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40 ROCZNICA ORDYNACJI BISKUPA40 ROCZNICA ORDYNACJI BISKUPA40 ROCZNICA ORDYNACJI BISKUPA40 ROCZNICA ORDYNACJI BISKUPA    
 
 

 
W dniu 24 września 2000 r. w kościele 
Św. Trójcy odbyło się nabożeństwo z 

udziałem 
 ks. bp. Jana Szarka, który w tym dniu 

obchodził 40 rocznicę swojej ordynacji.  
Jubilat wygłosił kazanie. 

Na zakończenie nabożeństwa życzenia 
złożyli mu m.in. prezes Synodu, wiceprezes 

Konsystorza Kościoła, obecny na nabożeństwie 
premier RP i inni.  

Jubilat podziękował za życzenia, a także za ofiarę 
złożoną  (zamiast kwiatów) na rzecz diakonii. 

Zgodnie z wolą Księdza Biskupa kolekta zebrana 
tego dnia w kościele została przeznaczona na 

rozbudowę EOD „TABITA”. 
  

��� 
Z okazji 40 rocznicy ordynacji,  

Ks. bp. Janowi Szarkowi 
 moc najserdeczniejszych życzeń  

Błogosławieństwa Bożego  
na dalsze lata pracy  

w służbie dla Kościoła  
składa Parafia 

Św. Trójcy w Warszawie 
��� 
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��� 
KAZANIE WYGŁOSZONE  W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY 

W DN. 24 IX. 2000 r. PRZEZ KS. BP. JANA SZARKA  
 (obszerne fragmenty) 

Tekst: 1 Tes 1,2-10 

  

Dostojni Goście! Siostry i Bracia w urzędzie! Drodzy Domownicy 
wiary! 

 
Wszystkie teksty czytań biblijnych na 14 niedzielę po Trójcy Św. mają wspólny temat: 

dziękczynienie. 
Słowa z Psalmu 130, w. 2, które są hasłem rozpoczynającego się właśnie tygodnia, brzmią: 

„Błogosław, duszo moja , Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu!” Stanowią one 
piękny motyw przewodni wspomnianych czytań, spinają je, niczym złota klamra, w jedną wspaniałą 
całość. 

Jako tekst kazalny wybrałem słowa apostoła Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan. W liście 
tym – a jest on jednym z najstarszych listów Apostoła – zwraca się on do wiernych żyjących w 
mieście, noszącym dziś nazwę Saloniki. Paweł dziękuje za ludzi tworzących tam wspólnotę wiary. 
Pisze: „Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich”. Następnie kieruje pochwały pod adresem 
członków zboru. – Czy postępując tak, czyni słusznie? Czy w Tesalonikach mieszkali sami 
doskonali chrześcijanie? 

Z pewnością nie. 
Ale Apostoł dostrzega to, co najważniejsze: wiarę tamtych ludzi, trud ich miłości, wytrwałość w 

nadziei w Chrystusie. Analiza tekstu wskazuje, że apostoł Paweł dziękuje Bogu przede wszystkim 
za to,  że ich wybrał, że Ewangelia doszła do nich w Słowie i w mocy Ducha, z siłą przekonania, że 
dzięki Bożemu wybraniu stali się wzorem dla wszystkich wierzących. 

Apostoł nie dziękuje więc ludziom, wiernym zboru w Tesalonikach, ale za nich dziękuje Bogu. 
Wszystko dzieje się dzięki Ewangelii Chrystusowej, bo to ona i tylko ona powołuje człowieka, 

przekształca i zmienia całe życie, powoduje, że ze „starego Adama” stajemy się nowym 
stworzeniem. Tylko Boża moc może nawrócić człowieka i spowodować, aby kierował się w swym 
życiu innymi kryteriami i wartościami – to jest wiarą, nadzieją i miłością – i stał się oddanym 
naśladowcą Chrystusa. 

Takiej przemiany doświadczali pierwsi chrześcijanie. Dzięki temu, co przeżywali, ich świadectwo 
stawało się dla świata wiarygodne, przekonujące; wszyscy mogli ze zdumieniem powtarzać: 
„Patrzcie, jak oni miłują”. 

Siostry i Bracia w Chrystusie! 
My dziś tu zebrani, także stanowimy wspólnotę chrześcijan i w oparciu o ten tekst musimy zadać 

sobie kilka pytań: 
- czy dziękujemy Bogu za nasze parafie? 
- czy są one dla nas duchową ojczyzną? 
- czy dziękujemy Bogu za nasz Kościół? 
- czy czujemy się za niego odpowiedzialni? 
 Ważne jest także, czy mamy świadomość tego, jakimi darami obdarzył nas Bóg przez nasz 

Kościół? 
Do postawienia takich pytań skłania nas przeczytany dzisiaj tekst. 
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Jeden z ojców pracy diakonijnej, Fryderyk von Bodelschwingh, powiedział: „Stawać się dojrzałym 
chrześcijaninem oznacza dorastać do składania dziękczynienia”. 

 Ta prawda jest mi również bliska. 
W dniu, w którym obchodzę 40 rocznicę swojej ordynacji, wspominam wszystko, co przeżyłem na 

drodze służby. 
Każde dziękczynienie jest bowiem nierozłącznie związane ze wspomnieniem. Psalmista napomina 

nas: „Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!”. Kto pragnie Bogu dziękować, ten powinien 
mieć dobrą pamięć, aby przypomnieć sobie wszystko to, co Bogu zawdzięcza. 

W Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę czytamy historię o uzdrowieniu przez Jezusa 
dziesięciu trędowatych mężów, którzy zostali cudownie oczyszczeni. Z tych dziesięciu, niestety tylko 
jeden wrócił i donośnym głosem chwalił Boga, padł na kolana i dziękował Jezusowi. 

Zapewne wszyscy pragnęlibyśmy być podobni do tego Samarytanina. 
Wdzięcznością do Boga jest przepełnione i moje serce. 
Gdy przypominam sobie drogę własnego życia, przede wszystkim pragnę podziękować Bogu za 

Kościół, w który zostałem ochrzczony, przed pięćdziesięciu laty konfirmowany, wychowany, 
powołany, w którym wolno mi było służyć Bogu i bliźnim. Dziękuję za świadectwo mojej macierzystej 
parafii w Bielsku, która stała się moim wzorem w posłudze duszpasterskiej. 

Dziękuję Panu Kościoła za wszystkich wiernych świadków wiary, dzięki którym Słowo Boże 
poruszyło moje serce, za wielką rzeszę ludzi, którym mogłem służyć i przekazywać Ewangelię o 
Jezusie Chrystusie, która mnie samego powołała do naśladowania naszego Pana. 

Bóg darował mi w ciągu tych czterdziestu lat wielu wspaniałych współpracowników, za których 
jestem mu wdzięczny. 

Szczególnie dziękuję mojemu Panu za moich bliskich, a przede wszystkim za moją drogą i 
kochaną Małżonkę, która towarzyszy mi przez czterdzieści lat naszego wspólnego 
pielgrzymowania(...) Dziękuję Jej za to, że nie wahała się czterokrotnie przekreślić swojej osobistej 
kariery zawodowej, gdy wymagały tego moje służbowe przeniesienia. 

Pan pobłogosławił nasze małżeństwo, darował nam dzieci, stojące też dzięki łasce Pana w służbie 
Bogu i bliźnim(...) Dziękuję im przede wszystkim za to, że uczestniczyli w naszej wspólnej sprawie – 
służbie dla Pana Kościoła.  

Lista tych wszystkich, którym chciałbym podziękować, jest długa. Mogę jedynie powtórzyć za 
apostołem Pawłem: „Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich”.   

Jednocześnie mam świadomość tego, że to sam Bóg działał poprzez nas wszystkich poprzez 
Słowo Swoje i udzielał nam swojej łaski(...) 

Jestem świadomy, że to Jezus darował mi wolność, abym mógł Jemu służyć. On nadał nowy 
kierunek mojemu życiu(...) 

Starałem się tak żyć, aby być pożytkiem dla innych. Moją posługę duszpasterską na różnych 
placówkach kościelnych zawsze traktowałem jako służbę dla Pana. Będąc Biskupem Kościoła 
chciałem być przede wszystkim sługą dla innych, sługą wspólnoty ludu Bożego-Kościoła, który 
razem stanowimy. Jako sługa starałem się być świadkiem Jezusa, aby prowadzić do Niego tych, 
których Bóg stawiał na drodze mojego życia.(...) Apostoł Paweł napisał : „Nie ja pracowałem, lecz 
łaska Boża, która jest ze mną” (1 Kor 15,10). 

Drodzy zebrani! Siostry i Bracia w Chrystusie! 
(...)Pozwólcie zatem, że na zakończenie chciałbym wypowiedzieć życzenia, a dotyczą one tego, 

jakim chciałbym widzieć nasz Kościół w przyszłości, jaką nadzieję wyrażam w tym względzie, o jaki 
Kościół powinniśmy się modlić. 
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Oby to mógł być Kościół, w który zawsze będzie zwiastowana Ewangelia łaski i mocy Bożej, a jej 
słowa oby były pełne siły i oddziaływania Ducha Świętego. Oby to był Kościół otwarty na 
przyjmowanie Ewangelii Chrystusowej i oby mogła ona wciąż na nowo sprawiać cud nawracania się 
ludzi do Boga. Oby to był Kościół widoczny w naszej Ojczyźnie, o którym będzie się mówić, że jest 
„miastem na górze leżącym” i wzorem dla innych. Oby to był też Kościół, w którym duchowni byliby 
gotowi do dzielenia się pracą i odpowiedzialnością z innymi, włączając jak najszerzej świeckich w 
życie parafii, odkrywając, że sami niczego przez to nie tracą, lecz wzbogacają życie parafialne.(...) 

Nasz Kościół przyszłości widzę jako nadal ekumenicznie otwarty, akceptujący fakt, że obok niego 
istnieją inne Kościoły chrześcijańskie, z którymi gotowi będziemy uczyć się wzajemnej miłości i 
składania wiarygodnego świadectwa o Chrystusie w otoczeniu, w którym stawia nas Bóg.(...) 

Oby o naszych zborach można było tak powiedzieć, jak apostoł Paweł pisał o zborze w 
Tesalonikach, że od nas rozeszło się Słowo Pańskie szeroko, oraz że wiara nasza w Boga 
rozkrzewiła się. 

Tego życzę nam wszystkim, którym dobro Kościoła leży na sercu. Módlmy się wytrwale o to, 
abyśmy byli solą tej ziemi i światłem świecącym w ciemnościach. 

Niechaj Bóg błogosławi Swoje Słowo, aby nie wracało do Niego puste, lecz wykonało pracę, z 
którą zostało posłane, i wydało owoc na chwałę Bożą. 

Amen. 
 

 

KS. SENIOR PŁK RYSZARD PASZKO (1878-1939) – 
NACZELNY KAPELAN EWANGELICKI W WOJSKU POLSKIM 

    
Urodził się 1 VI 1878 r. w Stokach k. Piotrkowa Trybunalskiego w 

rodzinie nauczycielskiej.  
Ukończył Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Dorpacie 

w Estonii. Tam też studiował równocześnie nauki historyczno-
filologiczne i należał do korporacji studenckiej „Polonia”. W 1900 r. 
został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Królestwie Polskim (Kraj Nadwiślański). Rozpoczął pracę jako 

wikariusz w Zgierzu i w Tomaszowie Mazowieckim. Na prośbę miejscowych parafian zaczął 
odprawiać nabożeństwa w języku polskim i przyczynił się do założenia szkoły ewangelickiej, 
w której językiem wykładowym był również język polski. Wkrótce został proboszczem w Kole. 
Organizował budowę kościołów ewangelickich w Izbicy i w Pasiece, plebanii w Kole i w 
Babiaku. Zakładał również szkoły ewangelickie, podobnie jak w Tomaszowie Maz. z 
wykładowym językiem polskim. Jego energiczne poczynania wywołały niezadowolenie 
ludności ewangelickiej narodowości niemieckiej oraz władz carskich a następnie pruskich 
zaborców. Jedynie generalny superintendent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
późniejszy biskup ks. Juliusz Bursche zachęcał go do wytrwania w jego dążeniach idącym 
naprzeciw potrzebom ludności ewangelickiej tamtych terenów. 

 W 1914 r., kiedy powstała konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa (POW), ks. 
Ryszard Paszko został jednym z jej przywódców w Ziemi Kaliskiej. W 1915 r. został 
aresztowany i uwięziony w miejscowości Celle. Po uwolnieniu był nękany częstymi rewizjami 
w domu, oddany pod sąd, wreszcie zawieszony w czynnościach duszpasterskich i karnie 
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wysiedlony wraz z rodziną do Łomży, zwanej „polską Syberią”. Tam pracował jako nauczyciel 
w gimnazjum męskim, w którym uczył historii powszechnej, a także greki i łaciny. Później 
został też administratorem miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. w porozumieniu z gen. sup. ks. 
J. Bursche zgłosił się do Ministerstwa Spraw Wojskowych w celu organizowania 
ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego i od 25 IX 1919 r. został naczelnym kapelanem 
ewangelickim w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika, a następnie pułkownika. Utworzył 
pięć okręgów duszpasterstwa wojskowego i zabiegał o ich obsadę personalną.  

Inną sprawą, której ks. sen. Paszko poświęcił wiele sił było dążenie do uświadomienia 
faktu, że w Polsce, a więc i w Wojsku Polskim żyją i działają Polacy-niekatolicy. Walczył z 
pomyślnym skutkiem o zmianę nazwy wydziału, którym mu przyszło kierować w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych, z „Wydziału Wyznań Obcych” na „Wydział Wyznań Niekatolickich”. 
Pracując tam organizował opiekę duszpasterską nad wojskowymi wyznania ewangelicko-
augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i prawosławnego, jak również nad związanymi z 
wojskiem  wyznawcami islamu i judaizmu. Nie mówił wiele o ekumenizmie, ale stosował jego 
zasady w życiu praktycznym. Znalazło to również swój wyraz w uroczystościach związanych 
z odsłonięciem pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Saskim w Warszawie w 1925 r. 
Licznymi pismami do władz, wystąpieniami, a także cyklem artykułów publikowanych w 
„Kurierze Porannym”, codziennej gazecie warszawskiej, pt. „Nieznany żołnierz znanego 
wyznania” doprowadził do tego, że w symbolicznym kondukcie żałobnym za trumną 
Nieznanego Żołnierza szli kapelani i przedstawiciele wszystkich wyznań. 

Działalność ks. sen. płk. Paszki wspierała jego żona Lidia. W sposób szczególny 
zaangażowała się ona  w tworzenie ośrodka ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego 
wokół kościoła garnizonowego przy ul. Puławskiej 2. Pani Lidia Paszko patronowała 
działającemu przy tym kościele  Kołu Opieki nad Żołnierzem Ewangelickim, dając przykład do 
podobnych poczynań w innych ośrodkach. 

W 1925 r. ks. sen. płk Paszko obchodził 25-lecie swojej pracy duszpasterskiej. Otrzymał 
wówczas z rąk gen. Władysława Sikorskiego, ministra spraw wojskowych, oficerski Krzyż 
Orderu Polonia Restituta. 

W trosce o potrzeby wojskowych ewangelickich ks. sen. płk Paszko zainicjował wydanie 
Śpiewnika i Modlitewnika dla Ewangelika w Wojsku Polskim. W 1929 r., ze względu na zły 
stan zdrowia, przeszedł na emeryturę i przeniósł się wraz z rodziną do Sulejówka k. 
Warszawy. Jednak kiedy we wrześniu 1939 r. wybuchła wojna, zgłosił swój udział w obronie 
kraju. 7 IX 1939 r. w drodze do Lublina objął dowództwo nad oddziałami WP. Pod 
Zamościem, otoczony przez wojska sowieckie, dostał się do niewoli. Osadzony w obozie w 
Kozielsku 24 XII 1939 r. został pierwszym transportem jeńców wysłany do „innego obozu”. 
Stał się jedną z pierwszych ofiar Katynia. 

Jego grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 
Młynarskiej 54/58 w Warszawie, w al. 12/13, a w Sulejówku na tablicy pamiątkowej ofiar 
Katynia widnieje również i jego nazwisko. 

Alina E. z Rudzkich Janowska 
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CHRZEŚCIJAŃSKIE KOBIETY NA WSPÓLNEJ DRODZECHRZEŚCIJAŃSKIE KOBIETY NA WSPÓLNEJ DRODZECHRZEŚCIJAŃSKIE KOBIETY NA WSPÓLNEJ DRODZECHRZEŚCIJAŃSKIE KOBIETY NA WSPÓLNEJ DRODZE    

Pięć dni, od 21 do 26 czerwca  br., 16-osobowa grupa pań z warszawskich 
parafii ewangelickich spędziła w malowniczej miejscowości Seifhennersdorf 
na Górnych Łużycach, uczestnicząc w spotkaniu chrześcijańskich kobiet z 
Niemiec, Czech i Polski. Organizatorami spotkania, odbywającego się  pod 
hasłem „Chrześcijańskie kobiety na wspólnej drodze”, były Christliche 

Frauenarbeit oraz Gustav-Adolf-Werk z Saksonii. Wspólna modlitwa, śpiew i 
rozważania służyły bliższemu poznaniu się, refleksji nad własnym życiem, analizie postaw 
kobiet ze Starego i Nowego Testamentu. Przez cztery dni toczyły się rozmowy o własnych 
losach i doświadczeniach, pracy w rodzimych parafiach i problemach środowiska. 
Wzajemnemu zbliżeniu służyły także wieczory narodowe: niemiecki, czeski i polski, 
przygotowane kolejno przez uczestniczki. Była okazja poznać łużycką kuchnię, dowiedzieć 
się o życiu husyckich parafii w Czechach. 

W ramach wieczoru polskiego zaprezentowane zostały warszawskie parafie 
ewangelickie, sylwetki polskich laureatów nagrody Nobla, przy czym główna organizatorka 
spotkania, pani Ursula Tschirsich, otrzymała zbiór wierszy Wisławy Szymborskiej, 
przetłumaczony na język niemiecki przez Karla Dedeciusa. Na koniec nastąpiła degustacja 
specjalnie przywiezionego sękacza i wyrobów znanych polskich firm cukierniczych. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wyprawa do Żytawy, połączona z objazdem 
malowniczych Gór Żytawskich. W Żytawie największe wrażenie zrobił wyeksponowany w 
kościele św. Krzyża unikalny zabytek późnego średniowiecza - Chusta Pasyjna (Fastentuch) 
o wymiarach 8,20 na 6,80 m, z realistycznymi wyobrażeniami scen ze Starego i Nowego 
Testamentu, od stworzenia świata po Sąd Ostateczny. 

Przejazd przez malownicze, stosunkowo niewysokie, porosłe lasami góry, poprzetykanie 
skałkami pochodzenia wulkanicznego i przez rozrzucone między nimi niewielkie miasteczka 
dostarczył kolejnych wrażeń estetycznych. Od stuleci mieszkańcy tego regionu trudnili się 
tkactwem (to właśnie z tych terenów w XIX wieku przywędrowali na ziemie polskie niektórzy 
pionierzy przemysłu włókienniczego, działający w Łodzi, Ozorkowie, Tomaszowie czy 
Zgierzu). Widocznym świadectwem uprawianego rzemiosła są charakterystyczne domy 
tkaczy, zajazdy, tkalnie, niektóre liczące ponad 200 lat, dobrze utrzymane i nieskażone 
,,betonową cywilizacją” naszych czasów. Szacunek wzbudza powszechna umiejętność 
wyeksponowania niepowtarzalnych cech regionu: utrzymanie własnego stylu budownictwa, 
izby i muzea regionalne w każdej niemal miejscowości (jedno z nich nawet w recepcji 
naszego ośrodka ,,Zum Windmühle” w Seifhennersdorfie), walka z zanieczyszczeniem 
środowiska, o czym świadczą liczne elektrownie wiatrowe. 

Kulminacyjnym punktem pobytu jest udział w niedzielnym nabożeństwie ekumenicznym na 
zakończenie Dni Kościoła, zorganizowanym w Hrádku nad Nysą na terenie Czech. Od 
rana w kierunku Hrádku podążają uczestnicy uroczystości z trzech państw. Szlaban 
graniczny między Czechami a Niemcami da się przekroczyć bez przeszkód – dziś dla nas 
nie ma granic. 

Nabożeństwo odbywa się w niezwykłej scenerii na terenie ośrodka wypoczynkowego nad 
jeziorem Kristyna. Ołtarz i miejsca siedzące przygotowano pod wielkim namiotem, rozbitym 
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na parkingu. Nad ołtarzem hasło w trzech językach: ,,Europie przywrócić duszę”. Scena jakby 
skądś znana: jezioro, namioty, tłumy ludzi przybyłych, aby słuchać Słowa Bożego – 
przypomina się historia znana sprzed dwóch tysięcy lat (Mt 14,13-21). Kazanie również 
nawiązuje do tego wydarzenia. Słuchamy o Słowie jako o chlebie życia, który jest źródłem 
siły, o nakarmieniu pięciu tysięcy. Pada pytanie: co my, chrześcijanie mamy z tego w tej 
części Europy. Okazuje się, że jednak wiele: Biblie we własnych językach, Jezusa i Jego 
miłość do człowieka, bogactwo doświadczeń. Mimo tragicznych dziejów Europa nie utraciła 
swojej duszy, została ona jednak okaleczona i dzisiaj musimy ją pielęgnować i troszczyć się o 
nią. Przy obecnym pędzie do posiadania Jezus przypomina nam tajemnicę miłości – im 
więcej rozdajesz, tym będziesz bogatszy. Gdy nauczymy się dzielić z innymi, wszyscy 
będziemy bogatsi. 

Pomiędzy uczestników wchodzą duchowni różnych wyznań i wnoszą kosze chleba. Wierni 
przybyli z różnych stron dzielą się nim ze sobą. Dla nikogo go nie braknie, nawet zostaje. 
Wszyscy czują się jedną rodziną. Wkrótce koniec nabożeństwa, ludzie rozchodzą się i 
rozjeżdżają w różne strony specjalnie podstawionymi autokarami, bogatsi o nowe wrażenia i 
myś1i, którymi niewątpliwie będą się dzielić po powrocie do swoich domów i parafii. 

Alicja Sadomska 
Maria Chmiel 

NOTATKA DOTYCZĄCA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKNOTATKA DOTYCZĄCA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKNOTATKA DOTYCZĄCA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKNOTATKA DOTYCZĄCA KOŁA PAŃ OPIEKUNEK    
(część I) 

 
Praca charytatywna w warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy ma swoją 

tradycję, a za jej prapoczątek można przyjąć utworzenie przed ponad 250 laty pierwszej izby 
dla chorych (1736 r.). 

Dzięki ofiarności i inicjatywie wielu pokoleń działaczy ewangelickich praca ta rozwijała się, 
powstały różne zakłady charytatywne i opiekuńcze a wyniki ich działalności wzbudzały 
podziw nie tylko w kraju lecz także za granicą. 

W 1771 r. opieka nad biednymi skoncentrowana była w Wydziale Jałmużniczym Kolegium 
Kościelnego. W dalszych latach – z inicjatywy obranego starszym tego Wydziału dr. Ottona 
Oettingena – powstało stowarzyszenie Dam Opiekunek (1853 r.). Istniało ono wprawdzie 
niedługo, ale w 1874 r., pod przemożnym wpływem ks. Karola Gustawa Manitiusa, powstało 
Stowarzyszenie Pań Opiekunek nad Biednymi Zboru. W 1899 r. zrzeszało ono blisko 200 
członkiń. W kilka lat później (1904 r.) utworzono Oddział Opieki Specjalnej dla Dzieci, którego 
celem było zajęcie się wychowaniem dzieci będących bez opieki rodziców i umieszczenie ich 
w szkołach zborowych. Następnie z inicjatywy ks. Juliana Machlejda rozpoczęto (1905 r.) 
wydawanie biednym bezpłatnie lub za drobną opłatą obiadów. 

W latach międzywojennych istniał przy parafii Komitet Opieki nad Biednymi, w skład którego 
wchodzili opiekunowie istniejących wówczas instytucji charytatywnych. Druga wojna 
światowa przyniosła ogromne straty w ludziach, zniszczenie dorobku tych instytucji, a także 
materiałów źródłowych, co uniemożliwiło szczegółowe opracowanie tej dziedziny działalności. 

 (c.d. w następnym numerze Informatora) 
opr. J. Ziebe w uzgodnieniu z przewodn. Koła seniorową Ewą Walter 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM CZASIE OBCHODZĄ SWOJE 

JUBILEUSZOWE URODZINY 
 

95 95 95 95 URODZINY: 
18 października  – p. Karolina STRANZ 
90 90 90 90 URODZINY: 
29 października  – p. Eugenia ŻÓRAWSKA 
85 85 85 85 URODZINY:  
5 października  – p. Halina NOWICKA 
11 października  – p. Tomira WALKOWSKA 
12 października  – p. Dagmara PRZEŹDZIECKA  
22 października  – p. Cecylia KORBIEŃ 
6 listopada  – p. Tamara OPPMAN 
2 grudnia  – p. Maria NAZI ĘBŁO                       
80808080URODZINY:  
27 października  – p. Sabina PIENIAK  
11 listopada  – p. Karolina HANSEN  
15 grudnia – p. Czesława NOSSEK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom  
najserdeczniejsze życzenia  

Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 
składają 

 Księża, Rada Parafialna i  redakcja Informatora  
Parafii Świętej Trójcy 
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KONFIRMACJA SPRZED 50 LATY 
 
W maju tego roku grupa kilkunastu osób spotkała się w Warszawie, aby uczcić 50 

rocznicę swojej konfirmacji. Dziś zamieszczamy kilka wspomnień z tej konfirmacji, która 
odbyła się w trudnych latach powojennych. Wspominają: p. Emilia Lilienthal –Klinbajl, p. 
Wiesław Klinbajl, p. Bogdan Geske. 

Aldona Karska: Wasze dzieciństwo i młodość przypadają na lata okupacji i trudne lata 
powojenne w zniszczonej Warszawie. Czy wszyscy pochodziliście z Warszawy, czy 
mieszkaliście tutaj? 

Emilia Lilienthal-Klinbajl (E. L-K): Większość. Ale niektórzy mieszkali poza 
Warszawą i dojeżdżali do szkoły, na religię. Niektórzy znaleźli się w Warszawie dopiero 
po wojnie.  

Bogdan Jeske (B.G): Moją rodzinę powstanie w 1944 roku zastało na letnisku w 
Urlach i tam też doczekaliśmy wyzwolenia. Ojciec mój, jako były pracownik poczty, 
natychmiast zgłosił się do pracy przy odbudowie Poczty Polskiej. Po wyzwoleniu Pragi 
dostaliśmy tam mieszkanie, a ojciec posadę dyrektora magazynów materiałów 
teletechnicznych. Tam też na Pradze znalazł się wraz z garstką parafian pastor 
Trenkler. Po wyzwoleniu Warszawy, już 18 stycznia razem z ojcem przeprawiliśmy się 
po lodzie na lewobrzeżną Warszawę. Okazało się, że nasze mieszkanie na Bednarskej 
było splądrowane, ale ocalało. Byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że wojna oszczędziła 
naszą rodzinę. Moi rodzice, siostra i ja przeżyliśmy, byliśmy cali i zdrowi, ojciec miał 
pracę i mieliśmy gdzie mieszkać.  

E. L.-K.: Ja jestem z Warszawy, ale na krótko przed wojną rodzice wyprowadzili się 
do Ożarowa i tam przeżyliśmy okupację. W 1940 ojciec został zastrzelony na ulicy (po 
godzinie policyjnej) przez żandarmów. Po wojnie krótko mieszkałyśmy w Poznańskiem, 
ale potem wróciłyśmy do Warszawy i mieszkałyśmy na Żoliborzu. 

Wiesław Klinbajl (W.K): My mieszkaliśmy na Woli, między Wronią a Żelazną. Ojciec 
zmarł w czasie okupacji w 1942 roku. Babcia została w czasie powstania ciężko 
poparzona. 15 sierpnia 1944 roku zostaliśmy wywiezieni, poprzez obóz w Pruszkowie 
do Saksonii i tam pozostaliśmy aż do oswobodzenia przez Amerykanów. Gdy 
wróciliśmy do Warszawy, nasze mieszkanie było zupełnie zniszczone. Zatrzymaliśmy 
się u sąsiadów, dziadkowie zamieszkali we Włochach. 

E. L-K.: Teresa (Setzer) była w czasie okupacji w domu dziecka na Karolkowej i wraz 
z innymi dziećmi została wywieziona w głąb Niemiec. W 1948 roku została odnaleziona 
przez Polski Czerwony Krzyż i wraz z grupą innych dzieci, których spotkał podobny los 
przywieziona do Polski. 

A.K: Kościół był spalony, naokoło gruzy. Gdzie się spotykaliście, gdzie odbywały się 
lekcje religii? 

B. G.: Lekcje religii odbywały się w domach prywatnych. Prefektem był pastor Rüger. 
Te lekcje były u nas w domu na Bednarskiej, albo u pp. Breiterów na Zajęczej. 
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E.L.-K.: Na Pradze u pp. Szajerów i na Żoliborzu. 
B.G.: Życie w Warszawie powojennej było inne, ale wszyscy pracowali z 

entuzjazmem. Życie towarzyskie skupiało się wokół parafii. Chodziliśmy na spotkania 
młodzieżowe i przed i po konfirmacji. Lekcje konfirmacyjne odbywały się na Kredytowej 
w pomieszczeniach gdzie dzisiaj mieści się kancelaria naszej parafii. Trwały chyba 1 
rok. 

E. L.-K.: Do konfirmacji przygotowywał nas ks. Otton Krenz na zmianę z innymi 
duchownymi. 

B. G.: Ta młodzież była bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem wieku jak  i 
losów. Z konfirmantów, ja byłem najmłodszy, miałem 16 lat, najstarszy z nas miał 21 lat. 
Część z nas już pracowała. Heniek Kwiatkowski bardzo ciężko pracował – był 
niciarzem, budował mosty. Pamiętam, że miał odmrożone ręce. On też miał 16 lat! 
Nasze pokolenie szybciej dorastało.  

W. K.: Ja zacząłem pracować w 1948 roku. 
A.K.: Czy znaliście się przed konfirmacją? Gdzie odbywały się nabożeństwa? 
E. L.-K.: Poznaliśmy się właściwie dopiero na lekcjach konfirmacyjnych, bo tam 

spotkaliśmy się już wszyscy. 
B.G.: Latem nabożeństwa odbywały się pod gołym niebem, w ruinach kościoła, a 

zimą w gościnnym kościele reformowanym na Lesznie. 
E. L.-K.: Czasami odbywały się w kaplicy na Kredytowej. 
A.K..: Jak wyróżnialiście się tego dnia, co zapamiętaliście poza przeżyciami 

związanymi z samym aktem konfirmacji? 
E. L.-K.: Ja miałam pożyczoną sukienkę, a ciocia zrobiła wystawny obiad! 
B. G:. Ja byłem w szczęśliwej sytuacji: miałem na sobie amerykański battle dress, 

największy „szpan” na owe czasy! 
A.K. Czy były jakieś prezenty? 
B.G.: Na pamiątkę konfirmacji dostaliśmy śpiewnik z 1948 roku z dedykacją ks. 

Ottona Krenza. 
E.L.-K.: Wtedy nie było specjalnych prezentów, ale parafia wspomagała młodzież 

potrzebującą w postaci zasiłków pieniężnych, darów odzieżowych itp.  

Rozmowę przeprowadziła Aldona Karska 
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Wraz z warszawską grupą jubileusz pięćdziesięciolecia swojej konfirmacji świętowała też p. 
Irmgard Pajka (z d. Behrendt). Jej konfirmacja odbyła się 24 maja 1950 r w kościele w Kobułtach. (w 
poprzednim Informatorze, podałam, że ta konfirmacja odbyła się w Sorkwitach, pomyłka wzięła się 
stąd, że w owym czasie zbór w Kobułtach administracyjnie podlegał parafii w Sorkwitach – A.K.) 

A oto jak wspomina swoją konfirmację p. Irmgard Pajka, dzisiaj członkini Parafii Św. Trójcy. 
 
Mimo tak odległego czasu od tamtej 

uroczystości sprzed 50 laty, spojrzeniem 
dorosłej osoby wracam wspomnieniami w 
tamte strony. Tamte strony, to Sorkwity – 
Kobułty. Sięgam pamięcią do stron, gdzie stała 
moja kolebka, do moich przodków – do Mazur. 

Moja konfirmacja odbyła się w Kobułtach. Z 
tego dnia pozostała mi tylko pamiątkowa 
fotografia. Na tej fotografii jest duża grupa 
konfirmantów, a wśród nich ks. Alfred Jagucki. 
To młodzież, która przetrwała wojnę. Ich 

rodzice byli mocno związani z tymi stronami. Ślad po niedawno zakończonej wojnie jest  
widoczny na zdjęciu. Część dziewcząt jest ubrana w czarne sukienki, niektórzy chłopcy mają  
czarne kokardki w klapach marynarek, gdyż  ich ojcowie polegli na wojnie lub zostali 
wywiezieni w głąb Rosji i ich los był nieznany. Nie ma już dzisiaj śladu po ludności 
mazurskiej, ani po tej młodzieży z fotografii. Zostali zmuszeni wraz ze swoimi rodzinami 
wyjechać na zawsze z Mazur.  

Prawdziwych Mazurów już nie ma, nawet ptaki przestały już śpiewać po mazursku. 
Tęsknota za tą ludnością odebrała im głos. Konfirmanci z tego zdjęcia często spoglądają 
tęsknie w stronę Mazur, w stronę Sorkwit, Bredynek. Często śpiewają ze łzami w oczach 
piosenkę: „Trzy białe brzozy w mojej ojczyźnie stoją, trzy białe brzozy, was chciałbym 
zobaczyć”. Czy zobaczą? Często już nigdy. 

Ja jako jedyna z tego zdjęcia mogłam razem z warszawską grupą, której los chyba niewiele 
odbiegał od naszego, obchodzić jubileusz 50-lecia Konfirmacji. 

Za ten dzień dziękuję przede wszystkim Panu Bogu. Bez Niego nie byłoby to możliwe. 
Dziękuję moim nieżyjącym już rodzicom za wychowanie mnie w duchu ewangelickim. 
Dziękuję też  księdzu Alfredowi Jaguckiemu,  bo to on właśnie  przygotował mnie do 
konfirmacji i wprowadził do zboru ewangelickiego.  

Może na koniec jeszcze dodam, że uroczystość mojej konfirmacji celebrowana była w 
dwóch językach: niemieckim i polskim. Tak się złożyło, że w czasie tego nabożeństwa – po 
50 latach - dystrybucja Komunii Świętej też była w dwóch językach. Historia zamyka swoje 
koło. 

Irmgard Pajka 
��� 

Ta grupa tak różna nie tylko pod względem wieku, ale i losów – po 50 latach spotkała się na 
nabożeństwie w kościele Św. Trójcy w dość licznym gronie. Wielu z nich jest bardzo aktywnymi 
członkami swoich parafii.  

���� 
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                     WYCIECZKA PTE 

 
W dniu 11 czerwca 2000 r. odbyła się jednodniowa wycieczka 

autokarowa do Działdowa i Lidzbarka Welskiego. 
Wycieczkę zorganizował warszawski oddział Polskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego. Wzięło w niej udział 35 osób z obu 
warszawskich parafii ewangelickich. 

Celem wycieczek organizowanych przez nasz oddział PTE są nie tylko aspekty turystyczne, 
ale również zapoznawanie się z przeszłością i teraźniejszością   ewangelicyzmu na  
odwiedzanym terenie. Działdowo i Lidzbark Welski to dwie nieduże miejscowości znajdujące 
się na tym niewielkim skrawku Mazur, który w wyniku traktatu wersalskiego od 1920 roku 
znajdował się w granicach II Rzeczpospolitej. 

Uczestnicy wycieczki wzięli udział w Działdowie w nabożeństwie, podczas którego kazanie 
wygłosił ks. dr Włodzimierz Nast. Kaplica ewangelicka mieści się w domu parafialnym, w 
pomieszczeniach, w których w okresie międzywojennym mieściło się Muzeum Mazurskie.  

Ks. Waldemar Kurzawa, proboszcz parafii działdowskiej, udał się wraz z uczestnikami 
wycieczki do Lidzbarka Welskiego, gdzie miejscowi parafianie w niedawno odnowionym 
domu parafialnym, znajdującym się przy kościele ewangelickim, przygotowali dla gości z 
Warszawy poczęstunek. Ks. Kurzawa zapoznał uczestników wycieczki z historią zarówno 
parafii działdowskiej jak i parafii i samego kościoła ewangelickiego w Lidzbarku Welskim. 

    

ODWIEDZINY W „TABICIE”ODWIEDZINY W „TABICIE”ODWIEDZINY W „TABICIE”ODWIEDZINY W „TABICIE” 

Niepisaną tradycją naszej parafii stało się, że w dniu 
katolickiego święta „Boże Ciało”, który jest dniem wolnym 
od pracy, ewangelicy warszawscy udają się w odwiedziny 
do domu opieki „TABITA”. Bywało w przeszłości, że na taką 
wycieczkę udawały się kilkupokoleniowe rodziny 

autobusami, „ciuchcią”, rzadziej własnym pojazdem. W ostatnich latach te 
odwiedziny były coraz mniej liczne.  

W tym roku – 22 czerwca - mimo wcześniejszych ogłoszeń, przyjechało do 
Konstancina zaledwie kilka osób. Być może ponad trzydziestostopniowy upał 
powstrzymał wielu w ogóle od wyjścia z domu (!), 

trudno też było przekonać samych pensjonariuszy, aby wyszli 
ze swych pokoi na kawę czy herbatę na świeże powietrze, do 
stolików ustawionych w cieniu między drzewami.  

Myślę, że te spotkania należałoby nieco ożywić. Wszak  jest to 
możliwość parafialnego pikniku, majówki, festynu czy jak kto 
chce to nazwać, a dla stałych pensjonariuszy pewna odmiana, urozmaicenie ich życia 
codziennego. Można wspólnie pośpiewać, można wybrać się na spacer do Konstancina. 
Mam nadzieję, że w następnych latach poprawi się frekwencja. 
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A teraz czas na poezję… 
 

Ponowny zjazd parafialnyPonowny zjazd parafialnyPonowny zjazd parafialnyPonowny zjazd parafialny    
Bratniej Pomocy Tabitą wizualnyBratniej Pomocy Tabitą wizualnyBratniej Pomocy Tabitą wizualnyBratniej Pomocy Tabitą wizualny    

 
Znów na Boże Ciało się spotykamy 
Idei Bratniej Pomocy cześć oddajemy, 
To nasze Święto Kościelnej Pomocy 
W imię Chrystusa nabiera mocy, 
O zaspokojenie potrzeb zborów się modlimy 
Dzięki Bogu na drogę ofiarności wychodzimy, 
W naszej drogiej Tabicie łatwiej o radę 
Niech nas niebiosa inspirują o ducha rozwagę, 
Z utęsknieniem oczekujemy kontynuacji prac 
Nowej Tabity, aby w przyszłym roku, 
Wielka Tabita zajaśniała nowym wymiarem 
W tym pokładamy niezłomną wiarę, 
Błogosław nas Trójco Święta 
Dobrem Bratniej Pomocy Pojęta..... 

Warszawa i Chylice, 22 czerwca 2000 r. 
Wiesław Rüger 

 

DIECEZJALNE SPOTKANIE SPOŁECZNYCH  

PRACOWNIKÓW DIAKONII 
 
8 kwietnia br. w sali parafialnej naszej Parafii odbyło się  diecezjalne spotkanie 

społecznych pracowników diakonii. Misję utworzenia Diecezjalnej Komisji Diakonii 
Biskup Diecezjalny ks. Mieczysław Cieślar powierzył koordynatorowi ds. diakonii naszej 
Parafii p. Wojciechowi Froehlichowi. W programie spotkania, obok wyboru komisji, w 
skład której obok p. W. Froehlicha weszły panie Kamila Ostrowska z Warszawy i Iwona 
Jeske-Świderska z Łodzi, znalazły się wypowiedzi uczestników dotyczące sytuacji 
materialno-bytowej i działalności diakonijnej w poszczególnych parafiach diecezji 
warszawskiej. Zaproszony gość, pani Wanda Falk – dyrektor generalny Diakonii 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,  przedstawiła  w bardzo wyczerpujący 
sposób sytuację Diakonii Kościoła w nowej rzeczywistości prawnej. W spotkaniu udział 
wzięli delegaci z obu warszawskich parafii, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego i 
Zgierza.  
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OGŁOSZENIA DIAKONIJNE 

 
Parafianka wynajmie pokój tel. 649-57-72 

��� 
Osoby chcące złożyć ofiarę na cele Diakonii Parafialnej proszone są o dokonywanie 
wpłat w Kancelarii 

��� 

Ofiara ze Skarbonki Diakonii 2000 wyniosła 882,60 zł, 
 za złożone ofiary serdecznie dziękujemy. 

 

 

PROPONUJEMY STAŁĄ RUBRYKĘ W NASZYM 
INFORMATORZE: 

    

POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE... 

u 

Proponujemy zamieszczanie w tej rubryce drobnych ogłoszeń:  

np. poszukuję pracy, oferuję pracę, pomogę w znalezieniu pracy, oddam-potrzebuję, 
kupię sprzedam za symboliczną opłatą itp... 

Oferty prosimy kierować do kancelarii parafialnej 

 

 

 

UWAGA !!!  

Do odbioru… 

 

Parafialna Komisja Diakonijna jako organizator aukcji wyrobów rzemiosła 
artystycznego zawiadamia, 

że osoba, która wylicytowała czarne filiżanki do kawy – nie sygnowane, 
może zgłosić się do kancelarii parafialnej po odbiór (bez dodatkowej 

opłaty) czarnych talerzyków. 

Talerzyki zostały darowane po aukcji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
nabywca filiżanek – uzyskał talerzyki stanowiące całość serwisu. 

Kamila Ostrowska – aukcjoner 
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WIZYTA W SZWECJI 
Warszawa – Uppsala 20-26 maja 2000. 

 
Od kilku lat istnieje partnerstwo naszej parafii z katedralną parafią w Uppsali (Szwecja).  

Jakiś czas temu kontakty te uległy znacznemu rozluźnieniu, żeby nie powiedzieć 
zapomnieniu. Dzięki intensywnej współpracy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP z Diecezją Uppsalską Kościoła Szwecji planuje się ponowne podpisanie dokumentów o 
współpracy pięciu polskich z pięcioma szwedzkimi parafiami. Tak też na zaproszenie diecezji 
uppsalskiej dziesięcioosobowa delegacja (po 2 osoby z pięciu parafii) z Polski wyruszyła do 
Sztokholmu, aby następnego dnia udać się już do swoich partnerskich miejscowości. Naszą 
parafię reprezentowali ks. Sławomir Sikora i p. Wojciech Froehlich. Przez tydzień mieliśmy 
okazje poznać diakonijne inicjatywy parafii katedralnej. Zwiedziliśmy szpital akademicki i 
poznaliśmy pracę zatrudnionych w nim diakonów, byliśmy w parafialnych przedszkolach, 
punkcie pomocy dla rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych, ekumenicznym 
centrum diakonijnym, gdzie pomoc uzyskują azylanci, samotne matki i ludzie starsi. 
Organizatorzy zadbali też o to, abyśmy zwiedzili samo miasto i jego okolice. Zobaczyliśmy 
Starą Uppsalę (Gammla Uppsala) i Sigtunę, najstarsze miasto Szwecji. 

Trudno w tej chwili mówić o konkretnych, wymiernych efektach tego partnerstwa. Sądzę, że 
najpierw potrzebna jest rewizyta naszych partnerów zza morza, aby wspólnie dojść do 
porozumienia co do oczekiwań i możliwości tej współpracy.  Już wiadomo, że od 12 do 17 
października br. gościć będziemy wśród nas  dwuosobową delegację z „kościelnej stolicy” 
Szwecji. Wierzymy, że Bóg dopomoże nam w budowaniu tego partnerstwa i że po czasie 
będziemy mogli zbierać jego dobre owoce.  

W.F. 
 

DIAKONIA NASZEJ PARAFII W DOMU DZIECKA NA RAKOWIECKIEJ 
 

Od niedawna Diakonia naszej Parafii pojawiła się na Rakowieckiej 21. Dlaczego właśnie 
tam? Odpowiedź jest prosta – Diakonia musi być zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Pod tym 
adresem mieści się jeden z wielu domów dziecka w Warszawie. Mieszka tam ok. 80 dzieci. 
Wielką tragedią jest to, że większość z nich  to sieroty społeczne, pochodzące z rodzin 
patologicznych. Kilkuosobowe sale, urządzone bardzo skromnie, ale schludnie i czysto nie 
przypominają dziecięcych pokoi naszych dzieci czy wnuków. Dzieci lubią wychowawców, ale 
tęsknią do swoich najbliższych, pomimo to, że zostały przez nich odrzucone. Jak pomóc 
takim dzieciom? Na pewno nikt z nas nie jest w stanie zastąpić komukolwiek najbliższej 
rodziny, jednak możemy im dać poczucie tego, że są tak samo wartościowymi ludźmi jak 
każdy z nas. Pierwszą inicjatywą z naszej strony, mającą za zadanie nawiązanie współpracy 
z tą placówką, była zbiórka zabawek, kolejna to prezent na Dzień Dziecka – telewizor a na 
wakacje zapewnienie miesięcznego pobytu dla pięciorga wychowanków,  najpierw na 
Tygodniu Ewangelizacyjnym (sponsorem było Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie) 
a później na koloniach dla dzieci z naszej parafii, które odbyły się  w Dzięgielowie. Jeśli ktoś z 
was jest zainteresowany jakąkolwiek współpracą i pomocą dla tych dzieci proszony jest o 
kontakt z Parafialnym Biurem Diakonii.  

W.F. 
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☺☺☺ 

A oto list, który nadesłała dyrektorka Domu Dziecka nr 4 w Warszawie: 
 

☺ Dom Dziecka Nr 4 

ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa 

tel. 849-60-13, fax 848-80-78 

Warszawa,2000-06-07 
 

Diakonia Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy  

ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 
 

SZANOWNY KSIĄDZ PROBOSZCZ SŁAWOMIR SIKORA ORAZ 
KOORDYNATOR DS. DIAKONII PAN WOJCIECH FROEHLICH 

 
Dyrekcja Domu Dziecka Nr 4 w Warszawie, oraz wszyscy wychowankowie 

składają serdeczne podziękowania za szlachetny odruch serca, jakim był 
telewizor przekazany w Dniu Dziecka. 

Jesteśmy wzruszeni pamięcią i pomocą, jaką wspólnota Diakonii obdarza 
naszych podopiecznych. 

Na słowa uznania zasługuje również pani Wanda Falk oraz pozostali 
wolontariusze, którzy z ogromnym zaangażowaniem odnoszą się do 
wszystkich problemów w naszym Domu. Na długo w pamięci pozostaną nam 
wszystkie dobrodziejstwa, jakich doznaliśmy za pośrednictwem Diakonii 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy. 

Łącząc wyrazy szacunku 
DYREKTOR 

(-)mgr Renata wojdyła 
 
 

DNIA 15. X. 2000 r. 
obchodzić będziemy parafialne 

ŚWIĘTO DIAKONII 
Po nabożeństwie zapraszamy na wystawy 

fotograficzną, malarską i inne imprezy towarzyszące 
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DZIĘGIELÓW 2000 – KOLONIE LETNIE DLA DZIECI 
 

Wakacje - wymarzony czas odpoczynku od szkoły i codziennych obowiązków. Na te dwa 
miesiące dzieci czekają z utęsknieniem. Starając się kontynuować stare, dobre 
tradycje postanowiliśmy i w tym roku zorganizować  letni wypoczynek dla dzieci 
z naszej parafii. 11 lipca mogliśmy załadować swoje bagaże i wyruszyć na 
podbój Beskidów. Tym razem mieszkaliśmy w Dzięgielowie w „Salem”. Było 
nas wszystkich razem 29 osób (25 dzieci i 4 opiekunów). Tak się dziwnie złożyło, że było 
wśród nas tylko 6 dziewczyn. Trzeba było o nie wyjątkowo dbać, ale od tego specjalistów nie 
brakowało (trzy „śluby” kolonijne świadczą same o sobie). Program kolonii był urozmaicony i 
pomimo przeszkód pogodowych zobaczyliśmy i zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc. Byliśmy 
w Cieszynie, Wiśle, Skoczowie na basenie, Bielsku Białej, gdzie zwiedziliśmy drukarnię i 
dowiedzieliśmy się jak powstał „Reksio” i „Bolek i Lolek” w Studiu Filmów Rysunkowych. W 
Bażanowicach odwiedziliśmy fermę strusi, w Lesznej grilowaliśmy w pasiece pana Gajdacza. 
Niektórzy z nas wędrowali po górach. Mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych 
byliśmy na Czantorii i Równicy. Atrakcjami były też na pewno jazdy konne, dyskoteki,  nauka 
języka migowego i warsztaty teatralne. Każdego dnia było miejsce na modlitwę i poznawanie 
różnych biblijnych bohaterów oraz na śpiew. Trzy tygodnie przebywania ze sobą zbliżyły nas 
do siebie i trochę smutno było się rozstawać. Mamy jednak nadzieję, że za rok znów 
będziemy mogli się razem spotkać, może tym razem gdzie indziej i przy lepszej pogodzie.  

            W.F. 
*Kolonie odbyły się dzięki dofinansowaniu przez Diakonię Parafialną i Komisję Diakonii 

Amsterdamskiej.  
WF.   

 

 

NIEDZIELNE PRZEDSZKOLENIEDZIELNE PRZEDSZKOLENIEDZIELNE PRZEDSZKOLENIEDZIELNE PRZEDSZKOLE    
 

Od pierwszej niedzieli października wznawia działalność Niedzielne Przedszkole, które 
powstało przed rokiem z inicjatywy naszej Diakonii Parafialnej. W każdą niedzielę podczas 

nabożeństwa organizujemy zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat, aby rodzice mogli 
wziąć udział w nabożeństwie nie martwiąc się o swoje pociechy. O godz. 1030 

oczekujemy na dzieci w sali parafialnej przy ul. Kredytowej, gdzie pod 
troskliwą opieką prowadzących będą mogły posłuchać historii biblijnych, 
śpiewać pieśni i wspólnie się bawić. Po zakończonym nabożeństwie rodzice 

mogą zabrać z sali swoje dzieci, które z pewnością będą miały za sobą 
ciekawie i mile spędzony czas. Zapraszamy! 

Wojciech Froelich, Halina Gibiec, Elżbieta Byrtek 
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NASZ CHÓR W DZIĘGIELOWIE I ISTEBNEJNASZ CHÓR W DZIĘGIELOWIE I ISTEBNEJNASZ CHÓR W DZIĘGIELOWIE I ISTEBNEJNASZ CHÓR W DZIĘGIELOWIE I ISTEBNEJ    
W piątek 26 czerwca 2000 r. sprzed kościoła Świętej Trójcy wyruszył autokar wiozący chór 
parafialny na tygodniowy wypoczynek do Istebnej. Najpierw jednak przez dwa dni byliśmy 
goszczeni w Dzięgielowie przez chór tamtejszej parafii mieszkając w domach członków chóru. 

Dzięgielów jest znany w całej Polsce i nie tylko z corocznych tygodni 
Ewangelizacyjnych urządzanych już od 50 lat. W 1923 roku założono tam 
Polski Diakonat Ewangelicki Eben-Ezer, którego siostrą przełożoną jest w 
chwili obecnej siostra Lidia Gottschalk. 

W sobotę zwiedzaliśmy autokarem okolicę. Najpierw Cieszyn, a 
następnie objechaliśmy Beskid Żywiecki przez Wisłę, Ustroń i Żywiec aż 
do zapory w Tresnej. Obiad zjedliśmy w Wiśle-Dziechcince w Domu 

Wczasowym „Przedwiośnie” należącym do sióstr diakonis. Mieliśmy też możliwość przejścia 
przez granicę w Lesznej do Czech. Wieczorem czekało nas ognisko, pieczenie kiełbasek i 
wspólne śpiewanie w pasiece p. Jana Gajdacza. 

W niedzielę, uczestnicząc w nabożeństwie w Domu Opieki „Emaus” oraz w kaplicy Eben-Ezer, 
odśpiewaliśmy 9 pieśni z naszego repertuaru, a po obiedzie w domu macierzystym sióstr 
diakonis wyjechaliśmy do Istebnej.  

Pobyt w Dzięgielowie był dla nas wielkim przeżyciem. Zachwyceni jesteśmy nadzwyczajnym 
przyjęciem. Z wdzięcznością wspominamy serdeczność naszych gospodarzy, staranie prezesa 
chóru, abyśmy zobaczyli jak najwięcej w czasie krótkiej wycieczki po okolicy. Szczególnie miło 
wspominamy ognisko w pasiece, gdzie bawił się razem z nami ks. Emil Gajdacz z żoną. 

W Istebnej przywitał nas ksiądz Marek Londzin. Opowiedział nam o historii parafii i kościoła. Tak 
zaczął się nasz tydzień pełen wrażeń. Trochę zwiedzaliśmy (np. chatę Jana Kawuloka, Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej czy Zameczek w Wiśle), trochę chodziliśmy po górach. Zawsze jednak 
wieczorem odbywała się próba chóru pod kierunkiem naszej dyrygentki p. Wandy Janowskiej, co 
zaowocowało wstępnym opanowaniem trzech nowych pieśni. W niedzielę 2 lipca syci wrażeń 
wróciliśmy pociągiem z Bielska-Białej do Warszawy. 

Bardzo jesteśmy wdzięczni parafii a szczególnie proboszczowi ks. W. Nastowi za zorganizowanie 
nam tego wypoczynku. 

Bóg zapłać! 
Uczestniczka 

�������������������� 

NaBOŻEństwa: 

Kościół Św. Trójcy:  
Nabożeństwa niedzielne: spowiedź – godz. 10:15; nabożeństwo komunijne godz. 10:30 

W Święto Reformacji (wtorek – 31. X. 2000) – nabożeństwo o godz. 17:00 
Kaplica domu opieki „Tabita”: 

Chylice, ul. Długa 43 
Nabożeństwa niedzielne – godz. 11:00;  

Święto Reformacji ( wtorek, 31. X. 2000 r.) – nabożeństwo o godz. 15:00 
Kościół we Włochach: 

ul. Cietrzewia 22 
Nabożeństwa: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10:00 
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	 � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 

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

Nr 35-10201156-123110685 
Kancelaria parafialna czynna (z wyjątkiem sobót) w godz. 9.00-14.00, w środy 

- do godz. 17.00, otwarta jest również w niedziele po nabożeństwie. 
Ks. prob. dr Włodzimierz Nast: �827-39-56 

Ks. prob. Sławomir Sikora: ��827-30-40 
Ks. wik. Ireneusz Lukas: �827-62-41 

 
Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej: 

mgr teol. Wojciech Froehlich - kancelaria parafii - �827-68-17 
(w godzinach urzędowania kancelarii) 

 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

��ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �632-10-14 
Kancelaria cmentarna czynna, z wyjątkiem sobót i niedziel,  

w godz.: 10.00-15.00. 
 

Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”: 
��ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,�/fax 754-67-90, 

�756-41-04 lub756-49-02 
Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 

Nr 55-10201156-123111586 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  

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

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

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

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

 
 

 
   Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks.dr Włodzimierz Nast 

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


