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Siostry i Bracia w Chrystusie, 
 

Z wielką radością przekazujemy w 2012 

roku w Wasze ręce trzeci numer 

Informatora Parafialnego. Jak każdy 

wcześniejszy numer przypomina ważne 

wydarzenia i rocznice w życiu naszych 

Sióstr i Braci oraz całej naszej Wspólnoty. 

Ukazuje się taż w czasie zmian. Na drugi 

kwartał 2012 roku przypadły wybory do Rady Parafialnej, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komitetu Parafialnego naszej Parafii. 

Wybory oczywiście skłoniły nas do podsumowań ostatnich 

pięciu lat. Jak ważny lat i jednocześnie trudnych, wiemy 

wszyscy. Rada Parafialna kadencji 2007 – 2012 informowała o 

tym podczas posiedzeń Zgromadzenia Parafialnego, posiedzeń 

Komitetu Parafialnego, w sprawozdaniach, publikacjach w 

Informatorze Parafialnym -  w tym wydaniach specjalnych. 

Okazywała w ten sposób szacunek wszystkim gremiom 

parafialnym. Rada Parafialna może i potrafi bardzo wiele, ale nie 

może wszystkiego i nie jest wszechmocna. Potrzebuje zaufania i 

współpracy ze wszystkimi gremiami. Parafia jest bowiem silna 

zaangażowaniem jej członków. Sądzę, że miniony czas to 

przykład bardzo dobrej współpracy wszystkich gremiów 

parafialnych. 

Pięć lat to niewiele z perspektywy całej historii naszej Parafii. 

To niewiele również wtedy, kiedy wspominamy, jak wielkie 

zadania musiała wykonać ustępujące Rada Parafialna, Komisja 

Rewizyjna i Komitet Parafialny. Z pokorą, ze świadomością 

naszych niedoskonałości wynikających z ludzkiej kondycji, ale 

jednak z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że udało nam się 

zrobić wiele. Wspomnę o szczęśliwym zakończeniu sporu o prawo 

wieczystego użytkowania naszych nieruchomości przy zbiegu ulic 

Towarowej i Wolskiej, o dokończeniu inwestycji w Ewangelickim 
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Ośrodku Diakonii TABITA i jego restrukturyzacji, o 

porządkowaniu zapisów w księgach wieczystych i innych spraw 

związanych z naszymi nieruchomościami, przeprowadzeniu 

najpilniejszych remontów i prac interwencyjnych w naszych 

nieruchomościach, renowacjach kaplicy Halpertów i licznych 

nagrobków -  w tym kaplic cmentarnych Skwarcowa i Granzowa, o 

porządkowaniu spraw  księgowo-finansowych, kadrowych, o 

opracowaniu wielu spraw na naszym ewangelickim cmentarzu. A 

przecież to tylko część działań w obszarze spraw 

administracyjnych. 

Wspólnie podejmowaliśmy wysiłki, aby skomplikowane sprawy 

nie podzieliły nas, ale wręcz przeciwnie. Dokładaliśmy starań, 

ażeby wspólne działania nas zintegrowały. Pogłębiły wzajemne 

zaufanie i poczucie współodpowiedzialności za prowadzenie 

naszych parafialnych spraw. 

Bardzo się cieszę, że powiększyło się grono wolontariuszy w 

naszej Parafii. Ogromnie cieszę się z realizowanego projektu 

muzycznego dla dzieci, za który jest odpowiedzialna kantor 

Joanna Maluga. Jestem wdzięczny Radzie Parafialnej starej i 

nowej kadencji, bowiem podjęły decyzje umożliwiające 

rozpoczęcie po tegorocznych wakacjach projektu muzycznego 

dla młodzieży. Już dzisiaj serdecznie zapraszam młodzież do 

udziału w tym projekcie. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, serdecznie dziękuję za minione 

pięć lat współpracy. To był dla mnie i mojej rodziny trudny, ale 

też owocny czas. Dziękując wszystkim, szczególne słowa 

podziękowania kieruję do Rady Parafialnej. 

Przed nami wakacje. Dzieciom i młodzieży życzę pięknego i 

bardzo udanego czasu odpoczynku. Wszystkim życzę dobrego 

relaksu podczas urlopów. 

Niech Bóg Was szczęśliwie prowadzi i strzeże. Oddany Wam, 

Ks. Piotr Gaś 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W DRUGIM  PÓŁROCZU 2012 ROKU 

OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 
 

101010100000-te urodziny: 

30. 09. - Łukomska Irena 

95959595-te urodziny: 

04. 08. - Szubert Maria  

90909090-te urodziny: 

07. 07. - Arnold Ryszard  
23. 11. - Dominas Irena  
01. 08. - Górniak Halina  
08. 11. - Koehle Jerzy  
09. 07. - Macieszczak Halina  
16. 09. - Milewska Marianna  
14. 07. - Pawlina Zofia  
22. 07. - Snopek Wanda  
29. 07. - Stegner Halina  
21. 08. - Tiunin Joanna  
17. 11. - Ziebe Ijola 

    

    

    

    

85858585-te urodziny: 

30. 11. - Borkowska Janina  
26. 11. - Foniok Anna  
30. 07. - Kornowska-
Kaźmierczak Ludomira  
27. 12. - Lech Dania  
24. 08. - Olczak Amalia  
02. 10. - Rządkowski 
Mieczysław  
07. 07. - Stobnicka Irena  
23. 10. - Wandel Hugo  
10. 08. - Żak Helena  

88880000-te urodziny: 

12.07. - Sikora  Gustaw   
03.08. - Czenczer  Wanda    
06.08. - Szolce Włodzimierz   
15.08. - Rybacka  Anna 
15.09. - Mendyk  Lidia  
03.09. - Dylis  Włodzimierz   
15.09. - Quandt  Janusz    
25.10. - Missol  Bożenna   
 25.11. - Pisarkiewicz  Barbara     
11.12. - Schwartz  Elza   

 
                                            

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

                                                          w tym okresie, najserdeczniejsze życzenia  
                                      Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 

                                           składająKsięża, Diakon, Katechetki, Rada Parafialna 
                                                           oraz redakcja Informatora 

                                                                  Parafii Świętej Trójcy 
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NOWE BIBLIE W KOŚCIELE 

 

 
 

1 kwietnia 2012 r. Niedziela Palmowa. Tego dnia na ławkach kościoła 
pojawiły się nowe  egzemplarze Pisma Świętego. Ofiarodawcą jest jeden z 
naszych parafian, który pragnie pozostać anonimowo. Kurator Parafii pan 
Andrzej Weigle poinformował o tym fakcie na początku nabożeństwa. A w 
imieniu Rady Parafialnej przekazał też egzemplarz reprintu Bibliiu Brzeskiej, 
która będzie zawsze na ołtarzu. Oryginał będzie jak dotąd wystawiany w 
wielkie święta.  

Kończąc naszą kadencję, chcielibyśmy w jakiś wymierny sposób wyrazić wdzięczność za ten 
dany nam czas pracy w winnicy Pańskiej. Nasza mała „cegiełka” ma charakter 
symboliczny. W roku poprzedzającym 450. rocznicę wydania Biblii Brzeskiej, członkowie 
Rady Parafialnej pragną ofiarować jej reprint, tak aby ta jedna z najstarszych Biblii w 
języku polskim leżała na naszym ołtarzu nie tylko w dni wielkich świąt.  

Dziś, w Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień szczególnie wyraźnie brzmią 
hasła Reformacji - Sola scriptura, Solus Chrystus ! Jedynie Pismo, jedynie Chrystus ! Od 
dziś Pismo Święte towarzyszyć nam będzie w nabożeństwach nie tylko na ołtarzu i 
ambonie, ale dzięki anonimowemu darczyńcy, macie je także przed sobą w ławkach. 
Przyjmujemy ten dar z ogromną wdzięcznością i radością.  – powiedział kurator 
Andrzej Weigle w swoim krótkim wystąpieniu podczas nabożeństwa. 

� 
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NOWE WŁADZE PARAFII 

13 maja odbyło się Zgromadzenie Wyborcze Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, podczas którego wybieraliśmy 
nowych członków Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu 
Parafialnego. Przedstawiamy wyniki wyborów w kolejności alfabetycznej. 
warszawskiej. 

 

 

Agnieszka BEDNARKIEWICZ-SOWI ŃSKA, lat 51, mgr 
inżynier rolnik, nauczycielka, prezes Zarządu 
Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego, członkini 
Komitetu Parafialnego Parafii  Świętej Trójcy kadencji 
2007-2012. 

 

Przemysław FLORJANOWICZ-BŁACHUT,  lat 34, 
prawnik, asystent – specjalista ds. prawa europejskiego w 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym, rzecznik 
dyscyplinarny ds. świeckich Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, członek Rady Parafialnej poprzedniej 
kadencji, członek Synodu Diecezji Warszawskiej kadencji 
2007-2012. 

 

Michał HASIUK, lat 43, mechanik samochodowy, członek 
Komitetu Parafialnego poprzedniej kadencji 

 

Małgorzata JAWORSKA, lat 57, pielęgniarka, pracownik 
Centrum Onkologii-Instytutu, członkini Rady Parafialnej 
Świetej Trójcy poprzedniej kadencji 
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Aldona KARSKA, lat 61, lekarka, pracownik Centrum 
Onkologii-Instytutu, członkini Rady Parafialnej 
poprzedniej kadencji, członkini Synodu Diecezji 
Warszawskiej od 2002 roku. Kurator Diecezji 
Warszawskiej kadencji 2007-2012 

 

Ewa KOBIERSKA-MACIUSZKO, lat 54, polonistka i 
bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie, członkini Synodu Diecezji Warszawskiej 
bieżącej kadencji 

 

Elżbieta MALISZEWSKA, lat 61,  mgr inżynier urządzeń 
sanitarnych, inspektor nadzoru inwestorskiego na dużych 
budowach w Warszawie, członkini Synodu Diecezjalnego 
w latach 2002-2007, członkini Rady Parafialnej kadencji 
2007-2012 

 

Olga SZTEJNERT-ROSZAK, lat 40, adwokat, wspólnik w 
polskiej kancelarii Drzewiecki, Tomaszek& Wspólnicy, 
sekretarz Rady Parafialnej od 2002 r. Członkini Synodu 
Diecezji i Synodu Kościoła w latach 2002-2012.  

 

Andrzej WEIGLE, lat 47, biolog, specjalista w zakresie 
ochrony środowiska, wiceprezes zarządu Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska, jeden z liderów parafialnej 
grupy młodzieżowej na przełomie lat 80. i 90; członek 
Rady Parafialnej w latach 1989-1992, Komitetu 
Parafialnego i Synodu Kościoła w latach 1992-1997, 
kurator Parafii kadencji 2007-2012. Członek Synodu 
Diecezji Warszawskiej bieżącej kadencji.   
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Z urzędu w skład Rady Parafialnej w skład Rady Parafialnej wchodzą: 
duchowni - proboszcz ks. radca Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś, 
wikariusz  ks. Karol Niedoba, katechetka  mgr Elżbieta Byrtek. 

Zastępcami członków Rady Parafialnej zostali: Adam Kleinschmidt, Emilia 
Klein-Dębek. 
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:  
Joanna KEBER, lat 39, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunków 
Zarządzanie i Marketing oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i 
Polityczne. 
Michał KLEINSCHMIDT, lat 38, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, 
pracownik Działu Finansów w Danone. 
Agnieszka SZYRLE, lat 44, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, 
kierunek Zarządzanie i Marketing, aktualnie zatrudniona jako ekonomista w 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, wcześniej pracownik handlu 
zagranicznego. 
Zastępcą członka Parafialnej Komisji Rewizyjnej jest Cezary Grzybowski. 
  
Do Komitetu Parafialnego zostali wybrani: 
Marcin Benke, Igor Chalupec, Maria Chmiel, Krystyna Chojnacka, 
Małgorzata Dreger, Elżbieta Fedisz, Wojciech Filipp, Justyna Florjanowicz-
Błachut, Juliusz Gardawski, Kamil Gołaszewski, Agnieszka Grzybowska, 
Adda Hasiuk, Michał Hummel, Harry Irrgang, Hanna Jabłońska, Marcin 
Jakoby, Alina Janowska, Helena Jędrzejczak, Hubert Karbowy, Małgorzata 
Kleinschimdt, Justyna Kubicka-Daab, Marek Kwiatkowski, Jerzy Latos, 
Maciej Lipiński, Jan Wojciech Liberadzki, Małgorzata Manteuffel-
Cymborowska, Paweł Matwiejczuk, Roman Michalak, Stanisław Miścicki, 
Anna Mużdżak, Romuald Pejski, Brunon Sikora, Beata Skubis, Ewa Śliwka, 
Danuta Weigle, Magda Welman, Emilia Klein-Dębek, Adam Kleinschmidt. 
 
Zastępcami członka Komitetu Parafialnego zostali: Piotr Kędziora-
Babicki i Bohdan Sabela. 
 
W niedzielę, 17 czerwca podczas nabożeństwa nastąpiło uroczyste 
wprowadzanie w urzędowanie Rady Parafialnej i Komitetu Parafialnego. Aktu 
tego dokonał zwierzchnik Diecezji Warszawskiej bp Jan Cieślar, który 
podczas tego nabożeństwa wygłosił kazanie.  
 
Pod koniec nabożeństwa słowa podziękowania wygłosił dotychczasowy 
kurator – pan Andrzej Weigle:  
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Szanowni Państwo! 
 

Pięć lat temu z woli Zgromadzenia Parafialnego objęliśmy mandat członków Rady 
Parafialnej, biorąc na siebie ciężar i odpowiedzialność prowadzenia spraw Parafii Świętej 
Trójcy. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że ogrom zagadnień i 
problemów, dotyczących wielu aspektów życia parafialnego, z którymi w tym czasie 
musieliśmy się borykać, przerósł nasze wyobrażenia. Zmierzenie się z tymi wyzwaniami 
wymagało od wszystkich członków Rady, ale zwłaszcza członków Prezydium na czele z 
ks. proboszczem Piotrem Gasiem, ogromnego wysiłku i poświęcenia, także kosztem 
zdrowia i życia prywatnego, a w przypadku świeckich członków Rady, także kosztem 
działalności zawodowej. Chcę jednak podkreślić, że wszyscy służbę tę spełnialiśmy z 
radością i świadomością jej głębokiego sensu. I sądzę, że nikt z nas nie żałuje swojej 
decyzji z przed 5 lat.  
Wiele spraw udało nam się uporządkować, wyprowadzić „na prostą”. Szczegółowo 
omawialiśmy to podczas Zgromadzeń Parafialnych, opisywaliśmy w sprawozdaniach 
rocznych. Rozwiązanie niektórych z nich, w tym zwłaszcza sprawy „serka wolskiego” 
wydają się być na zakończeniu. Na dokończenie innych zabrakło albo czasu, albo 
środków finansowych i nimi zajmie się już kolejna kadencja Rady Parafialnej. 
Z ogromną radością i wdzięcznością pragnę podkreślić, że od początku naszej działalności 
czuliśmy zaufanie i wsparcie ze strony Zgromadzenia Parafialnego.  Prezentując Wam 
często trudne i bolesne fakty, ale także proponując nieszablonowe rozwiązania, jak 
chociażby dotyczące Tabity czy projektu „szkolnego”, mogliśmy liczyć na konstruktywną i 
merytoryczną dyskusję, a w jej efekcie na akceptację wypracowanych decyzji.  
Widocznym znakiem poparcia dla działań Rady Parafialnej były wyniki ostatnich 
wyborów. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec zboru, które ma nam towarzyszyć 
przed następne lata naszej pracy.  
Jako dotychczasowy kurator Rady Parafialnej pragnę wyrazić szczególne podziękowanie 
dla osób, które nie zdecydowały się na kandydowanie do nowej Rady, to jest dla pani 
Addy Hasiuk, pani Marii Chmiel i pana prof. Stanisława Miścickiego za 5 lat wspólnej 
służby, za wiele dobrych, choć czasami trudnych dyskusji, za radość bycia razem podczas 
wielogodzinnych posiedzeń Rady. Cieszę się, że cała trójka zdecydowała się dalej pracować 
na rzecz zboru warszawskiego, jako członkowie Komitetu Parafialnego. 
Dziękuje oczywiście także wszystkim pozostałym członkom Rady, z którymi będę miał 
zaszczyt pracować w kolejnej kadencji. Dziękuje także naszym rodzinom za 
wyrozumiałość względem późnych powrotów z posiedzeń i wielu godzin spędzanych w 
Parafii. 
Z ogromną radością i nadzieją witam w gronie Rady jej nowych członków - panią Ewę 
Kobierską–Maciuszko, panią Agnieszkę Bednarkiewicz-Sowińską i pana Michała 
Hasiuka, wiele obiecując sobie po ich świeżym spojrzeniu i entuzjazmie do działania. 
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Cieszę się także, że mamy dobrą i silną reprezentację Parafii w osobach członków 
Komitetu Parafialnego, a także kompetentną Komisję Rewizyjną. Wierzę, że następne 
pięciolecie będzie dobrym okresem dla Parafii Św. Trójcy w którym nasze wysiłki 
koncentrować się będą na nowych wyzwaniach,  inicjatywach i inwestycjach.  
Niech dobry Bóg prowadzi nas w tej służbie w winnicy Pańskiej. 

Andrzej Weigle 
 
Bezpośrednio po nabożeństwie Rada Parafialna kadencji 2012-2017 odbyła 
swoje pierwsze posiedzenie i ukonstytuowała się.  
Prezesem Rady Parafialnej został proboszcz – ks. radca Piotr Gaś 
Kuratorem Parafii  ponownie    – Andrzej Weigle 
Sekretarzem Rady Parafialnej  ponownie – Olga Sztejnert-Roszak 
Skarbnikiem       – Michał Hasiuk 

 
 

ŚWIĘTO BIBLII NA PLACU MAŁACHOWSKIEGO 

Już po raz piąty Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowało 
Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. W tym roku w ramach 
imprezy oprócz tradycyjnego koncertu odbyła się również sesja 
popularno-naukowa na temat kanonu biblijnego. 

Święta Biblii odbywają się w 
Warszawie od 2008 r. Pierwsze trzy 
miały miejsce na placu Zamkowym, od 
roku są organizowane na placu 
Małachowskiego przy kościele 
luterańskim Św. Trójcy. Dotychczas w 
ramach Święta odbywały się koncerty, 
przedstawienia, czytania biblijne, 
zabawy dla dzieci. W tym roku w 
programie Święta Biblii obok koncertu 
znalazła się również sesja popularno-
naukowa „Różne spojrzenia na kanon 
Pisma Świętego”. Sesja odbyła się 17 
maja w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej (ChAT). Poprowadziła ją 
ewangelicka biblistka tej uczelni prof. 
Kalina Wojciechowska. O kanonie 
biblijnym mówili teologowie różnych 
wyznań chrześcijańskich. 
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 Drugą część Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii stanowił 
koncert plenerowy, który odbył się 19 maja na placu Małachowskiego przy 
kościele luterańskim Św. Trójcy. Wystąpiły greckokatolicki Chór Cerkwi 
Uspenskiej, Grupa Uwielbienia z I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów 
oraz rzymskokatolicka Inicjatywa Muzyczna OCDC. 

W przerwie między występami muzycznymi członkowie różnych parafii i 
zborów warszawskich czytali teksty biblijne. Słowo na tegoroczne 
Ekumeniczne Dni Biblijne odczytał przewodniczący Komitetu Krajowego 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki z Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego. 
Na placu Małachowskiego stanął namiot Towarzystwa Biblijnego, gdzie 
każdy mógł dowiedzieć się o działalności tej instytucji, a także zakupić Biblię i 
literaturę biblijną. Obecna była ze swoim namiotem również Diakonia 
Polska. Wolontariusze diakonijni przygotowali poczęstunek oraz zajęcia dla 
dzieci.jańskich.  
www.ekumenia.pl 

 

NOC MUZEÓW W KOŚCIELE ŚWIETEJ TRÓJCY 

Ponad 3000 osób odwiedziło kościół Świętej Trójcy podczas tegorocznej 
Nocy Muzeów (19/20 maja). Wystawa, muzyka, zwiedzanie kościoła, 
nabożeństwo o północy, a przede wszystkim dużo ciekawych rozmów o 
Bogu i Kościele – to najważniejsze momenty Nocy Muzeów. 
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Noc Muzeów rozpoczęliśmy z małym poślizgiem czasowym ok. godz. 19:00 
ze względu na przedłużony koncert, odbywający się w ramach 
Ekumenicznego Święta Biblii. Przy punkcie informacyjnym każdy gość 
dostawał mapkę, na której rozrysowany był plan kościoła oraz miejsca warte 
zobaczenia. Tradycyjnie przed ołtarzem wystawiony był oryginał XVI-
wiecznej Biblii Brzeskiej. W zakrystii pokazywane były stroje liturgiczne, 
nakrycia ołtarzowe oraz naczynia komunijne – poprzez te, zdawałoby się 
mało fascynujące przedmioty nawiązywały się dyskusje o liturgii, duchowości 
i nauce Kościoła. Podobnie zresztą przy Biblii Brzeskiej nasi wolontariusze 
odpowiadali na pytania dotyczące roli Pisma Świętego w życiu i nauczaniu 
Kościoła. 

� 

GOŚCIE ZE SZWECJI W NASZEJ PARAFII 
 

W Niedzielę Exaudi (20 maja) 
nabożeństwo przedpołudniowe w kościele 
Świętej Trójcy miało szczególny charakter z 
kilku powodów: było to nabożeństwo 
polsko-szwedzkie, podczas którego kazanie 
wygłosił ks. Markus Holmberg z Parafii 
Katedralnej w Uppsali, w trakcie liturgii 
Sakrament Chrztu Świętego przyjęła 6-
letnia Ania, a 10 osób wstąpiło do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.  

Nabożeństwo zaszczycił swoją 
obecnością Staffana Herrström, ambasador 
Szwecji w Polsce, wraz z małżonką Karin. 
Po nabożeństwie odbyło się w 
Lutheraneum spotkanie ze szwedzkimi 
goścmi, ambasadorem oraz grupką 
Szwedów mieszkających w Polsce. 
Poczęstunek przygotowała jak zawsze 
Komisja Diakonijna. Uczestnicy 

nabożeństwa mieli okazję zobaczyć wystawę „Gdzie jest brat twój?” 
zaprezentowaną podczas Nocy Muzeów. 

5-osobowa delegacja ze Szwecji wspierała nas podczas Nocy Muzeów, a 
także zapoznawała się z funkcjonowaniem parafii i Kościoła ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji, mediów i pracy misyjnej. 

 
Ks. Markus Holmberg 
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SPOTKANIA KOŁA PAŃ W 2012 R.  

 19 stycznia miało miejsce spotkanie podczas którego prelegentką była 
p. Gabriela Bakałarz - mówiła o starotestamentowym proroku Eliaszu, 
ilustrując swój wykład przezroczami.          
 Spotkanie lutowe (16.02.) wypadło akurat w Tłusty Czwartek, były 
więc pączki, faworki i prelekcja p. Tadeusza Świątka o warszawskich 
cukiernikach - przeważnie byli to ewangelicy reformowani, pochodzący ze 
Szwajcarii. Padały tu tak znane nazwiska, jak Lardelli, Semadeni, Zamboni, 
Tosio (Tozjo) – właściciele znanych, eleganckich warszawskich cukierni, 
położonych w najlepszych punktach miasta, do których uczęszczała 
„śmietanka towarzyska”. 
 15 marca odbyło się Wspólne Koło Pań warszawskich parafii 
ewangelickich w naszej sali parafialnej na Kredytowej. Pani Aldona Karska 
dzieliła się swymi wrażeniami z podróży na Litwę, Łotwę i Estonię, 
prezentując zrobione przez siebie zdjęcia i opatrując je bardzo interesującymi 
komentarzami. 
 19 kwietnia p. diakon Małgorzata Gaś snuła rozważania biblijne, 
związane ze świętem Wielkanocy. 
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 17 maja p. Gabriela Bakałarz opowiadała o kolejnej postaci ze 
Starego Testamentu – patriarsze Jakubie, również ilustrując wykład 
przezroczami (co budziło duże uznanie Pań). 
 6 czerwca  gospodyniami Wspólnego Koła Pań były panie z parafii 
Wniebowstąpienia przy ul. Puławskiej. Prelegentka, p. Maria Kaucz 
prezentowała wykonaną przez siebie (w wyniku wnikliwych badań 
genealogicznych i archiwalnych, a także kontaktów z żyjącymi krewnymi) 
wystawę fotograficzną, poświęconą postaci ks. Adama Roberta 
Nitschmanna (1892-1940), przedwojennego (i ostatniego) pastora w 
Nowym Dworze Mazowieckim( w l. 1929-1939), wywiezionego przez 
Niemców i zmarłego w obozie w Sachsenhausen. Prelegentka nakreśliła 
również dzieje nowodworskiej parafii i jej kościoła, kaplicy i cmentarza, dziś 
nieistniejących, a także ukazała współczesne inicjatywy upamiętnienia 
społeczności tamtejszych ewangelików (projekt pomnika na miejscu d. 
cmentarza). Sama wystawa była prezentowana w lutym w warszawskim 
kościele Wniebowstąpienia, będzie pokazana w lipcu w Suwałkach (gdzie 
uczył się ks. Nitschmann), a w październiku w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury. 
 Ostatnie przed wakacjami czerwcowe Koło Pań (21.VI) zgodnie z 
życzeniem uczestniczek poświęcone było rozmowom towarzyskim, 
opowieściom i gawędom. Pan Jerzy Toeplitz wspominał swoje blisko 
czterdziestoletnie kontakty z Niemcami (owocujące bliższym poznaniem się 
młodzieży obu krajów), pani Maria Chmiel zrelacjonowała niedawny pobyt 
w Brnie (coroczne modlitewne spotkania kobiet z Polski, Czech i Niemiec), a 
panie Ewa Włodkowska i Elżbieta Chmiel pokrótce opowiedziały o 
uroczystościach 40-lecia poświęcenia kościoła w Zgierzu i wizycie w 
tamtejszym Domu Tkacza. Panie żywo przyjmowały te opowieści, dorzucając 
własne uwagi i refleksje. 
 W lipcu i sierpniu trwa przerwa wakacyjna.   

E. Chmiel 
 

SPOTKANIE WAZOWIANEK 
 

W niedzielę 29 kwietnia b.r. po nabożeństwie  tradycyjnie 
spotkały się dawne uczennice szkoły im. Anny Wazówny, by 
uczcić pamięć swej dyrektorki, pani Heleny Bursze (7 kwietnia 
przypadła 37 rocznica Jej śmierci). Przy pamiątkowym kamieniu 
obok kościoła, ks. Piotr Gaś odmówił stosowną modlitwę, a 

przewodnicząca Koła Wazowianek, p. Maria Milbrandt złożyła wiązankę 
biało-czerwonych kwiatów. Następnie w małej sali parafialnej spotkały się 
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byłe koleżanki, by przy kawie i herbacie cieszyć się swym towarzystwem i 
wspominać dawne czasy.  

  
 

Pani Maria Milbrandt wygłosiła wspomnienie o drużynie harcerskiej nr 39 i 
jej działalności podczas okupacji. Apelowała także do koleżanek o zbieranie 
materiałów historycznych i danych osobowych (chodzi o uaktualnienie listy 
absolwentek „Wazówny”). Panie pokazywały zdjęcia z czasów wojny i z 
obozów. 

Ks. Piotr Gaś podkreślił, jak ważne jest utrzymywanie pamięci o tym, co  
istotne dla naszej parafii i Warszawy. Opowiedział o planach utworzenia 
ewangelickiego przedszkola i szkoły, co wiąże się z zasadniczym remontem 
kamienicy przy Kredytowej 4. Zaprosił też Panie do obejrzenia nowej 
kancelarii i sali spotkań w bocznym skrzydle kamienicy. Są to zupełnie nowe 
wnętrza, które Panie oglądały z wielkim zainteresowaniem, szczególnie 
zatrzymując się przy zdobiącej je „tapecie” skomponowanej ze starych zdjęć i 
widoków kościoła i budynków parafialnych ( pocztówki wydane na 150-lecie 
Kościoła, m.in. widoki „Reja” i „Wazówny”).  

Mimo malejącej (niestety) liczby uczestniczek takich spotkań, Panie nadal 
pragną kontynuować pamięć o swej szkole, jej Dyrektorce i swych 
koleżankach, by przynajmniej raz w roku składaniem kwiatów upamiętniać 
swą „Wazównę”. 

        Maria Milbrandt   
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ZE WSPOMNIEŃ WAZOWIANKI 
PANI BARBARY DZIENIO 

 
Modlitwa uczennic Gimnazjum im. Anny Wazówny przed 
rozpoczęciem lekcji: 
 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i 
dobrej pamięci, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Modlitwa po zakończeniu lekcji: 
 

Dzięki Ci, Boże, za łaskę mi udzieloną. Pragnę, abym nią  wsparta mogła Cię 
zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Na wieki  wieków, amen. 
 
Urodziny  pani dyrektor Heleny Bursche: 
Piosenka śpiewana z okazji urodzin dyrektorki, pani Heleny Bursche przez 
uczennice najmłodszej, przedwstępnej klasy nauczania ( 1933/34): 
 
Z radością dziś zebrały się 
Te dzieci, co kochają Cię 
By złożyć Ci życzenia swe 
I uczcić dobre serce Twe. 
A na Twej drodze Anioł Stróż 
Niechaj Ci plecie wieniec z róż. 
Wołajmy głośno: żyj nam, żyj 
I nas w pamięci swojej miej! 
 
Śpiewano tę piosenkę w mieszkaniu biskupa Burschego przy ul. Wierzbowej, 
gdzie mieszkała dyrektorka i dokąd udały się z powinszowaniami dziewczęta.  
Piosenkę odśpiewały w przedpokoju, dokąd wyszedł do nich biskup z żoną 
oraz pani Helena. Później rozebrały się z płaszczyków  i zostały poproszone 
do pokoju stołowego  na  przygotowane dla nich kakao i ciasto. 
Z grupą była  także wychowawczyni – dla tej klasy była to siostra dyrektorki, 
pani Maria Bursche, która jednocześnie była nauczycielką kaligrafii. 

� 
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ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ROCZNIKA PROJEKTU 
„KOTWICE PAMIĘCI” 

 
19 lipca 2012 r. w Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na 

warszawskiej Woli nastąpiło uroczyste zakończenie kolejnego (drugiego już) 
rocznika projektu „Kotwice Pamięci”, realizowanego na naszym cmentarzu 
przez uczniów w ramach  poznawania wielokulturowości Woli. Młodzi ludzie 
uczestniczyli w porządkowaniu opuszczonych grobów, opiekowali się 
miejscami pamięci i grobami zasłużonych. Pokłosiem prac były między 
innymi trzy prezentacje multimedialne oraz okolicznościowa wystawa 
zorganizowana w gmachu szkoły.  

 

 
 

W uroczystości z ramienia Parafii św. Trójcy wzięli udział proboszcz ks. 
radca Piotr Gaś oraz  aria Chmiel. Byli również przedstawiciele Muzeum na 
Woli oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków. W ciągu dwóch lat trwania 
akcji, z historią cmentarza oraz warszawskiej parafii  luterańskiej zapoznało 
się ponad 80 uczniów pod kierownictwem opiekunów – Lucjana Wójtowicza, 
Elżbiety Brykowskiej i Mirosława Anyża. 

 
M.Ch. 
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PIKNIK PARAFIALNY W TABICIE 

W czwartek 7 czerwca, w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim 

obchodziliśmy święto bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa. Podobnie jak w 
poprzednich latach parafianie Świętej 
Trójcy spotkali się na terenie ośrodka 
diakonii „Tabita” w Konstancinie-
Jezirnie. Przybyło około 80 osób, 
oprócz członków naszej Parafii, byli 
również przedstawiciele parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego z ks. 
Marcinem Kotasem i jego rodziną na 
czele, a także przedstawiciele parafii 
ewangelicko-reformowanej i 

ewangelicko-metodystycznej. 
Spotkanie rozpoczął ks. Piotr Gaś 
krótkim nabożeństwem na wolnym 
powietrzu przed budynkiem „Tabity”. 
Powitał pensjonariuszy i przybyłych 
gości i zaprosił do uczestnictwa w 
programie spotkania. W świetlicy starej 

części „Tabity” odbyło się przedstawienie przygotowane przez pp Paulinę i 
Jerzego Latosów, które z niezwykłym zainteresowaniem oglądały nie tylko 
dzieci, ale i dorośli.  

Atrakcją spotkania była prezentacja zdalnie sterowanej platformy z 
umieszczoną kamerą, która unosząc się na wysokość nawet 90 m dawała 
obraz nie tylko Tabity widzianej z góry i zgromadzonych wokół uczestników 
spotkania, ale i panoramę Konstancina. Komisja Diakonijna jak zwykle 
zabezpieczyła  spotkanie od strony kulinarnej i serwowano grillowane dania, 
ciasto i napoje.  

Aldona Karska  

 

ROCZNICE KONFIRMACJI 

27 maja, w pierwszy dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, podczas 
nabożeństwa, do pierwszych ławek w kościele zaproszono parafian, którzy w 
tym roku obchodzą szczególne jubileusze: 75, 70, 65 60, 50 i 25. rocznicę 
swojej konfirmacji. Zaproszeni do ołtarza z wielkim wzruszeniem 
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wypowiadali wspólnie słowa apostolskiego wyznania wiary. Podczas tego 
nabożeństwa zostali przedstawieni zborowi przyszli konfirmanci, którzy 
swoją uroczystość będą przezywać tydzień później. Po nabożeństwie na 
trawniku wokół kościoła odbył się piknik, przy wyznaczonych stołach usiedli 
dostojni Jubilaci, którzy otrzymali z rąk członków rady parafialnej 
pamiątkowe dyplomy. Wśród Jubilatów byli nie tylko ci którzy konfirmowani 
byli w kościele Świętej Trójcy, ale i ci którzy konfirmowani byli w parafiach 
poza Warszawą w swoich rodzinnych miejscowościach: w Chorzowie, 
Grudziądzu, Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim, Ząbkowicach Śląskich, 
Sopocie, Ustroniu, Zabrzu.  

 

Konfirmacja 1937 

A oto Jubilaci: 
Konfirmacja w 1937: 
75 lat temu konfirmowane były: 

1. Jolanta Richter  -  Varisella,  w Warszawie, 25.04.1937 r.  - przez ks. Augusta Lotha 
2. Czesława Nossek, w Warszawie, 26.09.1937 r.  -  przez ks. Zygmunta Michelisa 
3. Lilla Ondrouszek, 29. 06.  1937 r. w  Grudziądzu przez  ks. Ryszarda Trenklera. 
4. Hermina Celińska-Popiołek,   w Warszawie, 25.04.1937 przez ks. Augusta Lotha  

 
Konfirmacja w 1942: 
70 lat temu konfirmowana była przez ks. augusta Lotha: 
1. Hanna Szretter-Wyszomirska –  w Warszawie, w kościele na Mokotowie,  
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Konfirmacja w 1947: 
65 lat temu:  
Ks. Zygmunt Michelis konfirmował 1. 06. 1947 r.: 
1. Maria Anders-Waszkiewicz,  
2. Halina Geber,  
3. Zofia Harasimowicz  -  Mauer,  
4. Aurelia Hek -Kłoszewska,  
5. Henryka Milewska  -  Chalupec,  
6. Wanda Wiediger  -  Janowska,  
7. Teodor Winkler, Warszawa,  
 
Ks. Mieczysław Rüger konfirmował: 
8. Hanna Kołodziej-Jachnik, 28. 08. 1947,  
9. Longina Seeger, Warszawa, 21.09. 1947,  
10.  Julitta Schiele-Azembska, 21.09. 1947, 
 
Poza tym konfirmowani byli:   
11. Hanna Boss  -  Wasilewska, w Bydgoszczy, 15.05.1947r. przez ks. Waldemara Preissa 
12. Władysław Sikora, w Ustroniu, w 1947 roku  przez ks. Pawła Bocka 
13. Zofia Weigle  -  Stefańska,  w Sopocie, 20.04.1947 przez ks. Edwarda Dietza 
14. Krystyna Przybyłowska, w Sopocie, 25. 05.1947, przez ks. Edwarda Dietza 
15. Wiesława Przybyłowska-Lange, w Sopocie, 25.05.1947 r., przez ks. Edwarda Dietza 
 

 
 
Konfirmacja w 1952 r.: 
60 lat temu 11 maja 1952 r. konfirmowani byli w Warszawie, konfirmacja odbyła się w 
kościele ewangelicko-reformowanym na Lesznie: 

1. Elżbieta Bajer-Szyrle,  
2. Krystyna Wieczorek-Mieleniec,  
3. Andrzej Gadomski,  
4. Jan Milewski,  
5. Wiesław Szyrle,  
6. Leszek Wysocki,  
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A poza tym:  
7. Danuta Lindner-Olewińska, w Ząbkowicach Śląskich, przez ks. bp. Karola Kotulę 
8. Danuta Sosnowska-Weigle, w Chorzów, w czerwcu 1952, przez ks. Ryszarda Fiszkala 
9. Henryk Dreger, w Piotrkowie Trybunalskim, 4.05.1952, przez ks. Jerzego 

Gryniakowa 
10. Piotr Weigle, w Zabrzu, 1 marca 1952 r. przez ks. Alfreda Hauptmana 
11. Irena Andrzejew-Preiss w Bydgoszczy, 6 lipca 1952 r. przez ks. Waldemara Preissa   

 
Konfirmacja w 1962 r.: 
50 lat temu, 17 czerwca  ks. Zygmunt Michelis konfirmował:  

1. Tomasz Pektyn, Warszawa,  
2. Małgorzata Bajer-Matuszczak,  
3. Dagny Beberok,  
4. Danuta Adamska-Rutkowska,  
5. Halina Fabisiak-Komarowska,  
6. Marta Mądrzykowska-Horodyska,  
7. Elżbieta Lilienthal-Gross,  
8. Halina Lizończyk-Rynkiewicz,  
9. Halina Molak-Olczak,  
10.  Ewa Stelmaska-Dworak,  
11.  Elżbieta Wielanier,  

 
Konfirmacja 1987 r.: 

 

 
 
25 lat temu  
22 marca ks. Włodzimierz Nast. Konfirmował:  

1. Agata Kamila Leman,  
2. Joanna Marta Kuźma, 
3. Małgorzata Ewa Naimska, 
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31 maja 1987 r. ks. Włodzimierz Nast konfirmował:  
4. Jakub Grzegorz Benke,. 
5. Marcin Mikołaj Cieśliński,. 
6. Robert Marek Hasiuk,. 
7. Artur Grzegorz Kitzman,. 
8. Krzysztof Adam Miech,. 
9. Bogdan Włodzimierz Perl,. 
10. Dariusz Waldemar Ratuszniak,  
11. Wojciech Janusz Wiśniewski,. 
12. Grażyna Wanda Czudek,  . 
13. Ewa Jabłońska,  
14. Ewa Maria Kalinowska,. 
15. Anna Karolak-Karsch,. 
16. Joanna Krystyna Keber,. 
17. Izabela Katarzyna Rylak-Świderska,. 
18. Katarzyna Anna Schwarz,  

� 

 

KONFIRMACJA 2012 

 
W Święto Trójcy Świętej - 3 czerwca, w naszej Parafii odbyła się 
uroczystość Konfirmacji. Do konfirmacji przystąpiło  pięcioro młodzieży: 
Krystian Aleksandrowicz, Julia Gębicz, Filip Hummel, Agnieszka 
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Myszak oraz Julia Srzednicka. Towarzyszył im Filip Stojanowski, który 
do konfirmacji przygotowywał się z warszawską grupą, ale konfirmowany był 
tydzień wcześniej w Tychach. Każdy z konfirmantów otrzymał egzemplarz 
Biblii. Podczas nabożeństwa, Agnieszka Myszak i Filip Hummel w imieniu 
pozostałych skierowali do swoich najbliższych, do duszpasterzy i katechetów 
słowa podziękowania za przygotowanie ich do Konfirmacji.  Specjalne słowa 
skierował do nich Kurator Parafii, pan Andrzej Weigle zachęcając do 
aktywności w życiu parafialnym. 

� 

 

DIECEJALNY ZJAZD MŁODZIEZY 

W dniach 16-17 czerwca odbył się w Łodzi diecezjalny zjazd młodzieży 
ewangelickiej. Koordynatorem zjazdu był ks. Karol Niedoba, wikariusz 
Parafii Świętej Trójcy i diecezjalny duszpasterz młodzieżowy. Gospodarzem 
wydarzenia była Parafia św. Mateusza w Łodzi. 

 

 

Parafia zapewniła młodzieży m.in. posiłki, zakwaterowanie oraz zwiedzanie 
miasta. Warto podkreślić wyjątkowość zjazdu. Była to pierwsza taka 
aktywność po długiej przerwie. Z tego powodu grupa liczyła stosunkowo 
niewiele osób. Przeważającą część grupy stanowiła młodzież z Łodzi, ale 
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obecne były również osoby z parafii warszawskich: Parafii Świętej Trójcy oraz 
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. 

W ciągu zjazdu uczestnicy zwiedzili kościół św. Mateusza, spacerowali po ul. 
Piotrkowskiej w kierunku historycznego centrum Łodzi. Zjazd zakończył się 
w niedzielę rano. Wszyscy uczestnicy zebrali się na nabożeństwie, po którym 
odbył się grill. Wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane, potwierdzają 
to chociażby obietnice złożone przez uczestników, że pojawią się również na 
następnych zjazdach. 

tekst/foto: Ludwik Rudnicki/Radosław Jaraczewski 
www.trojca.waw.pl 

 
BRNO 2012 

SPOTKANIE KOBIET Z NIEMIEC, CZECH I  POLSKI 
 
  Na doroczne, czesko-polsko-niemieckie spotkanie kobiet , które 
odbyło się  tym razem w dniach od 14. do 18. czerwca w Republice Czeskiej, 
z Parafii Świętej Trójcy pojechały diakon Małgorzata Gaś, Anna Mużdżak i 
Maria Chmiel, z Parafii Wniebowstąpienia Alicja Sadomska, a z Parafii 
Ewangelicko-Reformowanej Alina Burmajster i Marzena Matejka. 
Gospodyniami były przedstawicielki Kościoła Husyckiego Czech i Słowacji 
(CČSH). Po zakwaterowaniu w ośrodku szkoleniowym Kościoła husyckiego 
w Brnie i kolacji pierwsze, wprowadzające wystąpienie wygłosiła pastor 
Hedvika Zimmermannová,  przewodnicząca diakonii CČSH, mająca swoją 
parafię w Hrádku nad Nysą.  Było poświęcone wybitnym kobietom w historii, 
między innymi w kontekście roli kobiet w naszych Kościołach.  Przegląd był 
szeroki: święte, władczynie, pisarki, naukowcy (w tym nasza Maria 
Skłodowska-Curie),  działaczki oświatowe i charytatywne.   
 W piątek, 15 czerwca, po porannym rozważaniu odbyło się spotkanie z 
biskup diecezji ołomunieckiej, Janą Šilerovą.  Pani biskup nic się nie zmieniła 
od poprzedniego spotkania przed sześciu laty w Jańskich Łaźniach. Ta sama 
pasja, błyskotliwa inteligencja, zaangażowanie. Tym razem mówiła o 
współczesnych mediach i związanych z nimi niebezpieczeństwach. A także o 
swojej parafii, w której parafianie wiernie czekają na jej powrót, mimo  że na 
dwie kadencje pozostawiła ich dla pełnienia posługi biskupiej. Dwie 
najważniejsze konkluzje z jej wystąpienia, to: 1) nie należy dać się 
zmanipulować mediom i czytać książki  oraz 2) parafianie wiele wybaczą 
swemu księdzu, nawet złe kazania czy niegospodarność,  ale nie to, że ich nie 
kocha. A to się naprawdę szybko  wyczuwa. 
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O trudnościach, jakie napotyka jako kobieta, mówiła bez emocji, wspomniała 
tylko z uśmiechem, że czasem, gdy idzie na spotkanie ze szczególnie 
bojowymi mężczyznami, specjalnie zakłada niebieskie pończochy (aluzja do 
tzw. „Niebieskich Pończoch”). A poza tym ,  skoro jest się kobietą, należy 
działać jak kobieta, to się dobrze sprawdza. Żegna się z nami przed obiadem, 
chce jeszcze pojechać do swojej ukochanej parafii, gdzie zapewne parafianie 
przewrócili  już dom do góry nogami na jej przyjęcie (mają klucze).   
Popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie miasta.  Góruje nad nim 
twierdza Spielberg, w czasach c.k. cieszące się ponurą sławą więzienie, w 
którym dokonał życia zabójca arcyksięcia Ferdynanda (1914, Sarajewo) 
Danilo Princip. Miasto położone jest malowniczo na wzgórzach, dominuje 
architektura XIX-wieczna  i XX-wieczna.  
 Wieczorem, w ogrodzie, spotkanie z przedstawicielkami Misji Prasowej z 
Brna. Panie prezentują nam  wydawane ulotki, zapoznają z misją wśród 
osadzonych – w kraju  tak mocno zateizowanym istnieje duże 
zapotrzebowanie na Słowo, stąd popularność rozdawnictwa ulicznego 
materiałów misyjnych, publikowania świadectw, odpowiedzi na listy osób 
szukających, zwracających się ze swoimi problemami do pracowników Misji. 
Urocze są obrazki dla najmłodszych – z fotografiami rozmaitych zwierzątek i 
prościutkimi wierszykami na odwrocie. Ciekawe są też modlitwy sławnych 
ludzi  - Tołstoja, Einsteina, Keplera, Beethovena. 

  
W sobotę,16 czerwca, wypadały urodziny pastor Aleny Naimanovej. 

Wszystkie z serca złożyłyśmy jej życzenia Bożego prowadzenia i wszelkiej 
pomyślności. Jest z nami od początku ustanowienia trójstronnych spotkań, 
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nawet w najcięższych dla niej chwilach. Dziękujemy Ci, Aleno, za Twoją przyjaźń, 
wsparcie, wewnętrzny spokój, wiarę, niezmienną, krzepiącą ufność! 

Po śniadaniu nastąpił wyjazd do domu seniora w  Brnie – Maloměřicach. 
Nosi ładną nazwę - Dom Godnej Starości  „Betania” i stanowi  przystań 
życiową dla 70 osób. Na drzwiach pokojów, oprócz wizytówek, fotografie 
pensjonariuszy – pogodne, roześmiane, z nieco wcześniejszego okresu życia.  
Poszczególne piętra mają odrębną kolorystykę, pensjonariusze mający 
kłopoty z pamięcią lepiej zapamiętują kolory i mogą łatwiej trafić do pokoju. 

  Godzinę biblijną po południu poprowadziła pastor Antje Hinze. Temat – 
Marta i Maria. Z którą z nich bardziej się identyfikujemy? Większość Polek 
wybiera Marię. Antje zwraca uwagę, jak Martę oceniał (pozytywnie) Mistrz 
Eckhardt oraz na ciekawy wątek legendy o niej w dominikańskiej Złotej 
Legendzie. A więc to nie tylko  gosposia od rondla i trosk kuchennych. Antje 
zwraca również uwagę, że w rozmowie z Jezusem po śmierci Łazarza  Marta 
wykazuje się dobrą znajomością Pisma. Wieczorem pastor Alena funduje nam 
ciastka. 

 Niedziela, 17.06. Jedziemy na nabożeństwo do Blanska pod Brnem. 
Drewniany kościółek ma ciekawą historię. Pochodzi z siedemnastego wieku, 
z Rusi Zakarpackiej. W okresie międzywojennym został zakupiony przez rząd 
i przeniesiony właśnie tutaj (jako jeden z siedmiu huculskich kościołów, 
ratowanych w ten sposób przed destrukcją – kiedy na ich miejsce 
wybudowano nowe kościoły).O historii prawosławnej, a potem unickiej 
świadczą fragmenty dawnego ikonostasu i podobizna świętej Praskowii, 
pierwotnej patronki kościoła. Kazanie wygłasza diakon Małgorzata Gaś 
(Marek 4,26-34). Po nabożeństwie parafianie podejmują nas poczęstunkiem. 
Widać, że parafia żyje intensywnie, przyciąga zarówno starych, jak i młodych, 
wszyscy bardzo ciepło wypowiadają się o swoim proboszczu Martinie 
Kopeckim, wprost kipiącym energią i czuwającym nad swoimi owieczkami. 

Kolejny etap, po obiedzie, to wyprawa do Kralic. Po drodze składamy 
niezapowiedzianą wizytę biskupowi diecezji brneńskiej, dr. Petrowi Šanderze. 
Mieszka w miejscowości Kuřim, bardzo skromnie. Jest nieco zaskoczony, ale 
przyjmuje nas z zadowoleniem i bardzo gościnnie, pokazuje maleńki kościół 
wybudowany sposobem gospodarczym w latach sześćdziesiątych na 
podwórzu domu (udało się to jeszcze przed 1968 rokiem, a więc przed  
ponownym zaostrzeniem kursu  wobec wierzących). 

Kralice, kolejna niewielka miejscowość niedaleko Brna, kojarzy się 
nieodmiennie z Biblią Kralicką (XVI w.), która w historii czeskiego 
protestantyzmu odgrywa analogiczną rolę jak Biblia Brzeska. Tu właśnie stał 
kasztel protektorów braci czeskich, rodziny Kralickich, a potem Žerotinów, a 
w nim drukarnia. Po bitwie pod Białą Górą (1620)  wojska cesarskie obróciły 
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miejscowość w perzynę. Badania archeologiczne w latach 60. XX w. 
odsłoniły ruiny zameczku. Z fosy wydobyto wówczas  trochę oryginalnych 
ołowianych czcionek („literek”), ozdobne elementy introligatorskie – 
znaleziska są eksponowane w nowym budynku mieszczącym Muzeum Biblii 
Kralickiej. Przed nim stoi jedyny chyba w Europie pomnik Biblii – otwarta 
księga, a na jej stronicach napis: Bóg jest miłością. 

Ustalono terminy przyszłych spotkań. W 2013 roku  spotkanie odbędzie 
się  w dniach 19.06 – 23.06.  w Wittenberdze , a w roku 2014 w dniach  14.05 
– 18.05. - w Warszawie.   

       Maria Chmiel 

 

 

 

KLUB PARAFIALNY 

Od marca br w każdą środę od g. 19 działa w sali 
parafialnej nr 1 przy ul. Kredytowej 4 Klub Parafialny. 
Powstał z inicjatywy pp. Pauliny i Jerzego Latosów, a 
celem jest integracja parafian, możliwość pogawędki, 
posłuchania muzyki, podyskutowania.  

Zapraszamy!!! 

  

 

 

SPROSTOWANIE 
 

Szanowni Czytelnicy! 
 

 W poprzednim numerze Informatora Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie” nr 2(63)2012,  artykuł  

KRÓTKI ZARYS BARDZO KRÓTKIEJ HISTORII 
STOWARZYSZENIA POLSKIEJ MŁODZIE ŻY EWANGELICKIEJ 

W WARSZAWIE” błędnie podpisano: Roman Loth.  
W istocie artykuł jest autorstwa pani Ewy Ziegler i był już 

publikowany na łamach Informatora w 2008 roku [nr 1(42)2008]. 
Za zaistniałą pomyłkę przepraszam Pana  profesora Romana Lotha 

i autorkę artykułu panią Ewę Ziegler.  
Aldona Karska 
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. 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)632-1014 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1500 
Kaplica Halpertów – 1. 08. 2012 – nabożeństwo o godz. 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 każda 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 kazda niedzielę o godz. 1000 

 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

  Do użytku wewnętrznego 


