódmego miesiąca 
kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgro-
madzenie (hebr. lipne haqqahal, gr. eno-
pion tes ekklesias), w którym uczestniczyli 
przede wszystkim mężczyźni, lecz także ko-
biety oraz wszyscy inni, którzy zdolni byli słu-
chać (Ne 8,2). Tutaj zarysowuje się wyraźna 
różnica pomiędzy świeckim a religijnym 
użyciem pojęcia ekklesia. W świecie gre-
ckim, jak wspomniano, w zgromadzeniu 
uczestniczyli wyłącznie wolni mężczyźni,  
w zgromadzeniu religijnym, zwołanym  
z woli Bożej, by słuchać słowa Bożego, 
uczestniczyli wszyscy. Do takiego zgroma-
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dzenia nawiązuje w swojej wizji Szczepan 
Dz 7,38: On [Mojżesz] w zgromadzeniu 
(ekklesia) na pustyni pośredniczył między 
aniołem, który do niego mówił na górze Sy-
naj, a naszymi ojcami. Wiąże się to niewąt-
pliwie z faktem, że w Grecji decydentami 
byli mężczyźni, którzy sami uzgadniali  
i określali podczas zgromadzeń, jak dzia-
łać, w Izraelu natomiast gromadzono się, 
by słuchać słowa Bożego, przyjmować je  
i zgodnie z nim postępować.  Wydawałoby 
się zatem, że w ST i qahal, i ekklesia mają 
bardzo inkluzywne konotacje, ale to były-
by zbyt pochopne i daleko idące wnioski,  
ponieważ np. z kontekstu wynika, że  
w 1 Krl 8,14.22.55 wekol qahal i psa ekle-
sia Israel obejmuje tylko starszych Izraela, 
naczelników/przywódców poszczególnych 
plemion  Izraela zgromadzonych podczas 
poświęcenia pierwszej świątyni w Jerozoli-
mie. Inkluzywizm zgromadzenia zwanego 
ekklesia w pełni ujawni się dopiero w kon-
cepcjach i pismach nowotestamentowych. 
Niemniej to zgromadzenie pod Synajem  
i na Syjonie, zasłuchane w Boże słowo i po-
słuszne temu słowu postrzegane było jako 
wzorzec dla wszystkich późniejszych zgro-
madzeń, także dla chrześcijańskiej ekklesi 
zgromadzonej nie tylko wokół słuchanego, 
ale też wcielonego Bożego Słowa.

Septuaginta wywarła wielki wpływ zarów-
no na późniejsze pisma chrześcijańskie, jak 
i na żydowską literaturę międzytestamento-
wą. Termin ekklesia pojawia się stosunko-
wo często w pismach piszącego po grecku 
żydowskiego historyka Józefa Flawiusza  
(37–95), ale pamiętać trzeba, że część z tych 
zastosowań to cytaty i /lub parafrazy z LXX. 
W takich przypadkach pojęcie ekklesia bę-
dzie miało charakter religijny. Warto przy 

tym zwrócić uwagę, że Flawiusz w swoim 
inkluzywnym rozumieniu religijnego zgro-
madzenia idzie nawet nieco dalej niż Biblia: 
Nazajutrz zaś Mojżesz zwołał lud, wraz z ko-
bietami i dziećmi, na zgromadzenie, do któ-
rego dopuszczono nawet niewolników, i tam 
zażądał od nich przysięgi, że będą  strzegli 
praw i […] nigdy ich nie przekroczą (Dawne 
Dzieje Izraela IV, 8,45). Poza tym w innych 
pismach Flawiusz używa terminu ekklesia 
tak, jak używali go Grecy – na oznaczenie 
zgromadzenia politycznego: Oświadczyłem 
im, że przysłało mnie i towarzyszy zgroma-
dzenie jerozolimskie[…]. Ponieważ zgroma-
dzenie jerozolimskie właśnie mnie powierzyło 
władzę polityczną, także w tej okolicy, zamie-
rzałem zboże zachować albo dla Rzymian, 
albo do własnej dyspozycji  (Autobiografia 
12.13)  lub zupełnie spontanicznego: Kiedy 
tłum ściągał na zgromadzenie, powszechnie 
wyrzekano na zajęcie świętego miejsca, gra-
bieże i zabójstwa […] (Wojna żydowska IV, 
3,10).  

Termin ekklesia nie jest obcy również Filo-
nowi z Aleksandrii (przed 10 przed Chr – 
po 40 po Chr.), który – podobnie jak Fla-
wiusz – używa go, cytując LXX. W kilku 
odosobnianych przypadkach, gdy nie są to 
cytaty, ekklesia u Filona ma znaczenie po-
dobne do świeckiego, społeczno-politycz-
nego znaczenia greckiego.

Podsumowując, można powiedzieć, że  
w tym pierwszym okresie nazwanym  
w tytule Ecclesia ante Ecclesiam – Zgroma-
dzenie w czasach przed Kościołem, termin 
ekklesia oznacza  zgromadzenie zazwyczaj 
mężczyzn, które odbywa się cyklicznie lub 
jest zwoływane, gdy zajdzie taka potrze-
ba, ale nie ma żadnej określonej struktury.  
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Dr hab. Kalina Wojciechowska, ur. 17. 08. 1971 r. jest 
teologiem, biblistką ewangelicką. W 1997 ukończyła 
teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT). 
Studiowała również w instytucie Filologii Klasycznej 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim 
Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu w Bonn. W 1999 r. 
obroniła pracę doktorską: „Alegoryka Pieśni nad 
Pieśniami w świetle strukturalnej interpretacji metafory”,  
a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk 
teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie 
pracy „Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji 
w Ewangelii Marka”. W ChAT pracuje od 1997 r. obecnie jako 
profesor nadzwyczajny w Katedrze Nowotestamentowej  
i Języka Greckiego. Od 2011 jest członkiem Komitetu 
Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, w obecnej 
kadencji pełni funkcję  zastępcy przewodniczącego tego 
Komitetu. Należy do Zespołu Języka Religijnego Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest autorką wielu 
publikacji z zakresu biblistyki.  

W kontekście religijnym – jest to zwołane z 
woli Bożej zgromadzenie całego ludu, także 
kobiet , dzieci, niewolników, wokół Bożego 
słowa. Wydaje się zatem, że to doświadcze-
nie Bożego słowa, a później także Wcielo-
nego Słowa – Jezusa Chrystusa ma zasadni-

cze znaczenie łączące zgromadzenie Starego 
i Nowego Testamentu. Strukturę, formy 
organizacyjne oraz instytucjonalne będzie 
Kościół – Ekklesia przyjmował stopniowo. 
Można to śledzić, analizując 114 użyć tego 
terminu w NT.

Kalina Wojciechowska

dr hab. Kalina Wojciechowska
profesor ChAT
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, 
KTÓRZY W DRUGIM  PÓŁROCZU 2016 ROKU OBCHODZĄ SWOJE 

JUBILEUSZOWE URODZINY

95. urodziny:
13.10. – Eugenia SOBOCIŃSKA

90. urodziny:
31.05. – Jan FRIBES
  6.08. – Lech PASTWA
19.08. – Otto SPITTEL
11.11. – Jadwiga KRZYWIŃSKA
21.11. – Hanna WASILEWSKA

85. urodziny:
  4.07. – Wanda JANOWSKA
26.08. – Irena ADAMSKA
  7.09. – Halina TYC-HORNOWSKA

17.09. – Izabella SZYMCZAK
26.09. – Wiesława LANGE
26.09. – Tatiana WYSOCKA
20.10. – Wiesław KLINBAJL
21.11. – Alicja SAMORAJ
11.12. – Roman LOTH

80. urodziny:
29.08. - Elżbieta TOBER
28.09. – Irena FILIPIAK
  1.10. – Janina GAJDA
13.10. – Waldemar PREISS
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INFORMACJE RADY PARAFIALNEJ: 

Sąd Apelacyjny w Warszawie za-
kończył w dniu 19 kwietnia 2016 r. 
postępowanie karne w sprawie 
„serka wolskiego”. Toczyło się 
ono na skutek apelacji złożo-
nych przez oskarżonych Józefa 
Lubienieckiego, Renatę Boksz  
i Marię Smólską – od skazujące-
go ich wyroku Sądu Okręgowego  
w Warszawie, z dnia 8 stycznia 
2015 r. oraz na skutek apelacji 
Prokuratury – od wyroku unie-
winniającego notariuszy – Janu-
sza R. i Barbary W. 
W sprawie odbyła się jedna rozprawa  
(11 kwietnia 2016 r.), podczas której obroń-
cy oskarżonych, prokurator i pełnomocnik 
Parafii – jako oskarżyciela posiłkowego wy-
głosili przemówienia. Po zamknięciu prze-
wodu sądowego Sąd ogłosił, że wyrok zosta-
nie wydany w dniu 19 kwietnia 2016 r.
Sąd Apelacyjny w ogłoszonym wyroku tyl-
ko w nieznacznym stopniu zmienił orzecze-
nie Sądu Okręgowego: utrzymał bowiem w 
całości skazujący wyrok wobec Józefa Lu-
bienieckiego i Marii Smólskiej, a obniżył 
jedynie wymiar kary wobec Renaty Boksz, 
także podtrzymując wyrok skazujący. Sko-
rygował nieco podstawę prawną skazania 
Józefa Lubienieckiego, względnie uzupełnił 
opis czynu Renaty Boksz, ale pozostało to 
bez wpływu na skazujący charakter wyroku. 
Oznacza to, że ostatecznie  wszystkie oso-
by, które Parafia wskazała w swoim zawia-
domieniu o możliwości popełnienia prze-

stępstwa, zostały prawomocnie 
skazane wyrokiem sądu karnego 
(Maciej O., zmarł w trakcie trwa-
jącego procesu karnego i sprawa 
w zakresie jego odpowiedzialności 
karnej została umorzona). 
W ustnych motywach Sąd Apela-
cyjny w Warszawie podkreślił, że 
Józef Lubieniecki doskonale zda-
wał sobie sprawę z treści przepi-
sów prawa kościelnego i wiedział, 
że dla sprzedaży nieruchomości 
parafialnej konieczna jest zgoda 

Zgromadzenia Parafialnego i Konsystorza 
Kościoła. Nawet hipotetycznie przyjmu-
jąc, że takiej wiedzy nie miał, odpowiednie 
wskazówki co do konieczności uzyskania 
zgód wynikały z zawartej przez niego umo-
wy przedwstępnej sprzedaży podpisanej  
w listopadzie 2006 r. Tymczasem Józef Lu-
bieniecki doprowadził do zmiany umowy 
przedwstępnej poprzez usunięcie zapisów  
o konieczności uzyskiwania zgody Zgroma-
dzenia Parafialnego i Konsystorza, a następ-
nie nie poinformował nowego proboszcza 
Parafii – ks. Piotra Gasia o fakcie zawarcia 
umowy przedwstępnej sprzedaży „serka wol-
skiego” i o podpisaniu aneksu do tej umowy. 
Dopiero na wyraźne żądanie nowego pro-
boszcza przyszedł na spotkanie, po którym 
przekazał umowę przedwstępną i aneks. Sąd 
Apelacyjny podkreślił, że ks. Piotr Gaś zro-
bił wszystko, aby udaremnić sprzedaż „serka 
wolskiego”. Składając oświadczenie nota-
rialne o tym, że udzielone Józefowi Lubie-

PARAFIA WYGRAŁA PRAWOMOCNIE SPRAWĘ 
KARNĄ „SERKA WOLSKIEGO”
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nieckiemu i Maciejowi O. pełnomocnictwa 
są nieważne, że zawarta z Józefem Lubienie-
ckim i Krzysztofem D. umowa zlecenia jest 
nieważna, że nieważna jest przedwstępna 
umowa sprzedaży „serka wolskiego” i aneks 
do niej, a przede wszystkim – wskazując, 
że Parafia nie ma zamiaru sprzedawać nie-
ruchomości, ani udzielać wymienionym 
osobom żadnych pełnomocnictw, wyraź-
nie przedstawił wolę i stanowisko Parafii. 
Sąd Apelacyjny podkreślił, że w jego ocenie 
właśnie dlatego, że Józef Lubieniecki otrzy-
mał oświadczenie ks. Gasia o wskazanej wy-
żej treści, do aktu notarialnego sprzedaży 
nieruchomości (tzw. umowy przyrzeczonej) 
stanął Maciej O., z którym Józef Lubie-
niecki działał wspólnie i w porozumieniu. 
Sąd zwrócił uwagę, że całe przedsięwzięcie 
sprzedaży „serka wolskiego” zostało przygo-
towane i przeprowadzone przez Józefa Lu-
bienieckiego wspólnie z byłym proboszczem 
pomocniczym parafii – ks. Sławomirem S. 
Sąd Apelacyjny ostatecznie ustalił, że Józef 
Lubieniecki rozporządził prawem majątko-
wym Parafii – czyli prawem użytkowania 
wieczystego nieruchomości „serek wolski” 
jak swoim własnym, za co został skazany 
za przestępstwo przywłaszczenia. Motywem 
tego przestępstwa była chęć uzyskania ko-
rzyści majątkowej w postaci 25% wartości 
nieruchomości.
Sąd Apelacyjny wskazał, że Renata Boksz 
pomogła Józefowi Lubienieckiemu w po-
pełnieniu przestępstwa, albowiem podpisała 
umowę sprzedaży praw do nieruchomości  
z osobą, o której wiedziała, że nie jest pełno-
mocnikiem Parafii. Uczestniczyła wcześniej 
w podpisaniu umowy przedwstępnej, zatem 
miała wiedzę, że dla zawarcia umowy osta-
tecznej niezbędna jest zgoda Zgromadzenia 

Parafialnego i Konsystorza Kościoła. Wie-
działa również, że sprzedaż nieruchomości 
następuje wbrew woli Parafii, bo otrzyma-
ła oświadczenie notarialne ks. Piotra Gasia,  
w którym wyraźnie wskazał on, że Parafia 
na sprzedaż się nie godzi. Jednak – jako że 
sytuacja prawna Renaty Boksz była inna od 
sytuacji Józefa Lubienieckiego – Sąd Apela-
cyjny zdecydował o obniżeniu kary, skazując 
Renatę Boksz na rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na jeden rok próby.
Sąd Apelacyjny nadmienił, że notariusz Ja-
nusz R. jako jedyny starał się zabezpieczyć 
interesy wszystkich stron umowy, albowiem 
umowa przedwstępna sporządzana przed 
nim zawiera wskazanie na konieczność 
uzyskania zgód na sprzedaż nieruchomo-
ści. Swoje obowiązki zaniedbała natomiast 
notariusz Barbara W., przed którą został 
zawarty aneks do umowy przedwstępnej. 
Działania obydwojga tych notariuszy nie 
doprowadziły jednak do powstania szkody 
po stronie Parafii, co zadecydowało o ich 
uniewinnieniu. Wyrok skazujący został na-
tomiast utrzymany w stosunku do notariusz 
Marii Smólskiej, która nie dopełniła obo-
wiązku sprawdzenia, czy do zawarcia umo-
wy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości 
są konieczne zgody władz Parafii i Kościoła. 
Gdyby tylko sięgnęła do przepisów prawa 
wewnętrznego Kościoła – przekonałaby się, 
że tak jest. Jej zaniedbanie jest tym bardziej 
naganne, że dysponowała zarówno umową 
przedwstępną, jak i aneksem do niej, zatem 
treść – w szczególności umowy przedwstęp-
nej – powinna była dać jej asumpt do ana-
lizy przepisów wewnętrznych Kościoła. Sąd 
Apelacyjny podkreślił, że zagadnienie wpły-
wu przepisów prawa wewnętrznego jedno-
stek kościelnych na ważność zawieranych 
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fot. A. Karska

przez nie transakcji nie pojawiło się dopiero 
wraz ze sprawą „serka wolskiego”, lecz było 
przedmiotem analizy Sądu Najwyższego już 
wcześniej – na gruncie przepisów wewnętrz-
nych regulujących status innych kościołów.
Wyrok Sądu Apelacyjnego oznacza, że Józef 
Lubieniecki został skazany na karę pozba-
wienia wolności w wymiarze 2 lat, której 
wykonanie zostało zawieszone na 3 lata oraz 
karę grzywny w wysokości 250.000 złotych. 
Sąd zakazał również Józefowi Lubienieckie-
mu wykonywania zawodu adwokata na 10 
lat. Renata Boksz została skazana na karę  
1 roku pozbawienia wolności w zawiesze-
niu na rok oraz na karę grzywny w wyso-
kości 20.000 złotych. Marii Smólskiej Sąd  
wymierzył karę grzywny w wysokości 
60.000 złotych.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że po-
stępowanie karne jest ostatnim zakończo-
nym procesem w sprawie „serka wolskiego”. 
Parafia w 2007 roku stanęła przed niebez-

pieczeństwem utraty prawa użytkowania 
wieczystego do nieruchomości u zbiegu ulic 
Towarowej i Wolskiej, uzyskanego w ramach 
postępowań rewindykacyjnych. Parafia  
w związku z tym złożyła pozew o stwierdze-
nie nieważności umowy sprzedaży nierucho-
mości zawartej przez Macieja O. i wygrała tę 
sprawę w obydwu instancjach (przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie i Sądem Apela-
cyjnym w Warszawie). Ostatecznie sprawę 
przesądził – utrzymując korzystne dla Parafii 
orzeczenie o nieważności tej umowy w roku 
2012 – Sąd Najwyższy. Obok tego postępo-
wania toczył się także proces o wpis prawa 
użytkowania wieczystego na rzecz rzekome-
go nabywcy tego prawa – spółki Glob To-
wer. Również to postępowanie zakończyło 
się wygraną Parafii, także potwierdzoną 
przez Sąd Najwyższy. 

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

Kopuła kościoła Świętej Trójcy do wybuchu wojny 
miała konstrukcję drewnianą modrzewiową. Od bomb 
zapalających we wrześniu 1939 r.  cała kopuła i wnę-
trze kościoła spłonęły. Po wojnie kościół został odbudo-
wany, a  podwójna kopuła z pustą przestrzenią między 
dwiema powłokami ma konstrukcję stalowo-betonową. 
Po latach jednak zaczęła miejscami przeciekać, a stalowe 
elementy rdzewieć, a pokrywająca kopułę blacha  zcień-
czała i kruszy się. Konieczny stał się remont. 
Starannie przygotowany wniosek do Ministerstwa Kul-
tury w pierwszym podejściu został odrzucony. Fakt ten 
zauważyły warszawskie media. Parafia złożyła odwo-
łanie i Ministerstwo znalazło  500 tys. zł wsparcia na 
remont kopuły. W maju rozpoczął się remont kopuły. 

MINISTERSTWO UZNAŁO ODWOŁANIE ws. DOTACJI 
NA REMONT KOPUŁY NASZEGO KOŚCIOŁA
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Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej 
Trójcy w Warszawie uzyskała korzystny wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
ważnej kwestii dotyczącej lokalizacji zabu-
dowy przy cmentarzach. W imieniu Parafii 
sprawę prowadziła Kancelaria Prawna Łasz-
czuk i Wspólnicy.
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął 
o tym, że w 50-metrowym pasie ochrony 
sanitarnej wokół czynnych cmentarzy nie 
można wybudować hotelu z restauracją.  
W wyroku z 31 maja 2016 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny potwierdził swoje wcześ-
niejsze stanowisko przedstawione w wyroku 
z dnia 14 października 2014 r., że przepisy 
o strefach sanitarnych zawarte w rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej  
z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 
jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze dotyczą nie tyl-
ko zakładania nowych cmentarzy, ale także 
lokalizacji nowej zabudowy przy istnieją-
cych cmentarzach. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, odległość cmentarza od za-
budowań mieszkalnych, a także budynków, 
w  których przechowuje się artykuły spo-
żywcze lub świadczy usługi gastronomiczne 
nie może być mniejsza niż 50 metrów (pas 
ochrony sanitarnej). Oznacza to, że w pa-
sie ochrony sanitarnej czynnego cmentarza 
niedopuszczalna jest realizacja zabudowy 
mieszkaniowej, a także budynków, w któ-
rych świadczone są usługi gastronomiczne. 
Regulacja ta nie ma zastosowania jedynie 
do zabudowy istniejącej, o ile właściwy in-
spektor sanitarny nie stwierdzi zagrożenia. 
Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy doradzała 

w obu sprawach Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Przed 
sądami i organami administracji reprezen-
towały ją radca prawny Agnieszka Kocon  
i adwokat Justyna Szpara.
W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 
31 maja 2016 r., na etapie administracyj-
nym, organ budowlany wydał w 2010 r. 
decyzję o warunkach zabudowy dopusz-
czającą budowę budynku hotelowego  
z restauracją w 50-metrowym pasie 
ochrony sanitarnej  czynnych cmentarzy: 
ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-
-reformowanego w Warszawie. W uchwa-
lonym rok później planie zagospodarowa-
nia przestrzennego dla tego obszaru, organ 
planistyczny zawarł ograniczenia zabudowy  
w pasie ochrony sanitarnej wokół czynnych 
cmentarzy.  W związku z tym, że decyzja  
o warunkach zabudowy dopuszczała rea-
lizację inwestycji, na którą nie zezwalają 
przepisy obowiązującego planu miejscowe-
go (z uwagi na ochronę sanitarną), zgodnie  
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym konieczne było usunięcie 
z obrotu tej decyzji przez stwierdzenie jej 
wygaśnięcia. Decyzję stwierdzającą wygaś-
nięcie decyzji o warunkach zabudowy wy-
dał Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 
jednakże po odwołaniu inwestora, została 
ona uchylona przez Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze (SKO) w Warszawie,  
a sprawa została umorzona.
Skargę na decyzję SKO do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
złożyła Parafia. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny uznał, że trafnie o wygaszeniu 

KOMUNIKAT ws. LOKALIZACJI ZABUDOWY PRZY CMENTARZU 
NA UL. MŁYNARSKIEJ
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decyzji o warunkach zabudowy orzekł Za-
rząd Dzielnicy Wola, a decyzja SKO, którą 
uchylono to rozstrzygnięcie, jest wadliwa 
i uchylił zaskarżoną przez Parafię decyzję 
SKO. Z wyrokiem nie zgodził się inwestor, 
który wniósł skargę kasacyjną. Jednakże 

Naczelny Sąd Administracyjny w całości 
podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i Parafii i wyrokiem  
z dnia 31 maja 2016 r. oddalił skargę kasa-
cyjną inwestora.  

www.trojca.waw.pl

11. 06. 2016 r. na zaproszenie Rady Die-
cezjalnej odbyło się spotkanie proboszczów 
i rad parafialnych Diecezji Warszawskiej. 
Spotkanie odbyło się na terenie parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. 
Rozpoczęło je nabożeństwo Słowa Bożego, 
podczas którego kazanie wygłosiła diakon 
Halina Radacz. Zebrani wysłuchali dwóch 
referatów: ks. dr Grzegorz Giemza przed-
stawił wykład:  Zasada powszechnego ka-
płaństwa wierzących – współczesne formy 
jej realizacji w parafiach, a prawnik Prze-
mysław Florjanowicz-Błachut zreferował: 
Odpowiedzialność proboszcza i rady pa-
rafialnej według prawa kościelnego oraz 
prawa państwowego. Po wysłuchaniu refe-
ratów rozwinęła się dyskusja,  na liczne pyta-
nia odpowiadali autorzy referatów. Po prze-
rwie obiadowej kontynuowano dyskusję. Po 
czym przedstawiciele poszczególnych parafii 

zapraszali do uczestnictwa w  wydarzeniach, 
które będą miały miejsce w najbliższym cza-
sie na terenie ich  parafii. 
Celem tych spotkań jest zapoznawanie się 
z różnymi aspektami życia naszych parafii, 
ich problemów, omawianie wprowadza-
nia w życie uchwał Synodu, wymiana do-
świadczeń przy rozwiązywaniu problemów. 
Spotkania odgrywają dużą rolę integracyjną. 
Pierwsze takie spotkanie, wówczas kierowa-
ne do kuratorów parafii, odbyło się jeszcze 
w poprzedniej kadencji Synodu i chociaż 
podchodzono do niego z dużą rezerwa, to 
okazało się, że tego rodzaju spotkania są 
potrzebne, bo każde kolejne już w nowej 
kadencji gromadziło coraz więcej osób. Od 
poprzedniego spotkania zaproszenie jest 
kierowane do wszystkich członków rad pa-
rafialnych i proboszczów. 

Aldona Karska

SPOTKANIE RAD PARAFIALNYCH DIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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Podczas nabożeństwa w kościele św. Piotra i Pawła w Pabianicach

5 marca, w kościele św. Piotra i św. Pawła 
w Pabianicach obradował synod diecezjal-
ny. Uczestniczyli w nim również delegaci 
naszej parafii. Obrady poprzedziło nabo-
żeństwo spowiednio-komunijne. Bp Janowi  
Cieślarowi towarzyszyli: diakon Małgorzata 
Gaś, diakon Halina Radacz i p. Przemysław 
Florjanowicz-Błachut. Diakon Małgorzata 
Gaś wygłosiła kazanie. 

Po nabożeństwie rozpoczęto obrady. Wio-
senna sesja synodu ma jak zwykle charak-
ter sprawozdawczy. Blok sprawozdawczy  
rozpoczęto sprawozdaniami z działalności 
Rady Diecezjalnej i Biskupa diecezji, któ-
rą prezentowali kurator diecezjalny – pan 
Karol Werner i zwierzchnik diecezji bp Jan 
Cieślar. Dane statystyczne diecezji omówiła 
radca Małgorzata Kowalczyk. Wysłuchano 
też sprawozdań poszczególnych komisji:  

ds. kobiet, diakonii, młodzieży, misji i ewan- 
gelizacji. Obrady kontynuowano po prze-
rwie obiadowej. Sprawozdanie finansowe  
i preliminarz na rok 2016 przedstawiła księ-
gowa diecezji. Po wysłuchaniu sprawozdań  
i protokołu komisji rewizyjnej udzielono 
Radzie Diecezjalnej absolutorium. 

W głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę po-
pierającym wniosek Biskupa Kościoła E-A 
o wprowadzenie zmian w Prawie Kościel-
nym umożliwiającym ordynację kobiet na 
prezbitera czyli księdza, który nabyć rozpa-
trywany na najbliższej sesji Synodu Kościo-
ła. W uchwale przypomniano, ze Diecezja 
Warszawska  występowała już do XII Syno-
du Kościoła z wnioskiem o umożliwienie 
ordynacji kobiet – wówczas wniosek nie 
przeszedł.

WYDARZENIA

OBRADY SYNODU DIECEZJALNEGO

dk. Małgorzata Gaś
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Zaproponowano kolejne spotkanie 
rad parafialnych diecezji na dzień  
11. czerwca br, a obrady kolejnej se-
sji synodu diecezjalnego zaplanowano  
8 października w Łodzi. 

Aldona Karska

7 marca 2016 r. odbyło się w naszej para-
fii spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 47  
im. Marszałka Piłsudskiego z okazji zakoń-
czenia gry „Poszukiwanie Kotwic Pamięci” 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
przy ul. Młynarskiej. 

Zadaniem uczestników było udzielenie 
odpowiedzi na kilka pytań dotyczących 
cmentarza oraz odnalezienie miejsc, utrwa-
lonych na fotografiach z sierpnia 1944 r.,  
a wykonanych w czasie trwającego zgru-
powania plutonu „Agaton”. Młodzież 
otrzymała sześć zdjęć (z zasobów Muzeum 
Powstania Warszawskiego), by odnaleźć 
i sfotografować te miejsca dzisiaj. Suk-
ces (niemal zupełny) odniosła większość  
z 30 uczestników. 

W czasie poniedziałkowego spotkania mło-
dzieży towarzyszyli nauczyciele koordynują-
cy projekt: pani Elżbieta Brykowska i pan 
Lucjan Wojtowicz, oraz pani dyrektor Bo-
żena Jerzyna-Kekusz.

Projekt „Kotwice Pamięci” realizowany jest 
przez młodzież z Gimnazjum nr 47 już  
od 2010 r. 

www.trojca.waw.pl

POSZUKIWANIE KOTWIC PAMIĘCI

Delegaci z parafii E-A Świętej Trójcy podczas obrad 
Synodu w Pabianicach

Uczniowie i nauczyciele podczas spotkania w Parafii



21

INFORMATOR Nr 3(84)2016

NABOŻEŃSTO W ŻYRARDOWIE
Żyrardów w 2016 roku obchodzi 100. rocznicę uzyskania 
praw miejskich, rok ten ogłoszono Rokiem Filipa de Gi- 
rarda, inżyniera-wynalazcy,  twórcy nowoczesnych maszyn 
dla przędzalni i tkalni żyrardowskich. Natomiast od 40 lat 
gospodarzem kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w tym 
mieście przy ul. Żeromskiego jest parafia rzymskokatoli-
cka. W 1976 r. kościół ten został zakupiony przez parafię 
katolicką od ewangelików gdyż kilkudziesięcioosobowa 
społeczność ewangelicka, która pozostała w Żyrardowie 
po drugiej wojnie światowej nie była w stanie wyremonto-
wać i utrzymać dużej świątyni. Od tego czasu nabożeństwa 
ewangelickie odbywają się w sąsiadującej obok kościoła ka-
plicy, która wcześniej służyła ewangelikom jako sala kate-
chetyczno-konfirmacyjna.    

23 kwietnia, na zaproszenie proboszcza parafii rzymskoka-
tolickiej, ks. dr. Stanisława Lecha, w kościele odprawiono 
ewangelickie nabożeństwo z udziałem zwierzchnika die-
cezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
– bp. Jana Cieślara oraz wielu księży naszej diecezji. W na-
bożeństwie wzięło udział około 160 osób, które przybyły  
z różnych parafii. 
Przybyłych powitał proboszcz parafii rzymskokatolickiej. Po czym odprawione zostało na-
bożeństwo ewangelickie z Komunią Świętą  prowadzone przez bp. Jana Cieślara, ks. radcę 
Marcina Undasa, ks. Waldemara Radacza i diakon Halinę Radacz, która wygłosiła kazanie  

na podstawie tekstu z Listu do 
Kolosan 3,11-17. Nabożeń-
stwo uświetnił występ chóru 
Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej z Radomia. Po nabożeń-
stwie,  w obecnie użytkowanej 
przez ewangelików kaplicy, od-
był się krótki koncert młodych 
muzyków i otwarcie wystawy  
o historii parafii ewangelickiej 
w Żyrardowie, którą przybliży-
ła diakon Halina Radacz, dusz-
pasterz żyrardowskich ewan-
gelików od 1998 roku. Był 

Żyrardów. Dawny kościół ewangelicki, 
Wniebowstąpienia Pańskiego  

(obecnie rzymskokatolicki)

23.04.2016 r. Procesjonalne wejście duchownych do kościoła 
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też czas na poczęstunek i rozmowy przy kawie. Podczas 
tego spotkania wystąpiła też pani prof. Hanna Krajewska  
z Polskiej Akademii Nauk, która jest autorką wielu pub-
likacji na temat dziejów protestantyzmu w Warszawie, 
Łodzi i Galicji. Na płocie wokół kaplicy zawieszone były 
plakaty z biogramami zasłużonych dla Żyrardowa osób 
wyznania ewangelickiego.
W nabożeństwie i spotkaniu wzięła udział 30-osobowa 
grupa z naszej parafii. Przed  nabożeństwem był czas na 
przechadzkę po starym Żyrardowie. Upaństwowione po 
II wojnie światowej ogromne żyrardowskie zakłady nie 
podołały nowym wyzwaniom gospodarki rynkowej po 
1989 roku i niestety upadły. Ale zabudowania całej miej-
skiej osady i kompleks fabryczny stanowią na tyle uni-
kalny układ urbanistyczny, że w 2012 r. osada fabryczna 
otrzymała od Prezydenta RP miano Pomnika Historii.  
Zabudowania fabryczne, olbrzymie budynki przędzalni 
zostały przebudowane na mieszkania, lokale usługowe  
i handlowe. Niezwykłe wrażenie  robi zachowane w nie-

zmienionej postaci osiedle domów robotniczych. Były w nich mieszkania jednopokojowe 
o pow. 24 m2 przeznaczone dla pracowników fabryk. Między rzędami tych domów stoją 
nadal drewniane, pię-
trowe domki gospodar-
cze: do każdego miesz-
kania przypisana była 
jedna komórka w takim 
budynku. W jednym  
z domów mieszkalnych 
mieści się gabinet Pa-
wła Hulki-Laskowskie-
go, który tu mieszkał. 
Nieopodal znajduje 
się Szpital Fabryczny 
wybudowany w latach 
1892-1894, był on na 
owe czasy niezwykle 
nowoczesny, posiadał 
instalację elektryczną,, centralne ogrzewanie i kanalizację, nowoczesny sprzęt medyczny  
i wykwalifikowaną kadrę medyczną. Do dziś pełni swoja funkcję. Nadal swoje funkcje pełnią 
inne obiekty wybudowane najczęściej z fundacji właścicieli fabryki: szkoły, ochronka – dziś 

Diakon Halina Radacz

23. 04. 2016. Podczas nabożeństwa
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przedszkole, dom ludowy – funkcje kulturalne, utworzone na początku XX w. chóry istnieją 
do dziś, wykorzystywana jest na spektakle i koncerty sala teatralna, resursa z salą balową, 
restauracją i pokojami gościnnymi. Dwa kościoły katolickie i wspomniany wyżej kościół 
ewangelicki. W środku parku znajduje się willa dawnego właściciela fabryki Karola Dittri-
cha, obecnie Muzeum Mazowsza Zachodniego. Obok parku wzdłuż ulicy stoją okazałe wille 
dyrektorów fabryki. 
Wyjazd i uczestnictwo w nabożeństwie pozwolił nam bliżej poznać jeszcze jedną parafię 
naszej diecezji.

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

Osiedle fabryczne w Żyrardowie

Dom Ludowy Ochronka
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Corocznie „Zwiastun Ewangelicki” 
przyznaje nagrodę im. Ks. Leopol-
da Otto, założyciela czasopisma. 
Otrzymują je osoby  lub instytu-
cje, które wyróżniają się działając w 
dziedzinach w jakich wyróżniał się 
lub jakie wspierał ks. Leopold Otto
W 2016 Kapituła Nagrody im. Ks. 
Leopolda Otto uhonorowała insty-
tucje, które od lat gromadzą i dbają 
o właściwe zachowanie zabytków 
naszej historii.
I tak nagrodzeni zostali:
- Muzeum Protestantyzmu i Biblioteka 
Tschammera – prowadzone przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie
- Muzeum Reformacji – prowadzone przez 
Parafie Ewangelicko-Augsburska w Miko-
łajkach
- Komisja Ochrony Pamiątek Społeczny 
Instytut Historyczny – prowadzony przez 
Parafię Ewangelicko-Augsburska Świętej 
Trójcy w Warszawie
 23 kwietnia w siedzibie Wydawnictwa 
Augustyna w Bielsku Białej odbyła się 
uroczystość wręczenia statuetek przedsta-

wicielom nagrodzonych instytucji 
połączona z sympozjum w ramach 
obchodów 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Zgromadzanych przywitał 
zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp 
Adrian Korczago. Dr Jerzy Sojka 
wygłosił wykład „Chrzest funda-
mentem życia chrześcijańskiego”. 
Zaprezentowano też projekt dusz-
pastersko-misyjny „Chrzest Święty”

Z rąk redaktora naczelnego Zwia-
stuna Ewangelickiego ks. Jerzego Be-
lowa, statuetkę z wizerunkiem patrona 
nagrody dla Komisji Ochrony Pamiątek 
Społecznego Instytutu Historycznego 
odebrała  pani Alina Eleonora Janowska 
wraz z ks. Piotrem Gasiem.  Nagrodzeni 
w swoich wystąpieniach prezentowali swoje 
instytucje i dokonania.  
24 kwietnia podczas nabożeństwa główne-
go w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
zaprezentowana została statuetka Nagrody 
im. Ks. Leopolda Otto, a gratulacje na ręce 
pani Aliny Eleonory Janowskiej przekazał 
kurator Parafii p. Andrzej Weigle.

Aldona Karska

NAGRODA im. LEOPOLDA OTTO DLA NASZEJ PARAFII

Pani Alina E. Janowska podczas nabożeństwa
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24 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Para-
fialne (ZP) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie w całości poświę-
cone nieruchomościom parafialnym.
Obradom przewodniczył Prezes Rady Pa-
rafialnej ks. proboszcz Piotr Gaś. Po stwier-
dzeniu prawidłowości zwołania obrad ZP, 
powołaniu prezydium i komisji skrutacyjnej, 
oraz przyjęciu porządku obrad, kurator Para-
fii Andrzej Weigle zaprezentował stan posia-
danych przez Parafię nieruchomości. Kura-
tor przedstawił rys historyczny, w tym także 
budynki, które były własnością Parafii przed 
1945 r., oraz nakreślił koncepcję powstania 
nowego Centrum Parafialnego. Zgromadze-
nie otrzymało również szczegółowe informa-
cje nt. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 
7 w Warszawie, przy ul. Głogowskiej 41  
w Poznaniu, ul. Spokojnej 4 w Konstancinie-
-Jeziornie.
Pan Andrzej Weigle poinformował, że nieza-
leżnie od decyzji ZP ws. Centrum Parafial-
nego, istnieje pilna konieczność kapitalnego 
remontu kamienicy przy ul. Kredytowej 4,  
w tym całkowita wymiana wszystkich  
instalacji, wind i wyburzenia piwnic pod 
podwórkiem.
Na prośbę Rady Parafialnej i za zgodą ZP, ca-
łościową koncepcję przebudowy kamienicy 
i zmiany funkcji użytkowej przy ul. Kredy-
towej 4 zaprezentował architekt, p. Maciej 
Mazgaj. Założenie, jakie przyjęli architekci, 
to skupienie w najbardziej reprezentacyjnej 
części budynku – tj. od strony ulicy Kredy-
towej, Centrum Parafialnego. Przekazano 
również informacje nt. lokalizacji kancelarii 
parafialnej, Sali konferencyjnej i pomieszczeń 
przeznaczonych na pokoje gościnne Parafii. 
Koncepcja przewiduje ponadto umiejscowie-
nie punktu przedszkolnego, Sali katechetycz-

nej oraz innych pomieszczeń parafialnych, 
służących działalności duszpasterskiej i kultu-
ralnej parafii.
ZP otrzymało informację na temat postępo-
wań rewindykacyjnych Parafii, toczących się 
przed Komisją Regulacyjną oraz na temat 
rozmów z Urzędem Miasta Stołecznego War-
szawy. Tę sprawozdawała WWW. Marcelina 
Sosnowska-Rudnik.
Kolejnym punktem obrad była informa-
cja kuratora Parafii nt. remontu kopuły 
kościoła Świętej Trójcy. Koszt to kwota  
ok. 5.500.000 PLN, remont rozpocznie się 
już w maju 2016 r. i jest zaplanowany tak, 
by został zakończony w marcu 2017 r. Ko-
lejnym etapem prac byłby remont wnętrza 
kościoła Świętej Trójcy – w tym kasetonów, 
oświetlenia, ławek wraz z przystosowaniem 
wnętrza kościoła dla osób niepełnospraw-
nych (w tym wyposażenie klatki schodowej 
od strony Lutheraneum w windę).
Pan Andrzej Weigle poinformował również 
ZP o aktualnie prowadzonych działaniach 
remontowych w EOD Tabita w Konstanci-
nie-Jeziornie. Kurator przedstawił również 
krótką informację o planowanej budowie 
dzwonnicy w Warszawie-Włochach, rozbu-
dowie zaplecza sanitarnego i wymianie stro-
pu. Kolejne planowane remonty to remont 
kancelarii cmentarza i muru cmentarza. Nie-
stety, plan zagospodarowania przestrzennego 
dla cmentarza nie pozwala na podwyższenie 
budynku kancelarii na Cmentarzu ewangeli-
ckim przy ul. Młynarskiej.
Po przedstawieniu ekspertyz odbyła się dys-
kusja nad wniesionymi wnioskami. ZP jed-
nomyślnie przyjęło wnioski Rady Parafialnej.
ZP Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy w Warszawie przyjęło uchwałę  
o poparciu kierunku prowadzenia dalszych 

ZGROMADZENIE PARAFIALNE
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rozmów z m. WW. Warszawą o zwrocie daw-
nych nieruchomości parafialnych, uchwałę 
o poparciu planów remontowych i inwesty-
cyjnych Parafii, a także uchwały kierunkowe, 
upoważniające Radę Parafialną do podjęcia 
działań, których celem jest jak najlepsze za-
gospodarowanie nieruchomości parafial-
nych w Warszawie, Konstancinie-Jeziornie  
(ul. Spokojna) i w Poznaniu.
W trakcie obrad ks. Piotr Gaś podkreślił, że 
Parafia nie jest przedsiębiorstwem, natomiast 

Parafia prowadzi przedsiębiorstwo. Jest to 
wyłącznie instrument, który pozwala Parafii 
pozyskiwać środki na prowadzenie swojej mi-
sji, określanej też jako działalność statutowa. 
Zgromadzenie Parafialne kontynuuje w ten 
sposób mądre i przezorne działania przodków 
w sferze gospodarczej działalności, która wpi-
suje się w ewangeliczną roztropność i odpo-
wiedzialność za obracanie dobrami na Bożą 
chwałę i dla dobra wspólnego. 

www.trojca.waw.pl

15 maja, w Święto Zesłania Ducha Świętego, Proboszcz i Rada Parafialna  zaprosili wszystkich 
którzy w tym roku obchodzą 25-, 30-, 50-, 60-, 65- i 70- rocznicę konfirmacji. W czasie nabo-
żeństwa poproszeni  do ołtarza – odnowili swoje konfirmacyjne ślubowanie. Po nabożeństwie, 
w Lutheraneum,  kurator Parafii p. Andrzej Weigle z proboszczem-seniorem – ks. dr. Włodzi-
mierzem Nastem wręczyli jubilatom pamiątkowe dyplomy.  Przy kawie i poczęstunku przygo-
towanym przez komisję diakonii jubilaci wspominali ważne dla nich wydarzenie sprzed wielu 
laty, pokazywali zdjęcia. 

A.K.

JUBILEUSZE KONFIRMACJI…..

24. 04. 2016 r. Zgromadzenie Parafialne

15. 05. 2016 r. 
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3 maja br. Parafię Ewangelicko-Augsburską Świę-
tej Trójcy w Warszawie odwiedziła Prymas Szwe-
cji, Arcybiskup Uppsali Antje Jackelen. Wcześniej 
abp Jackelen odwiedziła Parafię w Łodzi, gdzie 
wygłosiła kazanie, oraz Parafię w Żyrardowie. 
Abp Jackelen i jej kapelana, ks. Joela Ingmarsso-
na, przywitał w kościele Świętej Trójcy ks. pro-
boszcz Piotr Gaś wraz z dk. Małgorzatą Gaś. Pro-
boszcz przedstawił Arcybiskup historię kościoła i 
Parafii, a także odpowiadał na pytania związane z 
funkcjonowaniem i planami Parafii. Abp Jackelen 
odwiedziła również Lutheraneum. Na koniec wi-
zyty wszyscy zmówili Modlitwę Pańską, a abp Jackelen udzieliła błogosławieństwa. Abp Jackelen 
towarzyszył ponadto Matts Lagergren, odpowiedzialny w diecezji Uppsali za kontakty z Polską, 
oraz Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła, koordynująca kontakty zagra-
niczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

www.trojca.waw.pl

WIZYTA PRYMAS SZWECJI

22 maja, w Święto Trójcy Świętej, odbyła się w naszej parafii Konfirmacja, a więc uroczyste 
potwierdzenie wiary wyznanej na Chrzcie Świętym. Do konfirmacji przystąpiło dziewięć osób.
Tegoroczni konfirmanci to: Judyta Maria Madeyska, Natalia Oktawia Tolak, Aleksandra 
Alina Markowska,  Michał Piotr Ratuszniak, Adam Michał Włodarczyk, Filip Samuel  
Kamiński, Cezary Oskar Dubiel, Mikołaj Jakub Maliński, Mateusz Robert Kalinowski.
Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia do Kościoła Rady Parafialnej konfir-
mantów i duchownych. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Piotr Gaś, a słowo pozdrowienia do 
konfirmantów skierował kurator Parafii, p. Andrzej Weigle.

Po akcie konfirmacji młodzi 
zborownicy po raz pierwszy 
przystąpili do Sakramentu  
Ołtarza.

www.trojca.waw.pl

KONFIRMACJA 2016

Arcybiskup Uppsali Antje Jackelen i ks. Piotr Gaś  
w kościele Świętej Trójcy

Konfirmanci 2016 z ks. Piotrem Gasiem  
i ks. Łukaszem Zielińskim i członkami  
Rady Parafialnej
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9 maja w kościele ewangelicko-augsburskim 
Świętej Trójcy odbyło się ekumeniczne na-
bożeństwa Słowa Bożego poświęcone 200. 
rocznicy powstania Towarzystwa Biblijnego 
(TB) w Polsce.
Nabożeństwo prowadził proboszcz Parafii 
ks. Piotr Gaś wraz z duchownymi z Polskie-
go Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 
i Kościoła Rzymskokatolickiego. W liturgii 
uczestniczyli również pracownicy TB oraz 

200 LAT TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE

W związku z Jubileuszem  Towarzystwa Bi-
blijnego w Polsce 3 czerwca odbył był się 
koncert Beaty Bednarz, w kościele zielono-
świątkowym a następnego dnia  w Bibliotece 
Narodowej miała miejsce sesja popularno-
naukowa.
5 czerwca, w kościele luterańskim Świętej 
Trójcy w Warszawie odbyło się ekumenicz-
ne nabożeństwo dziękczynne. Kazania wy-
głosili abp Marian Gołębiewski z Kościoła 
Rzymskokatolickiego i bp Edward Puślecki 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO

tłumacze związani z pracą nad różnymi 
przekładami biblijnymi. 
Kazanie wygłosiła Małgorzata Platajs, dy-
rektor TB, a w trakcie nabożeństwa zaśpie-
wał chór parafialny Semper Cantamus pod 
dyr. Zuzanny Kuźniak.
W trakcie nabożeństwo odczytano Słowa na 
Ekumeniczne Dni Biblijne 2016.
Nabożeństwo nagrywane było przez Polskie 
Radio. 

www.trojca.waw.pl

9. 05. 2016 r. Nabożeństwo ekumeniczne

5. 06. 2016 r.
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w Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. 
– Czytanie Biblii jest uczeniem się spojrzenia 
na świat oczyma Boga – mówił katolicki hie-
rarcha. Z kolei bp Puślecki zwracał uwagę 
na to, że Towarzystwo Biblijne wyprzedzi-
ło wiele młodszych Kościołów i organizacji 
ekumenicznych. – Uważam, że nie tylko je-
denaście Kościołów członkowskich, ale wszystkie 
Kościoły posługujące się językiem polskim są bene-
ficjentami działalności Towarzystwa Biblijnego  
w Polsce – zaznaczył duchowny metodystyczny.
Podczas nabożeństwa przedstawiciele Koś-
ciołów członkowskich TB czytali intencje 
modlitewne. Zebrano również ofiarę na 

pomoc dla Towarzystwa Biblijnego na Bia-
łorusi. Na płocie kościoła luterańskiego Św. 
Trójcy zaprezentowano wystawę o działalno-
ści Towarzystwa.
Założone w 1816 r. Towarzystwo Biblijne  
w Polsce jest chrześcijańską organizacją mię-
dzywyznaniową, zajmującą się tłumacze-
niem, wydawaniem i rozpowszechnianiem 
Biblii. Zrzesza jedenaście Kościołów człon-
kowskich. Jest członkiem stowarzyszonym 
Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Zjedno-
czonych Towarzystw Biblijnych.

www.ekumenia.pl
Michał Karski

26 maja odbył się w EOD Tabita w Kon-
stancinie Jeziornie doroczny piknik para-
fialny. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, 
którą poprowadził ks. proboszcz Piotr Gaś.
Oprócz różnorodnych posiłków, które przy-
gotowały panie z Komisji Diakonijnej, nie 
zabrakło również sałatek i ciast przyniesio-
nych przez parafian.

PIKNIK W TABICIE
Zorganizowano szereg zabaw sportowych 
dla dzieci i młodzieży – odbyły się mecze 
w unihokeja, nauka pisma egipskiego dla 
dzieci oraz ręczne robienie biżuterii.
Piknik był również okazją do zapoznania się 
z postępem prac remontowych w Kaplicy 
Tabita.

www.trojca.waw.pl

26. 05. 2016 r. Podczas pikniku
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ków - z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, ale  
i z Czech, Słowacji, Szkocji, Francji, Szwaj-
carii i Niemiec. Miasto stało się wielonaro-
dowe i wielokulturowe. Właściciele rozbu-
dowywali nie tylko fabrykę, ale stworzyli 
też osadę mieszkalną: zbudowali szkoły, 
ochronkę, szpital, dom kultury, dwa kościo-
ły katolickie  oraz kościół ewangelicki dla 
przybyszów z zagranicy. 
Na terenie wokół przyszłego Żyrardowa  
ludności wyznania ewangelickiego osiedlała 
się  już od XVIII w.  Byli to luteranie, meno-
nici i  ewangelicy reformowani (bracia cze-
scy). Początkowo życie religijne skupiało się  
wewnątrz zakładanych osad, tam budowa-
no domy modlitwy, które w dni powszednie 
pełniły rolę szkoły, a w niedzielę i święta od-
prawiano w nich nabożeństwa, gdyż jedyną 
najbliższą parafią ewangelicką był wówczas 
odległy o wiele kilometrów Węgrów. Ale 
wraz ze wzrostem liczby ludności osadnicy 

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W ŻYRARDOWIE

Żyrardów, zabudowania starej przędzalni, fot. A. Karska, 2016 r. 

Żyrardów, miasto w województwie mazo-
wieckim, położone około 50 km od War-
szawy. Od XV w. na terenie dzisiejszego 
Żyrardowa wydobywano  żelazo i rudy dar-
niowe. Ale prawdziwy rozwój tego miejsca 
nastąpił w XIX w., kiedy to bracia Łubień-
scy, właściciele  Rudy Guzowskiej założyli 
spółkę, w skład której weszli wiceprezes  
i radca handlowy Banku Polskiego. Spółka 
ta wybudowała przędzalnię mechaniczną  
i tkalnię ręczną oraz  sprowadziła wynalazcę 
– inżyniera Filipa de Girarda, który został 
dyrektorem technicznym. Od jego nazwi-
ska  miejsce, w którym  powstała  fabryka, 
nazywano „Girardowem”.  Uruchomiono ją  
24 lipca 1833 r. 
W 1857 zakłady zostały zakupione przez 
Karola Hiellego i Karola Dittricha i od tego 
momentu rozpoczął się dla Żyrardowa zło-
ty okres. Do pracy sprowadzono fachow-
ców - rzemieślników, tkaczy i mechani-

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ:
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zabiegali o budowę kościoła. Pierwszy na 
tych terenach powstał w Iłowie-Wsi, w dal-
szej kolejności ukonstytuowały się  parafie 
w Wiskitkach i Łowiczu. Dla ewangelików  
żyrardowskich najbliżej było do kościoła  
w Wiskitkach. W 1888 r. urzędujący w  tej 
miejscowości młody pastor – ks. Juliusz 
Bursche rozpoczął przygotowania do budo-
wy domu modlitwy w Żyrardowie, ale jesz-
cze w tym samym roku został przeniesiony 
do Warszawy. Jego starania kontynuował 
kolejny pastor - ks. Rudolf Gundlach. 
Na budowę kościoła pokaźną sumę wyło-
żył właściciel żyrardowskiej fabryki,  swój 
wkład pieniężny wnieśli też  parafianie,  
i tak w 1898 r. zakończono budowę kościoła 
w  stylu neogotyckim wg projektu Lessnera.  
Wraz z oddaniem  kościoła siedziba para-
fii przeniosła się z Wiskitek do Żyrardowa.  
W Wiskitkach coraz rzadziej odprawia-

no nabożeństwa,  z czasem  kościół został 
w ogóle zamknięty, natomiast opiekę nad 
tamtejszym przytułkiem dla sierot i domem 
starców przejęły zakłady żyrardowskie. 
W 1901 gospodarzem żyrardowskiej pa-
rafii został ks. Hugo Wosch, w czasie jego 
urzędowania zakończona została budowa 
sali katechetycznej/konfirmacyjnej z miesz-
kaniem dla kantora (organisty) i zakrystia-
nina. Znacznie ożywiło się życie religijne.  
W niedziele odbywały się dwa nabożeń-
stwa: główne z Komunią Świętą oraz po-
południowe przeznaczone dla dzieci; na-
bożeństwa odbywały się też w tygodniu:  
w środy i piątki. Raz w miesiącu odprawia-
no nabożeństwo w języku polskim. Liczba 
parafian w 1897 r. wynosiła 6418 osób!, ale 
w roku 1905 już tylko 4500 osób. To w wy-
niku wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji 
1905 r. wielu mieszkańców wyjechało: część 
udała się na Wołyń, część wyemigrowała do 
Ameryki. 
Kolejne straty przyniosła pierwsza woj-
na światowa. Cofające się wojska rosyjskie  
w nocy z 16 na 17 lipca 1915 r. wysadziły 
główne budynki fabryki, wywiozły maszy-
ny, a toczące się walki w okolicach znisz-
czyły wiele miejscowości. Władze carskie 
zmusiły wielu ewangelików do ewakuacji  
w głąb Rosji,  z samego Żyrardowa wysied-
lono 64 rodziny, także ks. Hugo Wosch 
musiał opuścić miasto. W parafii pozostało  
ok. 300 osób. 
Od 1918 r.  zaczęły się powroty wysiedlo-
nych w czasie wojny  mieszkańców, jednak 
część z nich nie dożyła końca wojny, inni 
nie znajdując zatrudnienia opuszczali Żyrar-
dów a także kraj. Do pracy duszpasterskiej  
skierowano ks. Feliksa Gloeha, a w 1922 r. 
pastorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Żyrardowie został ks. Otto Wittenberg. Dawny kościół ewangelicki Wniebowstąpienia 

Pańskiego na starej pocztówce (obecnie 
rzymskokatolicki) 
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Żyrardowska parafia miała jeszcze swoje 
filiały: w Wiskitkach, Grodzisku Mazo-
wieckim, Brwinowie i Józefowie, wszędzie 
odprawiane były nabożeństwa. W kościele 
w Żyrardowie odprawiano nabożeństwa dla 
dorosłych, a w sali konfirmacyjnej odbywa-
ła się szkółka niedzielna. Struktura naro-
dowościowa niewiele się zmieniła.  Parafia  
w Żyrardowie w 1923 r. liczyła 2861 osób, 
a tuż przed wybuchem wojny liczba człon-
ków wzrosła do ok. 4000 wiernych. 
Struktura wyznaniowa w Żyrardowie 
kształtowała się w 1923 r. na-
stępująco: katolicy 81,6 %, 
ewangelicy 6,7%, wyznanie 
mojżeszowe 10,9 %, baptyści 
i mariawici  łącznie 0,6%. W 
latach trzydziestych pojawiły 
się, wcześniej nie notowane, 
napięcia miedzy Polakami 
a Niemcami. Zaraz po wy-
buchu II wojny światowej 
władze polskie internowały  
wielu młodych ewangelików 
jako element narodowościo-

wo niepewny, powielając zachowania  
władz rosyjskich z czasów pierwszej 
wojny światowej. Nasilające  się kon-
flikty hitlerowski okupant wykorzy-
stał przeciwko społeczności polskiej, 
a wielu pastorów, znanych ze swojej 
polskiej orientacji,  na czele z bp Ju-
liuszem Bursche zostało aresztowa-
nych. Aresztowany został również  
ks. Otto Wittenberg. 
Władze miejskie namawiały miesz-
kańców, głównie ewangelików po-
chodzenia niemieckiego do podpisy-
wania volkslisty. Wielu luteran miało 

problemy z pogodzeniem swojego niemie-
ckiego pochodzenia z  polską teraźniej-
szością utożsamianą z miejscem urodzenia  
i zamieszkania. Część dokonywała wybo-
rów: opowiedziała się za niemiecką przy-
należnością, inni zdecydowanie odmawiali 
deklaracji, współpracy z okupantem i czę-
sto musieli opuścić mieszkania i przenieść 
się w inny region. Do końca wojny pa-
rafia pozostała bez proboszcza, wpraw-
dzie w Żyrardowie pozostał  wikariusz  
ks. Edward Romański, ale jako Polak nie 
mógł sprawować posługi duszpasterskiej. 

W początkowym okresie woj-
ny władze okupacyjne na 
prośbę członków zboru zgo-
dziły się na odprawianie części 
nabożeństw w języku polskim, 
lecz od  1941 r. nawet pod-
czas pogrzebów nie wolno już 
było przemawiać po polsku. 
W 1944 r., wobec zbliżającego 
się frontu wschodniego, ewa-
kuowano na zachód ogrom-
ną większość parafian, tak że 
parafia przestała praktycznie 

Dawna sala katechetyczna/konfirmacyjna. Obecnie kaplica 
ewangelicka w Żyrardowie, fot. A. Karska, 2016 r. 

Ks. Otton Wittenberg (1894-1967)
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istnieć. Jednak w tym samym cza-
sie ks. Edward Romański podjął 
się zorganizowania polskiej parafii, 
zwłaszcza  że po powstaniu war-
szawskim w Żyrardowie znalazła 
się  grupa ewangelików z Warszawy. 
Wojna uczyniła  ogromne spusto-
szenie wśród mazowieckich ewan-
gelików. Zniszczone zostały kościo-
ły i cmentarze. Na wskutek wysied-
leń przestała istnieć parafia iłowska, 
a łowicka i żyrardowska przetrwały 
w szczątkowej  postaci. 
W styczniu 1945 r. kościół żyrar-
dowski został poważnie uszkodzony 
przez przechodzący front, ale niezwłocz-
nie przystąpiono do jego odgruzowywania  
i rozpoczęto odprawianie polskich nabo-
żeństw. Sporządzono rejestrację parafian  
– na terenie miasta mieszkało wówczas  
120 ewangelików-Polaków; w nabożeń-
stwie wielkanocnym 1945 r. wzięło udział 
90 wiernych. Jednak zaczął się bardzo trud-
ny okres w życiu parafii. Mimo że w Ży-
rardowie pozostali tylko ci, którzy nie mieli 
żadnych związków z nazizmem, a niektó-
rzy zaangażowani byli w konspiracji, wielu  
z nich  doświadczyło prześladowań ze stro-
ny okupanta za odmowę podpisania volk-
slisty, to kościół ewangelicki przez miejsco-
wych mieszkańców i tak był kojarzony jako 
„kościół niemiecki” i wielu ewangelików 
padło ofiarą samosądów. Parafia nie miała 
pieniędzy na remont kościoła i utrzymanie 
stałego duszpasterza. 
W 1946 r. administratorem parafii został 
ks. mjr Karol Messerschmitt, który wraz  
z niewielką grupą ofiarnych parafian przy-
stąpił do odnowy materialnej i duchowej 
wspólnoty. W 1948 r. podwoiła się liczba 

parafian.  W parafii organizowano kursy 
czytania i pisania, pomoc w nauce, w miarę 
możliwości otaczano opieką  materialną lu-
dzi  chorych i starszych. Parafia żyrardowska 
niosła pomoc nie tylko swoim parafianom, 
lecz także potrzebującym na Mazurach. 
Mimo naprawy wieży i organów, brakowało 
funduszy na gruntowne remonty. Po prze-
prowadzonych ekspertyzach podjęto decy-
zję o rozbiórce kościoła w Wiskitkach, któ-
ry od lat nieużywany popadał w ruinę. Żeby 
pokryć koszty remontów i napraw obiektów 
parafialnych w Żyrardowie zdecydowano 
sprzedać grunty w Wiskitkach i Oryszewie, 
które dotychczas były wydzierżawiane. 
W 1967 parafia liczyła tylko 60 osób.  
W tym czasie kościół w Żyrardowie wyma-
gał generalnego remontu, gdyż sklepienie  
i wieża groziły zawaleniem. Ponieważ   po-
siadane  fundusze były zbyt skąpe, przeto 
zdecydowano o sprzedaży kościoła i prze-
niesieniu  nabożeństw do sali konfirmacyj-
nej. Sprzedaż przeciągała się latami, rozpa-
trywano różne warianty, napotykano też 
na różnego rodzaju  trudności. Ostatecznie  

Naczynia liturgiczne z 1898 r. parafii E-A Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Żyrardowie
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w marcu 1976 roku kościół zakupiła  pa-
rafia rzymskokatolicka, jeszcze w tym sa-
mym miesiącu  aktu  poświecenia dokonał  
kard. Stefan Wyszyński. 
Po dokonanej sprzedaży Parafia  Ewangeli-
cko-Augsburska przeniosła się z odprawia-
niem nabożeństw do budynku dawnej sali 
konfirmacyjnej obok kościoła. I tak dwie 
sąsiadujące ze sobą, przedzielone żywopło-
tem parafie: rzymskokatolicka i ewangeli-
cko-augsburska noszą to samo imię - Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. 
Opiekę duszpasterską w kolejnych la-
tach powojennych sprawowali: ks. Karol 

Messerschmitt (1950-1955, 1959-1968),  
ks. Otton Krenz (1955-1959), ks. Bogusław 
Wittenberg (1969-1976), ks. Edward Busse  
(1977-1984), ks. Jan Hause (1986-1995), 
ks. Marcin Hintz (1995-1998), ks. płk Adam 
Pilch (1995-2010). 
Od 1998 stałym duszpasterzem Parafii  
w Żyrardowie jest diakon Halina Radacz,  
a administratorem  ks. Marcin Undas. Obec-
nie parafia liczy 59 osób. 
Nabożeństwa są odprawiane co niedzielę  
o godz. 1030 w kaplicy ewangelickiej (daw-
nej sali katechetycznej/konfirmacyjnej) przy  
ul. Żeromskiego 7c 

 opr. Aldona Karska

Wnętrze kaplicy ewangelickiej w Żyrardowie. Fot. A. Karska, 2007 r. 

Źródła: 
tekst „Historia Parafii w Żyrardowie” na stronie: www.zyrardów.luteranie.pl 
„Vademecum Żyrardowa” pod reakcją Bogusława Nietrzebki 
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WORMACJA (Worms), jedno z najstar-
szych miast niemieckich. Historia osady 
sięga czasów celtyckich, kiedy to zwana była 
Borbetomagus – czyli „osada na terenie pod-
mokłym”. W czasach rzymskich nosiła na-
zwę Civitas Vangionum, była potem krótko 
stolicą państwa Burgundów. W VI w. poja-
wiła się łacińska  nazwa Wormatia. Odtąd 
stała się ulubioną siedzibą wielu monarchów. 
Miasto szczególnie rozkwitło w czasach śred-
niowiecznych – było wówczas siedzibą Sej-
mu Rzeszy. Najstarsze budowle miasta zosta-
ły zniszczone podczas walk o sukcesję przez 
wojska Ludwika XIV w 1689 r. Ale najwięk-
sza katastrofa dotknęła miasto  pod koniec  
II wojny światowej, kiedy to zniszczeniu ule-
gło 60% miasta, głównie śródmieścia. 

Sztych Gustawa Spangenberga (1828-1891) „Wjazd Lutra do Wormacji”
(reprodukcja pochodzi z broszury „Auf den Spuren Luthers und der Reformation in Worms”  

Otto Kammer, Fritz Reuter, Ulrich Oelschläger)

WORMACJA

MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

Obecnie Wormacja jest ważnym ośrodkiem 
przemysłowym, naukowym i turystycznym. 
Liczy ok. 80 tys. mieszkańców. 
Dla Reformacji szczególne znaczenie mia-
ły wydarzenia związane z obradami Sejmu 
Rzeszy w 1521 roku.

27 stycznia 1521 młody cesarz Karol V 
otworzył w Wormacji swój pierwszy Sejm 
Rzeszy (Reichstag). Było to miasto z bogatą 
przeszłością. Już od czasów Karola Wielkiego 
odbywano tu zgromadzenia i sejmy Rzeszy. 
Tym razem na porządku dnia znajdowało się 
wiele problemów, m. in. kwestia zagrożenia 
tureckiego, toteż cesarz oczekiwał, że stany 
Rzeszy uchwalą odpowiednie środki finan-
sowe pozwalające pokonać przeciwnika. 
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Aktualną była też „sprawa Lutra”, która 
urosła do próby sił między stanami Rzeszy  
a cesarzem. Stany, pod przewodnictwem 
księcia Fryderyka Mądrego domagały się 
energicznie utrzymania „kapitulacji wybor-
czej” z 1519, którą Karol V zaaprobował 
podczas swojego wyboru. Powiadała ona 
m.in., że żaden Niemiec nie może być po-
zwany przed obce sądy i skazany bez śledz-
twa we własnym kraju. Właściwie cesarz nie 
chciał patyczkować się z kacerzem Lutrem 
i samowolnie skazać go na banicję. Jednak 
musiał się liczyć ze stanami niemieckimi,  
o ile chciał je pozyskać dla swoich celów  
w zakresie polityki zagranicznej. Poza tym 
nastrój w kraju był zdecydowanie wrogi 
Rzymowi. Nuncjusz papieski Aleander in-
formował, że 90 % Niemców popiera Lutra. 
Po tygodniami ciągnących się pertraktacjach 
cesarz musiał się zgodzić na bezpieczną 
eskortę Lutra do Wormacji i na postawie-
nie go przed Sejmem Rzeszy. Nie wyrażo-
no zgody na życzenie Lutra, aby odbyła się 
dysputa. Miał tylko poinformować, czy od-
rzuca lub nie odrzuca swoje poglądy. Herold 
Rzeszy Kaspar Sturm przekazał Lutrowi za-
proszenie 26 marca 1521 w Wittenberdze.  
W przeciągu 21 dni miał pojawić się w Wor-
macji, zapewniono mu bezpieczną eskortę 
podczas podróży do i z Wormacji. 
2 kwietnia 1521 Luter wyruszył do Wor-
macji, nie bez obaw, wszak podróż ta mogła 
oznaczać jego koniec. Pod osłoną Kaspara 
Sturma i flagą Rzeszy podróż prowadziła 
przez Lipsk, Erfurt, Eisenach, Frankfurt nad 
Menem do Wormacji. Ale nie była to po-
dróż pokutnika, lecz bohatera. Wszędzie był 
przyjmowany z wielkimi honorami, wszę-
dzie musiał głosić Słowo Boże. W Erfurcie 
rektor i senat uniwersytetu eskortowali go  
w uroczystym orszaku do miasta. 

16 kwietnia o godz. 10.00 rano wóz  
z Lutrem i towarzyszącymi mu osobami 
wjechał do Wormacji przez Bramę Mar-
cina (Martinstor). Na powitanie wyjecha-
ło około 100 rycerzy i eskortowali go jak 
księcia. Ulice były zapchane, gdyż ok. 2000 
osób towarzyszko Lutrowi do gospody  
w Johanniterhof. W tym miejscu znajdu-
je się okolicznościowa tablica. Aż do nocy 
odwiedzali go różni ludzie. 
17 kwietnia Luter otrzymał polecenie, 
aby o godzinie czwartej po południu po-
jawił się w pałacu biskupim, gdzie miesz-
kał cesarz. Przybył punktualnie, lecz kaza-
no mu czekać dwie godziny. Johann von der 
Ecken jako rzecznik cesarza zwrócił Lutrowi 
uwagę, że ma odpowiadać tylko na pytania. 
Postawiono mu tylko dwa: po pierwsze, 
czy jest autorem wyeksponowanych książek  
i po drugie, czy pozostaje przy przedłożo-
nych poglądach lub chciałby coś odwołać. 
Po odczytaniu tytułów Luter potwierdził, że 
to jego dzieła, ale w odniesieniu do drugiej 
kwestii prosił o czas do zastanowienia, który 
został mu zagwarantowany. Jeszcze tego sa-
mego dnia pisał do wiedeńskiego humanisty 
Cuspiniana, że nie zamierza niczego odwołać. 
18 kwietnia o czwartej po południu Luter 
przybył ponownie do pałacu biskupiego, 
lecz ponownie musiał dwie godziny czekać. 
Tym razem wprowadzono go do większej 
Sali, która jednak była tak przepełniona, że 
nawet niektórzy książęta musieli stać. Von 
der Ecken postawił mu te same pytania jak 
poprzedniego dnia. Luter odpowiedział naj-
pierw po łacinie, potem po niemiecku. Swo-
je pisma podzielił na trzy gatunki, pisma 
budujące, pisma wymierzone przeciw papie-
stwu i pisma polemizujące z obrońcami pa-
piestwa. Pierwszego gatunku nie zamierzał 
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Relief na cokole pomnika Reformacji ilustrujący wystąpienie Marcina Lutra na sejmie w Wormacji

odrzucać, gdyż cieszyły się uznaniem nawet 
jego przeciwników. Od drugiego gatunku 
też nie pozwoli się odwieść, gdyż w przeciw-
nym razie tyrania papieska jeszcze bardziej 
ciążyłaby narodowi niemieckiemu, a jako 
narzędzie tyranii nie chce się dać wykorzy-
stać. Także trzeciego gatunku publikacji nie 
zamierza odwołać, aczkolwiek musi przy-
znać, że niekiedy pod względem formy wy-
powiadał się zbyt ostro. W każdym razie jest 
gotów wrzucić swoje pisma do ognia, jeśli 
na podstawie Pisma Świętego wyprowadzi 
się go z błędu. 
Nie było jednak chęci na podjęcie deba-
ty. Ostro napomniano Lutra, że chce się 
usłyszeć od niego tylko odwołania – tak 
lub nie! Teraz nastąpiła słynna odpowiedź 
Lutra: „Jeśli nie będę pokonany przez 
świadectwa Pisma Świętego lub wskutek 
jasnych racjonalnych powodów – gdyż 
ani samemu papieżowi ani soborom nie 
wierzę, ponieważ wiadomo, że często się 
mylili i sami sobie zaprzeczali – wówczas 
uznam się za pokonanego przez Pismo, 
które wobec mnie zacytowano. Moje su-
mienie jest   podporządkowane Słowu 
Bożemu. I ja nie mogę i nie chcę też ni-

czego odwoływać, gdyż działanie przeciw 
sumieniu nie jest ani bezpieczne ani nie-
naganne. Boże pomóż mi! Amen”. Zdanie: 
„Tu stoję, nie mogę inaczej” nie jest auten-
tyczne. Pojawiło się ono po raz pierwszy  
w formie drukowanej przemówienia na  
początku maja 1521 w Wittenberdze i wnet 
stało się skrzydlatym słowem. 
Po tym przemówieniu miała miejsce jeszcze 
krótka wymiana zdań między Lutrem a Jo-
hannem von der Eckem na temat nieomyl-
ności soborów, jednak cesarz zabierał się już 
do wyjścia. Dla niego sprawa była zakoń-
czona. Powstał ogromny raban, przyjaciele 
i wrogowie zaczęli się przekrzykiwać i tylko 
z trudem Luter ze swoją eskortą torował so-
bie drogę. Hiszpanie wznosili nieprzyjazne 
okrzyki: „Al fuego! – do ognia z nim!” 
Luter  wypowiedział przytoczone słowa 
w pałacu biskupim, który już nie istnie-
je. W tym miejscu jest park Heylshofpark 
– tam wmurowana jest tablica przypomi-
nająca o tym wydarzeniu. W czasie na-
szego pobytu park był niedostępny, gdyż 
przygotowywano w nim przedstawienie 
Niebelungów. Tablica z podobną treścią 
znajduje się na budynku przylegającym 
do parku. 
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Luter po przesłuchaniu powrócił na swoją 
kwaterę w Johanniterhof. W następujących 
dniach niektórzy przedstawiciele stanów 
Rzeszy, za zgodą cesarza, starali się nakło-
nić Lutra do kompromisu. Ten jednak nie 
był skłonny do zmiany swojego stanowiska. 
26 kwietnia 1521 przed południem opuścił 
Wormację, znowu w towarzystwie herolda 
Rzeszy. 
Banicja, jaką cesarz Karol V 26 maja 1521 na-
łożył na niepokornego mni- 
cha, uczyniła z Lutra czło-
wieka wyjętego spod prawa. 
W momencie jej ogłoszenia 
większość uczestników Re-
ichstagu była już nieobecna. 
Chcąc mimo to wzbudzić  
w opinii publicznej, że była 
to decyzja większości stanów 
Rzeszy, antydatowano edykt 
wormacki na 8 maja 1521. 
30 maja rozpalono na rynku 
stos. Na nim spalono pisma 
wyjętego spod prawa mni-
cha Marcina Lutra. Tym sa-

mym dla całego świata miało stać się jasne, 
że rozporządzenie cesarskie jest traktowane 
z pełną powagą. Edykt wormacki wprowa-
dzał prawny zakaz Reformacji, lecz akt ten 
był na wielu obszarach Rzeszy a szczególnie 
w miastach Rzeszy ignorowany. Reformacji 
nie dało się już zatrzymać. 
Katedra Piotra i Pawła, monumentalna 
budowla będąca odbiciem średniowiecz-
nej wielkości Kościoła i cesarstwa, jest do 

Katedra św. Piotra i Pawła

Wnętrze katedry  św. Piotra w  Wormacji

Reliefy z XV w. w północnej nawie
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dnia dzisiejszego świątynią katolicką. Czy 
Luter podczas Reichstagu w 1521 jako ba-
nita mógł jeszcze w ogóle przekroczyć próg 
katedry – w tej sprawie nie ma żadnych 
świadectw. 
Katedra św. Piotra – to jedna z największych 
późnoromańskich budowli romańskich w 
Niemczech. Wzniesiona w latach 1171-1230. 
Obecne wyposażenie wnętrza pochodzi z cza-
sów znacznie późniejszych. Ołtarz główny  
z XVIII w wg projektu Balthasara Neuman-
na, stalle z 1760 r. Z XV w. pochodzą reliefy 
z piaskowca w północnej nawie. 
Pomnik Lutra w Wormacji, odsłonięty  
w 1868, jest największym pomnikiem  

Reformacji w ogóle. Powstał według 
projektu saksońskiego rzeźbiarza Ernsta 
Rietschela, odpowiada całkowicie duchowi 
tamtych czasów. Monumentalne postaci  
i płaskorzeźby symbolizują historię Refor-
macji. Naczelne miejsce zajmuje pośrodku 

Pomnik Reformacji w Wormacji 

nadnaturalnej wielkości postać Lutra z Biblią  
w ręce. U jego podnóża siedzą prekursorzy 
Reformacji: Anglik John Wicliff, Francuz 
Piotr Waldus, Jan Hus z Czech i Hieronim 
Savonarola z Włoch. Płaskorzeźby zdobią 
strony cokołu, przedstawiając sceny z życia 
Lutra jak również współbojowników i jemu 
współczesnych. Wśród jego wypowiedzi 
znajdujemy też przypisywane mu słowa: 
„Tu stoję, inaczej nie mogę. Boże pomóż 
mi. Amen”. Rzecz jasna, nie mogło też za-
braknąć osób, które ochraniały Lutra. Od 
strony zewnętrznej pomnika mamy elektora 
Saksonii Fryderyka Mądrego, Filipa Wspa-
niałomyślnego – Landgrafa Hesji, poza tym 

są tam: Johannes Reuchlin, wielki znawca 
języka hebrajskiego i Filip Melanchton – 
najbliższy współpracownik Lutra. Postaci 
kobiet symbolizują przebieg i skutki Refor-
macji: pokój religijny w Augsburgu, „prote-
stację” miasta Spira i zniszczenie Magdebur-
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ga w wojnie trzydziestoletniej. Herby przy-
pominają pierwsze miasta, które przyjęły 
wiarę ewangelicką.

Kościół Św. Trójcy, największy kościół 
protestancki w Wormacji, powstał w latach 
1709-1725. Zniszczony w czasie ostatniej 
wojny; odbudowana została wiernie jedy-
nie fasada kościoła, natomiast wnętrze ma 
nowoczesny wystrój. Po odbudowie nad 
chórem umieszczono mozaikę, „Luter przed 
cesarzem Karolem V”. 

Kościół św. Magnusa, była to pierwsza 
rzymskokatolicka świątynia w południo-
wo-zachodnich Niemczech, która została 
przekształcona w świątynię protestancką.  
Już w 1520 r. odprawiano tu nabożeństwa 
protestanckie. 
Fundamenty pod pierwszy kościół w tym 
miejscu położono  w VIII w.  w czasach Ka-
rolingów, ale przez wieki budowla przeszła 
wiele przeróbek, modyfikacji i dziś w ni-
czym nie przypomina tamtej budowli. 

Kościół Świeżej Trójcy w Wormacji

Pomnik Marcina Lutra

Girolamo Savonarola Jan Hus                                                                                  John Wyclif Petrus Waldus

Mozaika nad chórem w kościele Św. Trójcy
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Przed wiekami Wormację zwano też „mała 
Jerozolimą” ze względu na liczną społeczność 
żydowską w tym mieście. Zachowała się sta-
ra Synagoga, najstarsza część pochodziła  
z 1174 roku, ale cała budowla znacznie ucier-
piała w czasie ostatniej wojny, została odbu-
dowana przy użyciu tych samych kamieni. 
Zwiedzając Wormację, na trasie miejsc 
związanych z reformacją i Lutrem drogo-
wskazy i przewodniki wskazują zagadkowe 
miejsce: „Drzewo Lutra”. Znajduje się ono  

w dzielnicy Pfiffligheim, która jeszcze do 
1898 r. była oddzielną miejscowością. God-
łem Pfiffligheim jest Drzewo Lutra. Był to 
największy w Europie wiąz: 30 m wysokości. 
W 1870 2/3 pnia zostało zniszczonych pod-
czas burzy, w 1912 kolejna burza dokona-
ła dalszych zniszczeń. Resztki obramowano 
ławką z piaskowca. W 1949 zazielenił się po 
raz ostatni. Dwa lata później zabezpieczo-
no kikut drzewa jako pamiątkę i ozdobio-
no płaskorzeźbą Gustawa Nonnenmachera 

Kościół św. Magnusa Wnętrze kościoła św. Magnusa

Stara synagoga w Wormacji
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ilustrującą wystąpienie Marcina Lutra na 
sejmie w Wormacji. Ale dlaczego ten stary 
wiąz już dawno nazywano drzewem Lutra? 
Z miejscem tym wiąże się legenda: Pod-
czas Sejmu Rzeszy w Wormacji w 1521 ro- 
ku dwie kobiety spierały się o Lutra. Jedna 
z nich, zwolenniczka Lutra, wbiła swój kij 
do ziemi i zawołała: „Jeśli ten kij zapuści ko-

rzenie i wyrośnie z niego drzewo, będzie to 
dowód na prawdziwość nauki Lutra”. Oczy-
wiście miała rację, gdyż drzewo, wiąz, który 
wyrósł w tym miejscu przez stulecia był po-
mnikiem natury i godłem Pfiffligheim.

Tekst: Aldona i Karol Karscy
Zdjęcia: Aldona Karska

„Drzewo Lutra” Płaskorzeźba Gustawa Nonnenmachera
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12 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 przy grobie pro-
fesora Stanisława Lorentza na naszym cmentarzu licznie zgro-
madzili się warszawiacy. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,  
które obchody organizowało, uczciło w ten sposób 25 rocz-
nicę śmierci tego wybitnego historyka i zasłużonego działa-
cza kultury. Obecna była prezes TPW Beata Michalec, córka 
Profesora prof. Alina Kowalczykowa, przedstawiciele Ratusza, 
Zamku Królewskiego w Warszawie, burmistrzowie Białołęki  
i Ursynowa oraz  młodzież i poczty sztandarowe wielu  warszaw-
skich szkół, które  przejęły sztafetę pamięci o dziele Profesora.  
W wystąpieniach, jakie zabrzmiały przy grobie, jasno rysowała 
się sylwetka wizjonera kultury, człowieka, który ogarnięty pa-
sją ratowania dziedzictwa przeszłości pokonywał piętrzące się 
przeszkody, ratował w czasie wojny skarby naszej historii, a po 

wojnie, mimo wielkich oporów władz, doprowadził do odbudowy królewskiego Zamku.  
Pamięć o jego dokonaniach i misji, mimo upływu tylu lat, bynajmniej nie zamiera, stanowi 
wzór dla kolejnych pokoleń społeczników. Krzepiący i dobrze rokujący na przyszłość był 
zwłaszcza widok tak licznie zgromadzonej młodzieży. W imieniu Komisji Historycznej To-
warzystwa Przyjaciół Warszawy kwiaty złożyli pan Tadeusz Burchacki i Maria Chmiel. Po 
zakończonej uroczystości liczna grupa obecnych udała się również do grobu Witolda Strausa, 
wieloletniego działacza TPW i członka jego władz, prezesa Społecznego Komitetu Opieki 
nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, działającego przy TOnZ w latach  
1984-2009.
          M.Ch.

WSPOMNIENIE:

Stanisław Lorentz

25 ROCZNICA ŚMIERCI 
 PROF. STANISŁAWA LORENTZA



  
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,  

               Zdjęcie na okładce: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
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