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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 

ŚWIĘTO REFORMACJI 2017
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Wittenberga, kościół zamkowy. Malowidło z 1844 r. Augusta von Klöber nad „drzwiami z tezami”, 
fot. Aldona Karska 2017

W 2017 roku oddajemy w ręce 
naszych czytelników czwarty 
już numer Informatora Para-

fialnego. Ukazuje się w niezwykłym czasie. 
Zbliżamy się do centralnych obchodów Jubi-
leuszu 500 lat Reformacji w Warszawie, które 
zaplanowano w okresie od 27 do 29 paździer-
nika 2017 roku. Mam nadzieję, że przygoto-
wane teksty zainteresują naszych czytelników. 
Nasza Parafia zrealizowała już niektóre pro-
jekty dla uczczenia Jubileuszu Reformacji. 
Przypomnę, że ufundowaliśmy trzy dzwony 
w ramach projektu „Dzwon Reformacji”. 
Najmniejszy gra na odremontowanej kapli-
cy Tabita w Konstancinie-Jeziornie, średni 
gra na zbudowanej dzwonnicy w Warszawie-
-Włochach, a największy gra nad głównym 
wejściem do kościoła Świętej Trójcy. Na ła-
mach Informatora Parafialnego relacjono-
waliśmy realizację tego projektu. Kolejnym 
zrealizowanym projektem jest  Missa brevis 
skomponowana przez prof. Pawła Łukaszew-
skiego na zamówienie naszej Parafii. Kompo-
zycja żyje i rozbrzmiewa. Wszystko wskazuje 
na to, że w tym roku zabrzmi jeszcze dwu-
krotnie w Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie oraz w naszym kościele Świętej Trójcy.
Przygotowujemy kolejne wydarzenia z oka-
zji Jubileuszu 500 lat Reformacji.  W 19. 
niedzielę po Trójcy Świętej 22 października  
o godz. 10:30 odbędzie się tegoroczna uro-
czystość konfirmacji. Dla części naszych 
parafian zmiana terminu była pewnym za-
skoczeniem. Zdecydowaliśmy się na zmianę 
z dwóch powodów. Nie chcieliśmy, aby uro-
czystość konfirmacji odbywała się niemal  
w środku remontu wnętrza kościoła, kiedy 

warunki sprawowania nabożeństw były bar-
dzo trudne, a część powierzchni kościoła 
wyłączona z użytku. Dugi powód był dla nas 
ważniejszy. Chcieliśmy, aby wyznanie wiary 
młodych ludzi  odbyło się w bliskiej perspek-
tywie jubileuszowych obchodów. 
Mamy nadzieję, że wiele dobrych przeżyć 
dostarczą nam trzy koncerty, które odbywają 
się w najbliższym czasie, a które łączymy tak-
że z jubileuszowymi obchodami. We wtorek  
24 października koncert zespołu Osjan - kul-
towa formacja Osjan, legenda polskiej muzyki 
końca XX wieku, który wraca po dziesięcio-
letnim milczeniu. Przypomnijmy, że Grupa 
współpracowała z Jerzym Grotowskim, Kry-
stianem Lupą, Tomaszem Stańko i Markiem 
Jackowskim. W czwartek 26 października 
usłyszymy koncert „Pochwal mój duchu Mo-
carza Wielkiego”. Ten piękny chorał będzie 
przewodnim tematem muzycznym i zabrzmi 
w różnych opracowaniach i wykonaniach. In-
strumentalistów i wokalistów poprowadzi dy-
rygentka Joanna Korczago, dla której jest to 

Ks. Piotr Gaś, proboszcz

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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także obrona praktycznej części doktorskiego 
przewodu. Wreszcie 10 listopada zagra dla 
nas wirtuoz gry organowej Christian Schmitt. 
Jest niezwykle ceniony za wspaniałe wyko-
nania najbardziej wymagających kompozycji  
i podziwiany za bardzo dojrzałe interpretacje.
Mam nadzieję, że włączymy się w przygo-
towanie i przeprowadzenie otwartego dnia 
w kościele Świętej Trójcy. W sobotę 28 paź-
dziernika od godz. 9:00 chcemy gościć miesz-
kańców naszego Miasta i wszystkich, którzy 
zechcą nas odwiedzić. W programie spot-
kania, rozmowy przy kawie i herbacie, oka-
zja do zwiedzenia kościoła po zakończeniu 
pierwszej części remontu wnętrza kościoła. 
O godz. 11:00 będzie otwarta wystawa fo-
tograficzna przybliżająca życie codzienne  
rodziny Bursche i ks. bp. Juliusza Bursche. 
O godz. 12:00 zapraszamy do południowej 
modlitwy i rozmyślania na temat: „Człowiek 
nie na sprzedaż”. Bardzo cieszymy się, że 
powstaje książka o kościele Świętej Trójcy  
w Warszawie. Jej promocję zaplanowaliśmy 
na godz. 13:00. Lubiących słuchać i dyskuto-
wać zapraszamy dodatkowo do wzięcia udzia-
łu w panelu na temat: „Katolik – Obywatel| 
Ewangelik – Obywatel”. Początek dyskusji 
panelowej został zaplanowany na godzinę 
15:00.
Wreszcie centralnym wydarzeniem będzie 
nabożeństwo w niedzielę 29 października  
o godz. 10:30, na które wszystkich serdecznie 

zapraszam. W nabożeństwie wezmą udział 
goście z kraju i zagranicy, a kazanie wygłosi 
ks. bp Munib Younon.
Wszystko robimy, aby wspomniane wydarze-
nia odbyły się w wyremontowanym wnętrzu 
naszego kościoła. Pracy jest jeszcze bardzo 
dużo. Zmieniony harmonogram czasowy re-
montu jest trudny ale realny. Podjęte decyzje 
przez Zgromadzenie Parafialne o zaciągnięciu 
pożyczki na dokończenie remontu pozwalają 
nam prowadzić remont generalny w dobrym 
tempie bez dzielenia robót na etapy, które 
wydłużyłyby czas potrzebny na przeprowa-
dzenie niezbędnych prac, co w konsekwencji 
przedłużyłoby trudny okres poważnego dy-
skomfortu w korzystaniu z kościoła w okresie 
remontu.
Pragnę podziękować Zgromadzeniu Para-
fialnemu za wsparcie Rady Parafialne przez 
podjęcie odważnych i potrzebnych uchwał. 
Bardzo dziękuję Radzie Parafialnej poprzed-
niej i tej kadencji za ogromne zaangażowanie 
w służbie dla naszej Parafii. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim naszym parafialnym współ-
pracownikom za ogromne oddanie i pomoc. 
Szczególnie chcę podziękować pp. Monice 
i Tomaszowi Knapikom, którzy co sobotę 
często do późnych godzin nocnych sprzątają 
kościół i przygotowują remontowane wnę-
trze do użytku na czas niedzieli.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę 
Bożego błogosławieństwa!

ks. Piotr Gaś

Mija 500 lat od dnia, w którym zakonnik augu-
stiański, profesor uniwersytetu wittenberskie-
go ks. dr Marcin Luter na drzwiach kościoła 
zamkowego w Wittenberdze miał przybić  tezy 
kwestionujące praktykę odpustów. Wydarzenie 
to, które  miało miejsce 31 października 1517 ro- 
ku, uchodzi powszechnie za początek ruchu 
reformacyjnego w Kościele.   
Czy tak to wyglądało? Czy były to drzwi koś-
cioła zamkowego? Być może. Z całą pew-
nością wiadomo, że drzwi tego kościoła były 
swego rodzaju tablicą ogłoszeń, profesorowie 
umieszczali na nich często tematy, które chcie-
li przedyskutować  na najbliższych wykładach. 
Ale tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie tezy 
Lutra zostały ogłoszone. Ważny jest fakt, że  
w przeciągu kilku tygodni tysiące ludzi, nie tyl-
ko w Niemczech, miały możność się z nimi 
zapoznać. Tezy te docierały na dwory, zamki, 

do klasztorów, uniwersytetów. Przyczynił się 
do tego rozpowszechniany od kilkudziesięciu 
lat wynalazek  Gutenberga - druk. W miastach, 
miasteczkach powstawały liczne małe drukar-
nie. Taka drukarnia była też  w Wittenberdze. 
Myśl reformacyjna wydostała się poza granice 
Niemiec. Dotarła też i na Mazowsze. Rozprze-
strzenianie się idei reformacyjnej było tak sil-
ne, że ówczesny książę mazowiecki Janusz III 
już w 1525 r. wydał edykt zakazujący praktyk 
religijnych innych niż rzymskokatolickie. Ale 
mimo to liczba ludzi, zwolenników Reforma-
cji wzrastała. Wzrastała liczba ewangelików 
również w  samej Warszawie. Po ugodzie san-
domierskiej w 1570 ewangelicy zjednoczyli  się  
w staraniach o erygowanie parafii i budowy 
kościoła. Niestety, powstający kościół zo-
stał zburzony,  ewangelików wygnano z mia-
sta. Odtąd opiekę duszpasterską warszawscy 

500 LAT REFORMACJI

Fragment Panoramy Luther1517 w Wittenberdze, malowidła autorstwa Yadegara Asisi
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ewangelicy mieli w Węgrowie, wówczas miej-
scowość ta znajdowała się w granicach Litwy. 
Węgrowscy pastorzy odprawiali też  nabo-
żeństwa na terenie przedstawicielstw obcych 
państw w Warszawie. 
Ostatecznie wolność religijną ewangelicy  
uzyskali w 1768 r. W 1775 r. erygowano  
w Warszawie parafię ewangelicko-augsburską, 
a w 1776 roku parafię ewangelicko-refor-
mowaną. 15.01.1777 przywilej królewski dał 
ewangelikom możliwość budowy kościoła.  
Projekt kościoła ewangelicko-augsburskiego 
autorstwa Szymona Bogumiła Zuga wybrał 
osobiście król Stanisław August. Kamień wę-
gielny wmurowano w miejscu, gdzie miał sta-
nąć ołtarz 4.05.1778 r., a uroczyste otwarcie  
i poświęcenie kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego Świętej Trójcy odbyło się 30.12.1781 r. 
Kościół stanął w najwyższym wówczas 
punkcie Warszawy. W latach 80. XIX w. przy  
tworzeniu planów miasta Lindleya krzyż na  
latarni kościoła obrany został za punkt ba-
zowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu 
geodezyjnego miasta. 
Parafia wraz z miastem przechodziła burzli-
we losy historii. Prowadziła nie tylko działal-
ność duszpasterską, ale również edukacyjną: 
ochronki, szkoły podstawowe i średnie oraz 
ośrodki charytatywne, takie jak domy opieki, 

domy sierot, szpital. Wszystkie te obiekty były 
prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną 
kadrę, wg najnowszych zdobyczy nauki. Pa-
rafia w okresie międzywojennym liczyła kil-
kanaście tysięcy członków. Kościół w wyniku 
działań wojennych w 1939 i 1944 wraz z całym 
miastem legł w gruzach. Odbudowa trwała la-
tami, parafia nigdy już nie odzyskała dawne-
go stanu liczebnego wiernych. Działalność 
edukacyjna i charytatywna w trudnym okresie  
powojennym została znacznie ograniczona. 
Dopiero w ostatnich latach reaktywowane są 
różne kierunki dawnej działalności. Powstało 
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, które 
kieruje przedszkolem i szkołą podstawową  na 
Ursynowie. 
Obecnie Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy liczy ok. 1800 wiernych. Re-
gularne nabożeństwa odprawiane są w każdą 
niedzielę: 
- w kościele Świętej Trójcy w Warszawie,  
na pl. Małachowskiego 1, o godz. 10:30 i 19:00;
- w kościele Objawienia Pańskiego w War-
szawie-Włochach, przy ul. Cietrzewia 22,  
o godz. 10:00;
- w kaplicy EOD „Tabita” w Konstancinie-
-Jeziornie o godz. 11:00.
Po II wojnie światowej, na bazie dawnego koś-
cioła garnizonowego przy ul. Puławskiej 2A, 
powstała  druga parafia ewangelicko-augsbur-
ska Wniebowstąpienia Pańskiego. W parafii tej 
zarejestrowanych jest ok. 640 osób. 
Przy ul. Młynarskiej 56 znajduje się cmentarz 
ewangelicko-augsburski, na którym spoczywa 
wielu wybitnych ludzi nauki, kultury, a także 
osób  zasłużonych dla rozwoju miasta i kraju. 
 W kaplicy Halpertów na cmentarzu odby-
wają się nie tylko nabożeństwa pogrzebowe, 
ale również nabożeństwa okolicznościowe:  
w Wielką Sobotę, 1 sierpnia, 1 listopada. 

Aldona Karska
Fragment Panoramy Luther1517 w Wittenberdze,  

malowidła autorstwa Yadegara Asisi. 

21 września mija 495 rocznica ukazania się 
wydrukowanego przez Melchiora Lotthera 
tzw. Testamentu wrześniowego (Septemberte-
stament) Marcina Lutra – przekładu Nowego 
Testamentu na język niemiecki, którego refor-
mator dokonał w ciągu jedenastu tygodni pod 
koniec swojego pobytu na zamku w Wartbur-
gu od maja 1521 do marca 1522 r. 12 lat póź-
niej, w 1534 r., również we wrześniu, ukazała 
się cała Biblia, zwana ze względow marketin-
gowych i propagandowych Biblią Lutra, choć 
nad przekladem Starego Testamentu praco-
wał cały zespół tłumaczy. Biblia ta wywarła 
ogromny wpływ na rozwój języka niemieckie-
go, niemieckiej i światowej literatury, kultury 
czytelniczej oraz biblijnej translatologii. 

Z inicjatywą nowego niemieckiego tłumacze-
nia przede wszystkim NT wystąpił wbrew 
pozorom nie sam Marcin Luter, lecz jeden  
z jego najbliższych wspołpracownków – Filip 
Melanchton, który zasygnalizował brak jedno-
litego, spójnego teologicznie i językowo tłu-
maczenia tekstu. Owszem, już przed Lutrem 
powstawały przekłady w języku górno- czy 
dolnoniemieckim, ale zazwyczaj były to pra-
ce zbiorowe – każdą księgę przekładał inny 
tłumacz, dlatego brakowało im nie tylko jed-
nolitości literackiej i jasności zewnętrznej (na 
poziomie leksykalno-gramatycznym), ale rów-
nież klarowności wewnętrznej, teologicznej. 
Tłumaczeniowy chaos sprawiał, że bardzo 
trudno było wcielać w życie główne refor-
macyjne zasady interpretacyjne, sformułowa-
ne przez Lutra już w 1517/18 r. w wykładzie 
Listu do Hebrajczyków – autointerpretację 
tekstu oraz chrystocentryzm Pisma Św.: Czło-
wiek ma słuchać Słowa Bożego zawartego w Piśmie 
Świętym. To nie człowiek otwiera i interpretuje Pis-

BIBILA WRZEŚNIOWA I LUTERAŃSKA SEPTUAGINTA 
(LUTHERBIBEL 2017)

mo Święte, ale to Pismo Święte otwiera się przed nim  
i przedstawia mu zawarte w swej treści słowo Boże. 
Z tym słowem człowiek jest konfrontowany. To  
w nim pokazane zostaje człowiekowi, kim jest,  
a przede wszystkim w nim objawia się człowiekowi 
Chrystus.   

Jako wykładowca biblistyki w Wittenber-
dze Luter był do pracy przekładowej dobrze 
przygotowany – zwłaszcza gdy chodzi o zna-
jomość greki i łaciny. Nie rozpoczynał też 
swojej pracy od zera. W wielu jego wcześniej-
szych wykładach biblijnych można znaleźć 
tłumaczenia fragmentów różnych ksiąg na ję-
zyk niemiecki. Teraz należało je literacko ujed-
nolicić i nadać wyraźniejszy reformacyjny rys 
teologiczny. Literackie założenie streścił re-
formator w typowy dla siebie krótki i dosadny 
sposób: Trzeba pytać matki w domu, dzieci na ulicy, 
prostego człowieka na rynku i patrzeć im na pysk, 
jak mówią, i zgodnie z tym tłumaczyć. Chodziło  
o to, aby oddać sens tekstu oryginalnego jasno  
i dobitnie oraz zrozumiale dla przeciętnego,  
a nie wysoko wykształconego, użytkownka 
ówczesnego języka niemieckiego. Luter użył 
więc z jednej strony stylu, który bardzo ogól-
nie i nieostro można by określić mianem po-
tocznego, z drugiej – połączył go ze stylem 
urzędowym saksońskiej kancelarii dworskiej 
w Miśni oraz z elementami ówczesnej reto-
ryki kaznodziejskiej. Na to nałożyła się jesz-
cze jego literacka wrażliwość, translatorska 
intuicja oraz językowa kreatywność, której 
zawdzięczać należy wiele neologizmów odda-
jących dobrze grecką terminologię.

Priorytetem zrozumiałości tekstu przekładu, 
oddaniem sensu tekstu oryginalnego czasem 
wbrew ekwiwalencji formalnej (oddanie du-
cha tekstu, a nie litery) oraz zgodnością z zasa-
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dami ówczesnego języka niemieckiego tłuma-
czy Luter zarzucane mu później „fałszerstwo” 
tekstu Rz 3,28: logizo,meqa ga.r dikaiou/
sqai pi,stei a;nqrwpon cwri.j e;rgwn no,mou; 
So halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde 
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glaube, 
gdzie dodał przysłówek tylko (allein): Uważamy 
bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony (tylko) 
przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Spe-
cyfika języka niemieckiego – twierdził refor-
mator – wymaga użycia takiej limitacji (czyli 
dopisania partykuły ograniczającej tylko/allein) 
w miejscu, gdzie mówi się o dwóch rzeczach, 
z których jedna jest afirmowana, a druga od-
rzucana. Nie da się jednak ukryć, że – podob-
nie jak każde tłumaczenie, także przekład Lu-
tra jest przekładem konfesyjnym i miejsce to 
należy uznać za jeden z konfesjonalizmów op-
arty na reformacyjnej zasadzie sola fide oraz na 
Lutrowej hermeneutyce (Ewangelii o uspra-
wiedliwieniu grzesznika) i jego rozumieniu 
przesłania Listu do Rzymian.     

Przekład wrześniowy – jak się z reguły przyj-
muje – został oparty na wydaniu krytycz-
nym greckiego Nowego Testamentu Erazma  
z Rotterdamu z 1516 r., z którego Luter korzy-
stał już podczas swoich nowotestamentowych  
wykładów w Wittenberdze; ewentualnie na 
wydaniu drugim z 1519 r. Nie wiadomo jed-
nak, czy reformator rzeczywiście dysponował 
tymi tekstami podczas pobytu w Wartburgu. 
Miał na pewno greckie wydanie Biblii Ni-
kolausa Gerbela, strasburskiego prawnika  
i humanisty zaprzyjaźnionego zarówno z nim 
samym, jak i z Erazmem. Korzystał też z ła-
cińskiego tłumaczenia NT Erazma oraz Wul-
gaty, ale przekładu dokonywał z greki.

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem niemal 
każda z tłumaczonych ksiąg poprzedzona zo-
stała przedmową, w której zawarto nie tylko 
zgodne z ówczesnym stanem wiedzy wska-
zówki introdukcyjne, ale również teologiczną 

interpetację danego tekstu, czasem utrzyma-
ną w duchu polemiki i apologetyki. Za jeden  
z kluczowych dla Lutrowej teologii, interpre-
tacji i hermeneutyki tekstów uznaje się Przed-
mowę do Listu do Rzymian. Przedmowy też 
wyjaśniają dość nietypowy układ ksiąg No-
wego Testamentu, a mianowicie pewną ich  
hierarchizację, w wyniku której List Jaku-
ba, Judy, List do Hebrajczyków i Apokalipsa 
umieszczone zostały na końcu zbioru. 

Za życia Lutra ukazało się 110 przedruków 
NT i ponad 20 autoryzowanych przez refor-
matora wydań; od 1529 r. niemal każde z nich 
było poddawane rewizji i poprawiane przez 
„komisję biblijną”, która od 1531 r. zbierała 
się nawet kilka razy w tygodniu. W jej skład 
weszli m.in. filologowie – Filip Melanchton 
oraz Mateusz Aurogallus i teologowie – Ju-
stus Jonas i Caspar Cruciger, ci sami, którzy 
od 1522 r. współpracowali z Lutrem przy 
tłumaczeniu Starego Testamentu. Podstawą 
przekładu ST stała się Biblia Hebraica opubli-
kowana przez Gersona ben Mojżesza Soncino 
w Brescii w 1494 r. Praca translatorska prze-
biegała etapami, sukcesywnie też wydawa-
no poszczególne przetłumaczone już części:  
w 1523 r. ukazał się Pięcioksiąg, a następnie 
Pieśń nad Pieśniami i Księga Hioba, w 1524 księgi 
historyczne oraz Psałterz. Od 1525 r. tłumacze 
wyraźnie zwolnili tempo, dlatego cała Biblia 
została wydana dopiero w 1534 r. Kolejne, 
autoryzowane przez Lutra wydania ukazywały 
się regularnie niemal co roku – w 1535, 1536, 
1539, 1540, 1541 i w 1545. Układ tekstów  
z 1534 r. na długi czas wyznaczył sposób 
wydawania Biblii ewangelickich/protestan-
ckich. Wśród ksiąg ST wyodrębniony został 
zbiór nazwany apokryfami, pokrywający się 
z księgami deuterokanonicznymi w rzymsko-
katolickich wydaniach Biblii. Pozostałe księgi  
ST – jako pierwotnie powstałe w języku he-
brajskim – miały stanowić zrekonstruowany 
przez reformatorów kanon palestyński. Od 

XIX w. powszechne stały się wydania ST bez 
apokryfów, choć wcześniej, wzorując się na 
Hieronimie, do apokryfów dodawano niekie-
dy 3 i 4 Księgę Ezdrasza oraz 3 Księgę Ma-
chabejską.

Biblia Lutra stała się popularna nie tylko za 
sprawą zrozumiałego języka, ale również dla-
tego, że była powszechnie dostępna i stosun-
kowo tania. Nieoprawione wydanie z 1534 r.  
kosztowało dwa guldeny i osiem groszy, co 
odpowiadało mniej więcej miesięcznemu 
wynagrodzeniu czeladnika murarskiego. Nic 
dziwnego, że egzemplarze Biblii Lutra trafiały 
i na dwory książęce, i do domów bogatszuch  
i biedniejszych kupców, i do domów rzemieśl-
ników, wpływając znacznie na kształtowanie 
się protestanckiej „kultury czytelniczej” i sta-
jąc się przekazywaną z pokolenia na pokolenie 
Biblią rodzinną.

Od XIX w. można też zauważyć coraz bardziej 
intensywne dążenie do rewizji Lutrowego tłu-
maczenia Biblii. Ich celem było przede wszyst-
kim „uwspółcześnienie” szesnastowiecznego 
tekstu, który w powszechnym odczuciu był 
już dość archaiczny i coraz mniej zrozumiały. 
Pierwsze udane unowocześnienie języka mia-
ło miejsce na początku XX w. i zaowocowało 
wydaniem w 1912 r. zrewidowanej Biblii Lu-
tra. Na kolejne korekty uwzględniające obok 
rozwoju języka również rozwój biblistyki trze-
ba było czekać kilkadziesiąt lat; udana rewizja 
NT ukazała się w 1956, a ST w 1964 roku; 
miej udana, za to powszechnie krytykowana  
w 1975 r., a wreszcie w 1984 r. rewizja, która 
aż do dziś jest w użyciu, choć jej pozycji może 
zagrozić jubileuszowa rewizja z 2016/17 r., 
której założenia są nieco inne niż rewizji czy 
emendancji dotychczasowych.

W 2010 r. na wniosek Kościoła Ewangelickie-
go w Niemczech (EKD) powołana została 
komisja, której zlecono rewizję Biblii Lutra 
z 1984 r. W skład komisji kierowanej przez 

bpa prof. Christopha Kählera, koordynatora 
projektu „Lutherbibel 2017”, weszło 70 spec- 
jalistów z zakresu biblistyki i germanistyki. 
Trudno oprzeć się tutaj skojarzeniom z Sep-
tuagintą, Biblią tłumaczoną z j. hebrajskie-
go na j. grecki przez 70 uczonych mężów  
w II w. przed Chr. Podobnie, jak to miało 
miejsce przy poprzednich rewizjach Biblii  
Lutra, komisja miała z jednej strony uwzględnić 
zarówno rozwój krytyki tekstu i egzegezy, jak  
i języka niemieckiego, z drugiej – zweryfikować 
zasadność wprowadzanych wcześniej zmian 
względem szesnastowiecznego przekładu re-
formatora. Tym bardziej że współczesna kryty-
ka tekstu i świadomość językowa w dużej mie-
rze potwierdza intuicję translatorską Marcina 
Lutra, który w wielu przypadkach zastosował 
rozwiązania bliższe oryginałowi niż później-
sze propozycje. To sprawiło, że prace komisji 
odbywały się pod hasłem „więcej Lutra” lub 
„powrotu do Lutra”, ale ów powrót należało 
konfrontować bardzo wnikliwie z oryginalnym 
tekstem biblijnym. „Więcej Lutra” nie oznacza 
tylko literalnego powrotu do szesnastowiecz-
nych rozwiązań językowych, ale też uwzględ-
nienie „ducha Lutrowej translacji”. 

Jak podaje Christoph Rösel, sekretarz ge-
neralny Niemieckiego Towarzystwa Biblij-
nego (DBG), wydawcy zrewidowanej Biblii  
Lutra, w wyniku różnego rodzaju korekt pra-
wie połowa z 35.598 wierszy przetłumaczo-
nych przez Lutra została później zmieniona.  
W stosunku do wydania z 1984 r. w Luther-
bibel 2017 modyfikacji poddano ok. 12 tys. 
wierszy. Najwięcej poprawek zanotowano  
w tekście apokryfów, które – z wyjątkiem 
fragmentów Księgi Mądrości i Księgi Syracha 
– były tłumaczone na podstawie Septuaginty 
i Wulgaty przez współpracowników Lutra. 
Zdecydowano się więc na swoistą rekonstruk-
cję języka, który można by określić mianem 
współczesnego Lutherdeutsch. Jedna trzecia 
wszystkich zmian to powrót do ostatniego 
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autoryzowanego przez Lutra tekstu z 1545 r. 
Różny jest też zakres ingerencji rewizyjnych – 
od zmian w interpunkcji, poprzez zastąpienie 
jednych pojęć innymi, aż do nowego tłuma-
czenia całych wierszy. 

Problemy pojawiają się w momencie, kie-
dy tłumaczenie Lutra okazuje się niezgodne  
z dziś znanym i używanym jako textus receptus 
tekstem oryginalnym. Komisja musiała roz-
strzygać, czy powrócić do wersji Lutrowej  
i przekład reformatora uznać za świadectwo 
epoki, wyraz nie tylko ówczesnego rozumie-
nia tekstu, ale również wskazanie na dostępne 
w XVI w. świadectwa tekstowe, czy porzucić 
wersję Lutrową na rzecz wierności znane-
mu dziś tekstowi oryginalnemu. Zazwyczaj 
decydowano się na wierność tekstowi orygi-
nalnemu, zwłaszcza tam, gdzie trzeba było 
uwzględnić starożytne rękopisy niedostępne 
jeszcze reformatorowi. Np. w 1 Kor 2,4 poja-
wia się wersja skrócona Lutrowego: mein Wort 
und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden 
Worten menschlicher Weisheit (Moje słowo i zwiasto-
wanie nie opierało się na słowach zgodnych z ludzką 
mądrością) bez przymiotnika menschlicher przed 
Weisheit, podobnie jak m.n. w a*, B, D. W 1 
Kor 11,24 również zdecydowano się na lekcję 
krótszą: Das ist mein Leib für euch (To jest ciało moje 
za was) poświadczoną m.in. przez P46, a*, A, B, 
C*, zamiast tradycyjnej, dłuższej: Das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird (To jest ciało moje za 
was wydane). Niekiedy wersja Lutra opatrzona 
jest komentarzem aktualizującym stan wiedzy 
filologicznej. Tak jest w przypadku Iz 7,14: 
pozostawiono tłumaczenie Jungfrau – dziewi-
ca, panna, ale w przypisie podano dosłowne 
znaczenie terminu hebrajskiego almah – junge 
Frau. Ale w wielu miejscach pozostawiono  
rozwiązania Lutrowe jako wyraz teologizacji  
i konfesjonalizacji tekstu, co miało też mocniej 
zaakcentować fakt, że projekt dotyczy Biblia 
Lutra jako świadectwa i dziedzictwa ewange-
lickiej, luterańskiej tożsamości, a nie nowego 

tłumaczenia. Tak jest np. ze wspomnianym już  
Rz 3,28, gdzie pozostawiono kontrowersyj-
ne allein. W innych miejscach starano się po-
wrócić do „ducha Lutrowej translacji”, któ-
ry przejawia się m.in. w zastosowaniu dość  
ryzykownej zasady: Jak przetłumaczyłby to Mar-
cin Luter, gdyby miał do dyspozycji dzisiejszą wersję 
tekstu oryginalnego i dzisiejszą świadomość teologicz-
no-egzegetyczną? Bp Kähler do wierności teksto-
wi w językach oryginalnych i do powrotu do 
Lutra dodaje jeszcze postulat praktycznego 
ukierunkowania tekstu, tak by można go było 
wykorzystać duszpastersko i kaznodziejsko. 

Zastsosowanie wspomnianych postulatów  
i zasad zaowocowało powstaniem tekstu, 
który miejscami może wydawać się bardziej 
archaiczny niż ten z 1984 r., co widać prze-
de wszystkim w tekście apokryfów ST, albo 
bardziej potoczny czy kolokwialny. Ta ostat-
nia cecha akurat bardzo dobrze odpowiada 
nie tylko nie zawsze eleganckiemi tekstowi 
greckiemu i/lub hebrajskiemu, ale i soczyste-
mu, pełnokrwistemu językowi reformatora. 
Wprowadzane  poprawki nie zawsze pozwo-
liły zachować Lutrową literę, a zwłaszcza cha-
rakteryzujący przekład reformatora rytm czy 
zamiłowanie do asonansów. Starano się jednak 
powrócić zarówno do „ducha Lurowej trans-
lacji”, jak i dynamicznego oddania sensu teks-
tu oryginalnego. Przykładem takich działań 
jest np. porzucenie ekskluzywizmu na rzecz 
inkluzywizmu, coWW przejawia się m.in.  
w zastosowaniu języka inkluzywnego w apo-
strofach listów Pawłowych. Zamiast formuły 
ekskluzywnej „Bracia”, pojawia się tam for-
muła: „Bracia i siostry” jako bliższa Pawłowe-
mu uniwersalizmowi, np.: Ich ermahne euch aber, 
Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet 
(1 Kor 1,10; por. 1 Kor 7,15; Jk 2,15; Jk 2,15; 
Mk 10,29-30, gdzie oryginalne wypowiedzi 
kierowane są i do braci, i do siostr). 

Niektóre zmiany mogą budzić kontrowersje. 
Tak jest np. z Mt 8,24, gdzie dotychczasowy 
rzeczownik Sturm został zastąpiony trzęsieniem 
ziemi: Und siehe, da war ein großes Beben im Meer. 
Przewodniczący komisji, bp Kähler zmianę tę 
tłumaczy chęcią wiernego oddania greckiego 
pojęcia sejsmos, które oznacza trzęsienie ziemi 
oraz implikuje fakt, że fale na Jeziorze Gali-
lejskim – które nota bene w tekście określane 
jest Lutrowym pojęciem morze Meer –  powo-
dowane są trzęsieniami ziemi. Do tego do-
chodzi jeszcze skojarzenie ze śmiercionośnym 
tsunami (bp Kähler powołuje się na tsunami  
w 2004 r.). Przykład ten obrazuje pewien brak 
konsekwencji redaktorów Biblii Lutra. Z jed-
nej strony odwołują się do podstawowego 
znaczenia leksemu sejsmos oraz do aktualnego 
stanu wiedzy na temat pochodzenia fal na je-
ziorze Genezaret, z drugiej ignorują współ-
czesne dane geograficzne dotyczące Jeziora 
Galilejskiego i za przekładem szesnastowiecz-
nym nazywają je morzem. 

Klasyfikacja i podział ksiąg w zrewidowanej 
Biblii Lutra nawiązuje do LXX i do wydań 
szesnastowiecznych. Wątpliwości może bu-
dzić rezygnacja z wyodrębnienia Pięcioksięgu, 
który włączono do zbioru ksiąg historycz-
nych; kolejnymi zbiorami są księgi dydaktycz-
ne i psalmy oraz księgi prorockie. Na końcu 

ST, podobnie jak w szesnastowiecznych wy-
daniach Biblii Lutra, dodane zostały apokryfy. 
Ten sam trójpodział – na księgi historyczne, 
listy (które odpowiadają księgom dydaktycz-
nym) i księgi prorockie (a właściwie księgę 
prorocką) – zastosowano też w Nowym Te-
stamencie, gdzie zachowany został również 
Lutrowy porządek listów – z Hbr, Jk i Jd na 
końcu zbioru. Do tekstu biblijnego dołączo-
no obszerny aneks zawierający m.in. leksykon 
postaci i pojęć biblijnych, wykaz miar i wag 
oraz mapy.

Prace nad jubileuszową rewizją Biblii Lutra 
zakończono w 2015 r. Jesienią 2016 r. nowa 
Biblia Lutra ukazala się drukiem i została za-
prezentowana na październikowych Targach 
Książki we Frankfurcie nad Menem. Przez 
cały rok jubileuszowy – do końca paździer-
nika 2017 dostępne są do pobrania darmo-
we aplikacje (https://itunes.apple.com/de/
app/lutherbibel-2017/id1151790560?&mt=8 
oraz https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.dbg.bibel) a na stronie Niemie-
ckiego Towarzystwa Biblijnego można ko-
rzystać ze zrewidowanej Biblii Litra on-line 
(https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bi-
beln/lutherbibel-2017/bibeltext/).

Dr hab. Kalina Wojciechowska, jest teologiem, biblistką ewan-
gelicką. W 1999 r. obroniła pracę doktorską: „Alegoryka Pieśni 
nad Pieśniami w świetle strukturalnej interpretacji metafory”,  
a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk te-
ologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie pracy 
„Opowiadam wam jak Piotr. Od ukończenia studiów tj od 1997 
r. pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
obecnie jako profesor w Katedrze Nowotestamentowej i Języka 
Greckiego. Jest członkiem komitetu Nauk teologicznych PAN, 
obecnie pełni funkcję  wiceprzewodniczącej tego komitetu. Na-
leży do Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy 
Prezydium PAN. Jest autorką wielu publikacji z zakresu biblistyki.

Prof. Kalina Wojciechowska



12 13

INFORMATOR Nr 4(90)2017 INFORMATOR Nr 4(90)2017

szukając pomocy u Boga. Zastanawia-
liśmy się również, jak w życiu korzystać 
z jego doświadczeń i przykładu. Podczas 
spotkań religijnych wiele śpiewaliśmy, bu-
dowaliśmy – jak Nehemiasz – mur oraz 
pozytywne relacje, a także rozwiązywa-
liśmy różne zadania sprawdzające nasze 
wiadomości o życiu głównego bohatera
Podczas niedzielnego nabożeństwa 
w Lidzbarku Welskim mogliśmy przeka-
zać pozdrowienia, podziękowania, a tak-
że zaśpiewać dla wszystkich jego uczest-
ników. Choć pogoda nie zawsze była dla 
nas łaskawa, a deszcz odwiedzał nas czę-
sto, nie omieszkaliśmy kąpać się w jezio-
rze i  tworzyć piękne budowle z piasku, 

braliśmy udział w wielu wycieczkach zwiedzając Lidzbark wzdłuż i wszerz.
Odwiedziliśmy wioskę garncarską w Kamionce obok Nidzicy, oprócz lepienia z gliny, mogliśmy 
zwiedzić przepiękny ogród i szukać bursztynów. Widzieliśmy również pole Bitwy pod Grunwal-
dem, gdzie poznaliśmy historię słynnego wydarzenia.
Wypoczynek przepełniony był śmiechem i dobrą zabawą na świeżym powietrzu jak i podczas 
wieczornych dyskotek, które rozkręcał DJ Amper. W czasie obozu Ola i Tadeusz obchodzili swoje 
urodziny, były życzenia, prezenty i torty urodzinowe, upieczone przez wspaniałe panie kucharki, 
które dbały o nas i rozpieszczały pysznymi posiłkami i smakołykami (czasami wręcz na życzenie). 
Z bólem serca przyszło nam wyjeżdżać z Lidzbarka, ale mamy nadzieję, że wrócimy tam za rok.
Za wsparcie finansowe dziękujemy Diakonii Parafialnej Parafii Św. Trójcy, Fundacji Ewangeli-
ckie Towarzystwo Oświatowe oraz osobom prywatnym. Dziękujemy również Spółce Tramwaje  
Warszawskie za podarunki i materiały papiernicze.

dk Dorota Fenger, Marta Zachraj i Elżbieta Byrtek
źródło: www.trojca.waw.pl

25 czerwca w kościele Świętej Trójcy odbył się IX Letnie Spotkania z Historią. Wielokulturowa 
Warszawa. Jest to kurs organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń w ramach Letniej Akademii.
Na wykład do kościoła Świętej Trójcy przybyło ok. 60 warszawskich nauczycieli historii, języ-
ka polskiego, Wiedzy o Kulturze, Wiedzy o Społeczeństwie oraz historii sztuki. Spotkanie było 
podzielone na dwie części – w pierwszej nauczyciele wysłuchali prelekcji nt. historii warszaw-
skiego luteranizmu oraz mogli zadawać pytania, dotyczące zasad wiary i życia Kościoła ewange-
licko-augsburskiego. Pytania podejmowały problematykę religijną, społeczną, liturgiczną, etyczną  

i administracyjną.
W drugiej części dr Marek Ostrowski za-
prezentował multimedialny wykład nt. 
wielokulturowej Warszawy, ukazując wpły-
wy, jaki na historię i rozwój miasta wywar-
li warszawiacy wywodzący się z różnych 
kręgów kulturowych i należący do różnych 
wyznań.
Warto dodać, że była to pierwsza prelekcja 
w naszym kościele po dłuższej przerwie.  
Z powodu remontu kościoła nie mogli-
śmy gościć grup zainteresowanych historią  
i współczesnością ewangelicyzmu.

www.trojca.waw.pl

LETNIA AKADEMIA DLA NAUCZYCIELI

W kościele ewangelickim w Wiśle

WYDARZENIA...

Podczas tegorocznych wakacji grupa uczniów  
z ewangelickich Parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego, Świętej Trójcy oraz z Działdowa wypo-
czywała w  domu parafialnym w Lidzbarku Wel-
skim. Podczas obozu codziennie poznawaliśmy 
historie z życia Nehemiasza.
Ten biblijny bohater uczył nas jak poznawać Boga 
i budować z Nim przyjaźń, a także jak ważne jest 
budowanie przyjaźni z innymi osobami. Poznając 
przygody Nehemiasza mogliśmy dowiedzieć się, 
w jaki sposób radził sobie w trudnych sytuacjach 

WAKACJE NEHEMIASZEM
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W sali parafialnej w dniu  
16 września 2017 r. odbył się 
szósty już szafing parafialny. 
Spotkanie cieszyło się dużym  
zainteresowaniem dorosłych, 
młodzieży i dzieci – przyszły 
rodziny z dziećmi, panie i pa-
nowie. W miłej przyjaciel-
skiej atmosferze można było 
powymieniać się ubraniami 
dla dorosłych, dla dzieci, za-
bawkami, torebkami, cza-
sopismami, książkami, puz-
zlami, grami strategicznymi, 
a nawet pojawiła się biżuteria i zastawa stołowa z pięknymi filiżankami, wszystko bez pie-
niędzy. Przy kawie, herbatce, owocach i sałatce można było porozmawiać, powstała nawet 
strefa gier gdzie dorośli grali z dziećmi czy układali puzzle. Jedna z uczestniczek szafingu  
pokazała jak wykonać na szydełku dywan ze sznurka bawełnianego. Ubrania i rzeczy, które 
podczas szafingów nie znalazły nowego właściciela zostają przekazane osobom potrzebującym  
w Polsce lub na Ukrainie.
Po raz kolejny spotkanie to dało wiele radości, na twarzach pojawił się uśmiech, każdy  
z uczestników znalazł coś ciekawego dla siebie. Zachęciło nas to do zorganizowania kolejne-
go spotkania – 11.11.2017r., które połączy w sobie szafing, wspomnienia z wyjazdu letniego 
dzieci i warsztaty szydełkowe.

Osoby, które chcą wziąć udział 
w warsztatach powinny zgło-
sić się do p. Eli Byrtek do 
29.10.2017 (by zrobić koszyk 
lub dywanik potrzebne jest szy-
dełko i sznurek bawełniany).
Kolejne spotkanie odbędzie  
się w sali przy ul. Kredytowej  
w dniu 11 listopada 2017 roku 
(sobota) w godzinach 14.30-17.
Serdecznie zapraszamy!!!!

Agnieszka WW, Ela B

SZAFING PARAFIALNY

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 9 i 16 września 
parafia zaprosiła chętnych na spacery po cmentarzu ewan-
gelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie. Po 
alejkach cmentarza oprowadzali nasi parafianie: pan Maciej 
Lipiński i pani Maria Chmiel. Każde z tych spotkań zgro-
madziło ponad 40 osób. Prowadzący przedstawili historię 
cmentarza, zwracali uwagę na style, symbolikę zaznaczoną 
na pomnikach, a także przedstawiali sylwetki znanych osób 
spoczywających na tym cmentarzu. Uczestnicy spacerów  
mieli okazję obejrzeć wnętrza odrestaurowanych kaplic 
grobowych: Granzowa, Skwarcowa, Junga. Kaplica grobo-
wa znanego warszawskiego piwowara Hermana Junga jest 
w trakcie renowacji. Trwają prace konserwatorskie przy ma-
lowidłach wewnątrz kaplicy. Zwiedzający mieli okazje zapo-
znać się z trudną, żmudną praca konserwatorską. 

Kaplica grobowa Kazimierza Granzowa, przedsiębiorcy budowlanego i założyciela Zakładów 
Cegielnianych w Kawęczynie powstała w drugiej poł XIX w. Wewnątrz, na wprost wejścia widzi-
my rzeźbę anioła, na postumentach: popiersia Kazimierza Granzowa i jego małżonki, na ścianach 
tablice z białego marmuru. 
Kaplica grobowa Skwarcowów powstała w 1851 roku, zbudowana przez Leona Karasińskiego  
w stylu bizantyjskim. Kiedyś w niszy na zewnętrznej ścianie było umieszczone popiersie zmar-
łego w 1850 r. Jana Skwarcowa, które wiele lat temu zaginęło. Dla zwiedzających, po otwarciu 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – SPACERY PO CMENTARZU 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM

 9.09.2017, po cmentarzu oprowadza p. Maciej Lipiński



16 17

INFORMATOR Nr 4(90)2017 INFORMATOR Nr 4(90)2017

16 września minęła 78. rocznica zburzenia 
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie. Przy oł-
tarzu położono jak co roku, zachowane szcza-
py spalonej kopuły... 
16 września 1939 r. podczas kolejnego nalotu 
bombardującego Warszawę, od bomb zapala-

jących zapalił się krzyż, latarnia, potem kopu-
ła kościoła, która była wewnątrz drewniana. 
Dalej pożar strawił całe wyposażenie wnętrza 
kościoła: empory, ławki, witraże, organy. Księ-
ża z narażeniem życia zdołali wynieść z płoną-
cego kościoła Biblię Radziwiłłowską, naczynia 
komunijne, krzyż i przenieśli je na plebanię. 
Kościół płonął jeszcze długo, świadkowie 
wspominali, że wieczorem wy-
glądał jak gigantyczny lampion.
W 1939 roku zniszczony zo-
stał kościół, pozostał wypalo-
ny walec – mury zewnętrzne  
i zakrystia. Ale z bombardowań 
1939 r. ocalały budynki para-
fialne wokół kościoła. Dopiero 
rok 1944 dokonał ostatecz-
nego zniszczenia zabudowań 
parafialnych. Parafia ma liczne 
zdjęcia zniszczonego kościoła 
i etapów odbudowy. Ale doku-
mentacji fotograficznej otacza-
jących zabudowań parafialnych  
już nie. 

Kilka tygodni temu do parafii nadszedł list 
z Bielska-Białej i dwa zdjęcia. List przysłała 
Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Bielsku Białej. Zdjęcia należały do jed-
nego ze zmarłych członków tej gminy. Uwa-
żając, że powinny znaleźć się w naszej parafii 

przekazano je za pośrednictwem Biskupa Die-
cezji Cieszyńskiej ks. dr. Adriana Korczago. 
Przypomnijmy, że parafianie zaraz po zakoń-
czeniu wojny z wielkim zaangażowaniem przy-
stąpili do odbudowy kościoła. Jednak w 1950 r. 
władze państwowe odebrały parafii kościół  
z zamiarem przeznaczenia go na cele świe-
ckie. Parafia odzyskała go dopiero w listo-

padzie 1956 roku, a odbu-
dowę zakończono w 1958 r. 
Niemniej jednak przez kolejne 
lata trwało uzupełnianie wy-
posażenia wnętrza kościoła. 
Obecnie kończy się remont 
kościoła. 
Z budynków wokół kościoła 
własnością parafii nieprzerwa-
nie pozostała jedynie kamienica 
przy ul. Kredytowej 4.  W ostat-
nich latach w wyniku procesów 
rewindykacyjnych za pozostałe 
obiekty parafia otrzymała nie-
ruchomości zamienne. 

Aldona Karska

ROCZNICA I LIST…. 

pięknych ażurowych drzwi wnętrze tej kaplicy jest pewnym rozczarowaniem: nie ma tu żadnych 
tablic, malowideł ani rzeźb.  
W kaplicy Halpertów młodzież z 47 gimnazjum przy ul Grenady przygotowała wystawę „Foto-
grafie wiecznotrwałe”, młodzież z tej szkoły od kilku lat wraz z nauczycielami realizuje projekt 
KOTWICE PAMIĘCI, w swoim wystąpieniu uczniowie zapoznali zebranych ze swoimi pracami 
i publikacjami w ramach tego projektu. 

 AK

16.09.2017 r., po cmentarzu oprowadza p. Maria Chmiel

Młodzież z 47 gimnazjum prezentuje swoje prace w kaplicy Halpertów

Fragment malowidła w kaplicy Junga Przed kaplicą Granzowa

Październik 1939, ruiny kościoła, w głębi po prawej widoczny 
dom parafialny, fot. Roman Mazik, zdjęcie pochodzi z katalogu 
wystawy fotografii tego autora w Muzeum na Woli w 2005 r.

1944 lub 1945. Ruiny domu parafialnego i budynku gimnazjum 
im. Mikołaja Reja

1944 lub 1945 r. Ruiny kościoła (po lewej) 
i domu parafialnego (po prawej)
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Po wakacyjnej przerwie 25 września odbyło 
się Ewangelickie Spotkanie Kobiet, w którym 
uczestniczyły panie z naszej Parafii i z Parafii 
Ewangelicko-Reformowanej, mamy nadzieję, 
że w październiku nie zabraknie pań z dwóch 
pozostałych warszawskich parafii ewangeli-
ckich. 
Spotykamy się już trzeci rok i do tej pory 
spotkania odbywały się przy Al. Solidarności 
76a u naszych sióstr z Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej, ale ze względu na trwający 
tam remont, do końca roku będziemy spoty-
kać się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 
4 w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o 
godz. 18:00
Na ostatnim spotkaniu było tylko kilkanaście 
osób, ale panowała dobra atmosfera i ożywio-
na dyskusja na temat: JAK NAS WYCHO-
WYWANO A  JAKIE JESTEŚMY?
Sadzę, że warto rozmawiać na różne tematy, 
czasami sięgając w odległą przeszłość po to, 
by na nowo coś sobie przypomnieć, czymś 
się podzielić z innymi, a może po raz kolejny 
podziękować Bogu za takie, a nie inne pro-
wadzenie i za ludzi, którzy nam towarzyszyli.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę między 
innymi na to, że wychowywano nas w domu, 
w szkole, w kościele, na podwórku, w domu 
dziecka, albo w innym środowisku, do które-

EWANGELICKIE SPOTKANIA KOBIET NA KREDYTOWEJ

Historia tej parafii jest od początku związana  
z duszpasterstwem wojskowym. Wprawdzie nie 
ewangelickim, ale bratnim kościołem prawosław-
nym. Była to więc cerkiew, powstała w latach  
1900-1903 na terenie koszar Keksholmskiego Puł-
ku Lejbgwardii pod wezwaniem Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła. Jak podają kroniki, na jej czele 
stał pop generał-major Konstanty Wiewiedeńskij. 
Autorem projektu całego kompleksu koszaro-
wego był architekt Wiktor Junosza-Piotrowski.  
W wolnej i niepodległej Polsce, opuszczoną już 
w 1915 roku cerkiew, zamkniętą przez niemieckie 
władze okupacyjne, decyzją Ministra Spraw Woj-

skowych z dnia 18 maja 1920 roku przyznano ewangelikom, bez sprzeciwu ze strony ówczesne-
go kościoła prawosławnego. W związku z powołaniem 
Urzędu Naczelnego Kapelana Wyznania Ewangelicko-
-Augsburskiego Wojska Polskiego – Konsystorz posta-
nowił urządzić tutaj Ewangelicki Kościół Garnizonowy. 
W tym celu dokonano niezbędnej adaptacji, podczas 
której we wnętrzu pozostawiono łuki dawnych wrót 
małego i dużego ikonostasu, zachowane zresztą do 
chwili obecnej.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej świątyni  
odbyła się 9 stycznia 1921 roku z udziałem superinten-
denta generalnego Kościoła E-A ks. Juliusza Burschego.  
W asyście ks. radcy Augusta Lotha i ks. prefekta Adolfa 
Ronthalera ks. Bursche dokonał instalacji pierwszego 
naczelnego kapelana WP dla wyznania ewangelicko-
-augsburskiego, którym został ks. sen. płk Ryszard 
Paszko. Do 1923 roku w Ewangelickim Kościele Gar-
nizonowym przy ul. Puławskiej odbywały się również 
nabożeństwa dla wojskowych wyznania ewangelicko-
-reformowanego, przeniesione następnie do Kościo-
ła na Lesznie. Dla luteranów był to jedyny kościół 
garnizonowy w II RP, służący za miejsce nabożeństw  
i posługi duszpasterskiej żołnierzom-ewangelikom i ich Kościół Ewangelicko-Augsburski 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

go celowo byłyśmy zabierane, by mieć kryte-
rium porównawcze. Wychowywane byłyśmy 
przez rodziców, dziadków, czasami przez star-
sze rodzeństwo lub obce osoby np. w domu 
dziecka, ale też przez nianie, nauczycieli, kate-
chetów i przez grupę rówieśniczą. Większość 
z nas wskazywała na to, że jest duża różnica 
w sposobie wychowywania dzieci kilkadzie-
siąt lat temu, a teraz, gdy nie zawsze rodzice 
pamiętają o tym, że najważniejsza jest bezwa-
runkowa miłość i konsekwencja. Dzisiaj duży 
wpływ na młodych ludzi ma Internet i różne 
współczesne mody, kiedyś nieznane, a teraz 
tak często przeceniane.
Oczywiście nie idealizowałyśmy przeszłości, 
bo przecież zawsze byli dobrzy i źli wycho-
wawcy, którzy świadomie lub nieświadomie 
kształtują tych, którzy są im powierzeni na ja-
kiś czas w celu przekazywania wiedzy i ucze-
nia umiejętności potrzebnych w dorosłym 
życiu. 
Bywa tak, że ktoś powtarza błędy swoich ro-
dziców, a ktoś inny postanawia odrzucić złe 
wzorce i podejmuje próbę wypracowania lep-
szych metod wychowawczych.
Jedno jest pewne, człowiek potrzebuje wy-
chowawców i doradców w różnych etapach 
swojego życia. Czasami sam wychowując już 
swoje dzieci lub wnuki, ma momenty uświa-
domienia sobie, że nie jest taki idealny, jak 
wcześniej sądził, a więc musi jeszcze nad 
sobą popracować, a inny człowiek, może bar-
dziej doświadczony, może go w tym zakresie 
wspomóc.
Ewangelickie Spotkania Kobiet będą konty-
nuowane! Serdecznie zapraszamy szczególnie 
te osoby, które jeszcze nie miały okazji spot-
kać się w kobiecym gronie w czwarty ponie-
działek miesiąca o godz. 18:00. Może warto 
przyjść chociaż raz ... ? 

diakon Małgorzata Gaś

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA  
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W WARSZAWIE

Cerkiew garnizonowa pw. Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła. Źródło: fotopolska.eu
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niętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Komunalnej Kasie Oszczędności oraz dobrowol-
nych wpłat wiernych. Dnia 3 września 1947 roku kościół był już odbudowany w stanie surowym.  
Po przywróceniu w lutym 1947 roku duszpasterstwa wojskowego, na stanowisko zastępcy naczel-
nego kapelana WP wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. sen. płka Feliksa Gloeha, powołano  
ks. kpt. Karola Messerschmidta. Obaj duchowni dokończyli budowę kościoła, a następnie wyposa-
żyli go w niezbędne sprzęty sprowadzone ze zrujnowanych świątyń ewangelickich we Wrocławiu.
Gdy w maju 1950 roku rozwiązano duszpasterstwo wojskowe, odbudowany kościół przekazano 
Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu, a ten powierzył nad nim opiekę dotychczasowemu 
zastępcy naczelnego kapelana, ks. Karolowi Messerschmidtowi. Na bazie Ewangelickiego Kościoła 
Garnizonowego została zorganizowana w Warszawie druga cywilna parafia Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, a jej proboszczem został wybrany 25 maja 1952 roku ks. Karol Messerschmidt, 
który jako administrator parafii w latach 1950-1952 pełnił funkcję seniora diecezji, a w latach  
1954-1957 był konseniorem. Z jego inicjatywy w Węgrowie została przebudowana plebania na ist-
niejący do chwili obecnej Dom Opieki 
„Sarepta”.
Kolejnym proboszczem z wyboru,  
w kwietniu 1975 roku, został ks. Bo-
gusław Wittenberg. Za jego czasów –  
1 stycznia 1984 roku – dotychczaso-
wa II Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Warszawie przyjęła nazwę Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Ks. Wit-
tenberg, wraz Radą Parafialną dokonał 
modernizacji świątyni oraz zrealizował 
budowę nowoczesnego i funkcjonalne-
go domu parafialnego. Zastąpił on wy-
korzystywany od 1945 roku barak bę-
dący po wojnie ostoją dawnego Gimnazjum Zborowego im. Mikołaja Reja. Nowy dom parafialny 
oddano do użytku w 1990 roku. W 1991 roku w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, z inicjatywy 
ks. Wittenberga zapoczątkowane zostały comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne, kontynuowane 
do chwili obecnej. W marcu 1994 roku przy parafii zaczęła działalność Parafialna Komisja Diakonii. 
W tym samym roku artystka-plastyk i konserwator Joanna Wyszomirska-Tiunin dokonała general-
nej konserwacji malowideł w prezbiterium kościoła.
25 października 1995 roku w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego odprawiono uroczyste na-
bożeństwo z okazji podpisania deklaracji o wspólnocie ołtarza i ambony pomiędzy Kościołami 
Ewangelicko-Augsburskim, Reformowanym i Metodystycznym. W 1995 roku na urząd probosz-
cza wybrano ks. Adama Pilcha, który po reaktywowaniu w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego 
duszpasterstwa wojskowego został nominowany do stopnia pułkownika WP. Zginął w pamiętnej 
katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.
Od sierpnia 2010r. do czerwca 2013 r. funkcję proboszcza administratora pełnił ks. Marcin Kotas. 
Od 9 czerwca 2013 roku proboszczem Parafii jest ks. dr Dariusz Chwastek.

Tadeusz Władysław Świątek
Źródło: www.pulawska.luteranie.pl

Zdjęcia: Aldona Karska

rodzinom. Jego administrator, ks. sen. R. Paszko, rozwinął 
wszechstronną działalność na rzecz wyznawców w mun-
durach. Powołał do życia m.in. Koło Opieki nad Żołnie-
rzem Ewangelikiem, zorganizował i wyposażył świetlicę  
i bibliotekę, a z czasem herbaciarnię w budynku parafial-
nym. Za zasługi na polu duszpasterstwa w armii, w 1924 ro- 
ku ks. Paszko został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Niestety, 
nadwątlone w czasie wojny zdrowie nie pozwoliło mu do-
kończyć dzieła, które rozpoczął. 30 września 1929 roku 
ks. sen. Ryszard Paszko przeszedł w stan spoczynku. Jego 
miejsce zajął ks. płk Józef  Mamica, godzący równocześ-
nie obowiązki kapelana poznańskiego. Ks. płk Mamica 
był autorem „Śpiewnika i Modlitewnika dla Ewangelików  
w Wojsku Polskim” wydanego nakładem Wojskowego  
Instytutu Naukowo Wydawniczego w Warszawie.
5 lutego 1930 roku na stanowisko naczelnego kapelana 
WP powołany został ks. sen. płk Feliks Gloeh, wcześniej 
pierwszy etatowy prefekt religii ewangelickiej w Gimna-

zjum Zborowym im. Mikołaja Reja w Warszawie. Od 1920 roku był redaktorem i wydawcą „Głosu 
Ewangelickiego”, a od 1924 roku dodatku do tego pisma zatytułowanego „Na Wyżyny”. Za jego 
czasów w kościele zawieszono dzwony, które poświęcono 14 września 1930 roku. Ksiądz płk Fe-
liks Gloeh wprowadził akcję odczytową, organizował spotkania młodzieży wojskowej, kontynuując 
pracę swych poprzedników. Systematycznie wzrastała liczba uczestników nabożeństw, w tym osób 
cywilnych i dzieci uczęszczających do Szkółki Niedzielnej, szczególnie rekrutujących się spośród 
licznych ewangelików zamieszkujących ówczesny Mokotów.
W latach 1931-1934 architekt Edgar Norverth przebudował sylwetę kościoła. Przeprojektowania 
wnętrza dokonał wtedy architekt Teodor Bursche, a dekoracje ścienne, freski i obrazy wykonali 
artyści malarze z Wilna: prof. Höppen, prof. Kazimierz Kwiatkowski i starszy asystent Leonard 
Torwirt. Uwieńczeniem zmiany kompozycji wnętrza było zainstalowanie 24-głosowych organów. 
W uroczystości ich poświęcenia 29 marca 1936 roku, uczestniczyli m.in. minister komunikacji – płk 
Juliusz Ulrych i prezes Kolegium Kościoła E-A Świętej Trójcy w Warszawie – senator Józef  Evert.
Dzieje Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. 
Po zburzeniu cywilnej świątyni przy pl. Małachowskiego, jej funkcje przejął na krótko kościół przy 
ul. Puławskiej. Okupanci przejęli obiekt, usuwając z niego wszelkie oznaki polskości, takie jak tab-
lice poświęcone pamięci poległych w walce o niepodległość. Sam kościół przetrwał do wybuchu 
Powstania Warszawskiego i wówczas dopiero podzielił los całego miasta.
Po działaniach wojennych, z inicjatywy ks. płka Feliksa Gloeha, ukonstytuował się Komitet Odbu-
dowy, zajmujący się zbiórką funduszy, na którego czele stanął gen. bryg. Juliusz Rómmel. W skład 
komitetu weszli m.in.: gen. bryg. Leon Bukojemski, prof. Jerzy Loth, dr Jan Wedel, inż. Teodor 
Bursche, mgr Konstanty Potocki, Gustaw i Jerzy Palowie, prof. Jerzy Welder.
Odbudowę według projektu inż. arch. Teodora Burschego powierzono ewangelikowi, Andrzejowi 
Wiedigerowi. Fundusze pochodziły z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz z kredytów zaciąg-

Wnętrze kościoła 

Malowidło w prezbiterium ołtarza
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MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

Schmalkalden -  to miasto w Turyngii, jako osada handlowa rozwijająca się wokół zamku 
wzmiankowana już była w 874 roku Jednak prawa miejskie Schmalkaden otrzymało znacznie 
później – dopiero przed rokiem 1272. 

SCHMALKALDEN

Zamek Wilhelmsburg – tutaj obradował Związek Szmalkaldzki

Miasto odgrywało ważna rolę podczas Reformacji. Po odrzuce-
niu Konfesji Augsburskiej na Sejmie w 1530, już w następnym 
roku zawiązał się w nim Związek Szmalkaldzki, do którego przy-
stąpili protestanccy książęta, stany i miasta. Jego celem była obro-
na wiary ewangelickiej. W miejscowości tej odbyło się ogółem  
8 narad, najważniejszą z nich była narada w lutym 1537. Repre-
zentowanych było 18 książąt Rzeszy, posłowie Francji i Danii 
oraz 28 wolnych miast Rzeszy. Obrady rozpoczęto 10 lutego, 
obecni byli także cesarski wicekanclerz Mathias Held i wysłan-
nik papieski Petrus Vorstius. Na prośbę elektora Jana Frydery-
ka Luter ponownie streścił naukę ewangelicką w ostrej formie  
w tzw. „Artykułach 

Szmalkaldzkich”. Później Reformator  pisał na ten te-
mat: „To są artykuły, których muszę się trzymać i przy 
nich chcę obstawać do mojej śmierci, jeśli chce tak Bóg, 
i nie widzę powodu, aby coś zmienić lub z czegoś ustą-
pić; jeśli jednak ktoś będzie chciał ustąpić, niech czyni 
to na własną odpowiedzialność”. Książęta chcieli nadać 
tym artykułom rangę pisma wyznaniowego, lecz przeciw 
temu wypowiedziały się miasta.  Podczas tej narady stany 
ewangelickie wzbraniały się przed udziałem w soborze 
reformatorskim w Mantui, który w 1537 zamierzał zwo-
łać papież. Stawiały warunek: jeśli już sobór ma się od-
być, to jego miejscem może być tylko miasto niemieckie. 
Nie załatwiwszy niczego Mathias Held i Petrus Vorstius 
opuścili obrady. Vorstius nie został nawet przyjęty przez 
książąt protestanckich. 
Marcin Luter prawie nie uczestniczył w obradach, gdyż 
krótko po przybyciu  ogarnęły go bóle nerek. 17 lutego 
1537 pogorszył się stan Reformatora. Kamień nerkowy 

Schmalkalden, rynek; widoczny ratusz - tutaj częściowo odbywały się obrady Związku Szmalkaldzkiego i kościół św. Jerzego

Znajduje się tam muzeum z wieloma pamiątkami Reformacji 

Kaplica zamkowa urządzona według zasad 
Reformacji: w jednej „linii” ołtarz, ambona, 
organy.



24 25

INFORMATOR Nr 4(90)2017 INFORMATOR Nr 4(90)2017

zatkał jego cewkę moczową. Książęta byli zmartwieni, polecili swoim osobistym lekarzom, by 
otoczyli go szczególną troską. Ich starania nie dały pożądanych rezultatów, ciało stale nabrzmie-
wało, Luter był coraz słabszy. Nie chciał jednak umierać w Schmalkalden, lecz w kręgu swojej 
rodziny. 26 lutego opuścił miasto. Jego przyjaciele byli przekonani, że więcej go nie zobaczą. Ale 
stał się cud, wyboiste i złe drogi Lasu Turyńskiego przyniosły mu ratunek. 27 lutego Luter pisał 
do żony, „że Bóg tej nocy otworzył mi przewód pęcherza, …i zdaje mi się, że narodziłem się na 
nowo”. Ale jeszcze przez wiele tygodni czuł się osłabiony.

Tekst: Karol Karski
Zdjęcia: Aldona Karska

Z KART HISTORII...
EWANGELICKIM SZLAKIEM PO PÓŁNOCNYM MAZOWSZU
Ewangelicy w Gostyninie

Początki ewangelickiej parafii  
w Gostyninie sięgają lat dwu-
dziestych  XIX wieku i wiążą 
się ściśle z polityką gospodarczą 
rządu Królestwa Polskiego, któ-
rej celem było uprzemysłowienie 
i unowocześnienie kraju. Woje-
wództwa kaliskie i mazowieckie, 
pozbawione cennych surowców 
mineralnych i zubożałe na sku-
tek wojen i zmian granic (roz-
biory, wojny napoleońskie) miały 
się stać ośrodkiem wytwórczości 
tekstylnej. Z braku dostatecznej 
liczby miejscowych fachowców 
zakładano ściągnięcie z zagranicy rzemieślników i fabrykantów. W tym celu, w wyznaczonych 
miastach rządowych: Zgierzu, Przedczu, Łodzi, Dąbiu n/Nerem, Gostyninie, Łęczycy, Gąbinie, 
Rawie, Brdowie i Skierniewicach postanowiono urządzić osiedla sukiennicze. Głównym ośrod-
kiem przemysłu tekstylnego miała być Łęczyca, ale niebawem przerósł ją Zgierz. Ten z kolei został 
zdystansowany przez Łódź. Jako jedna z pierwszych powstała osada sukiennicza w Gostyninie.
Na początku lat  dwudziestych XIX wieku osiedliło się w Gostyninie 205 rodzin sukienników 
z Wielkopolski, Pomorza, Śląska i Saksonii.  Wśród kolonistów przeważali protestanci, obok 
luteran także kalwini, herrnhuci i mennonici. Początkowo opiekę nad nimi sprawowała parafia  
w Iłowie pow. sochaczewski.  W 1823 roku, około 800 rodzin kolonistów z Gostynina i okolicz-
nych miejscowości wszczęło starania o powołanie parafii ewangelickiej w Gostyninie.
Rząd Królestwa Polskiego, który już w 1815 roku podjął uchwałę o przeznaczeniu  100 tysięcy 
złp na zakładanie nowych kościołów dla przybywających osadników, przekazał do dyspozycji  
ewangelików pozostający w ruinie dawny zamek książąt mazowieckich.
Dzieje gostynińskiego zamku sięgają XIII wieku. Do roku 1462 pozostawał on własnością książąt z dynastii 
Piastów. Po wygaśnięciu linii książąt mazowieckich władających na tych terenach i włączeniu ich do Korony Pol-
skiej zamek stał się własnością skarbu koronnego. Gośćmi zamku w tamtych czasach bywali królowie z dynastii 
Jagiellonów. W 1612 roku w zamku przebywali jako zakładnicy niezwykli „lokatorzy”- car Wasyl IV Szujski, 
jego bracia Dymitr i Iwan oraz żona Dymitra, Katarzyna, wzięci do niewoli przez hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego w czasie wyprawy na  Moskwę w 1610 roku. Po paru miesiącach pobytu w zamku 12 września 1612 ro- 
ku zmarł Wasyl Szujski, po kilku dniach jego brat Dymitr, a po dwóch miesiącach Katarzyna. (Zgon cara  
w niewoli obcego państwa to jedyny taki przypadek w historii Rosji). Zniszczony w czasie „potopu” szwedzkie-

Kościół św. Jerzego Georgenkirche) – tu Luter w 1537 głosił kazanie, w zakrystii istnieje tzw. Izba Lutra

Podczas pobytu w Schmalkalden Luter mieszkał w domu Balthasara Wilhelma. W domu tym znajduje się dziś księgarnia 
i mieszkania, jest też izba pamiątkowa Lutra, ale udostępnia się ją tylko z powodu  szczególnych okazji. 
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go zamek popadał w ruinę. Do XIX wieku 
przetrwała jedynie wieża i niewielkie fragmen-
ty murów.
Ze względu na wspomniany wyżej dra-
matyczny epizod w dziejach Rosji, de-
cyzja o przekazaniu ruiny ewangelikom 
musiała być potwierdzona ukazem cara 
Aleksandra I z 1824 roku. Zezwolenie 
carskie zawierało warunek, że po prze-
budowie zachowana zostanie wieża, 
a dobudowana bryła kościoła będzie 
przypominała zamek.
Z zadaniem tym poradził sobie wybit-
ny architekt warszawski, specjalista od 
architektury neogotyckiej Hilary Szpi-

lowski. Kościół zbudowano na planie prostokąta. Frontową i tylną ścianę stanowiły pozostałości 
zamku. Dobudowany korpus główny otrzymał ostrołukowe okna, dokonano nadbudowy w 2/3 
wieży gotyckiej z przeznaczeniem na dzwonnicę. Wewnątrz wybudowano empory, całość oświet-
lały trzy żyrandole. Na chór prowadziły drewniane schody. Budowa i wyposażenie kościoła kosz-
towały 3513 rubli, z czego rząd wyasygnował 2313 rbl. Przy kościele zatwierdzono etat pastora, 
który otrzymał dom z ogrodem i pensją 2000 złp. Konsekracja świątyni nastąpiła 12 sierpnia 
1825 roku.
Wraz z utworzeniem parafii, w odległości około 350 m od zamku założono cmentarz.
W 1901 roku parafia obchodziła 75-lecie swego istnienia i z tej okazji zborownicy ufundowali za 
2384 rb i 45 kop. nowe organy wykonane przez firmę Gebrueder Walther w Górze na Śląsku. 
W uroczystości poświęcenia organów uczestniczyli księża i delegacje wiernych z innych parafii 
diecezji płockiej. Z okazji obchodów stulecia poświęcenia kościoła, które odbyły się 11 września 
1925 roku przeprowadzony został generalny remont świątyni i przyległych budynków. Koszt 
przedsięwzięcia w kwocie 10 tysięcy złotych pokryli głownie parafianie.
Niemal z chwilą przybycia pierwszych osadników ,w 1821 roku założona została w Gostyninie 
szkoła ewangelicka. Pierwszym nauczycielem został Samuel Krueger. W 1826 roku parafia za-
trudniła wykwalifikowanego nauczyciela Fryderyka Pasternacego z Lipna i od tej pory można 
było prowadzić nauczanie  w języku polskim. Szkoła miała charakter koedukacyjny. W połowie 
XIX wieku powstało Towarzystwo Szkolne Szkoły Ewangelickiej w Gostyninie. Z jego inicjatywy, 
przy wsparciu proboszcza parafii ks. Eugeniusza Rozenberga  dla poprawy warunków nauczania 
zakupiono dla szkoły budynek przy ul. Kutnowskiej.
Postacią wielce zasłużoną dla gostynińskiego szkolnictwa był ks. Filip Schmidt (1868-1932), od 
1899 roku proboszcz parafii ewangelickiej a od 1921 roku superintendent diecezji płockiej, któ-
ry poza pracą duszpasterską angażował się w działalność społeczną i oświatową. W 1908 roku 
rozpoczął  u władz oświatowych w Petersburgu starania o pozwolenie na otwarcie w Gostyni-
nie pełnoprawnego miejskiego gimnazjum męskiego. (Do tego momentu w  mieście obok paru 
szkół elementarnych istniało jedno  trzyletnie progimnazjum). Starania te uwieńczone zostały 

powodzeniem i w 1911 roku otwarta została pierwsza w dziejach 
miasta średnia szkoła męska. Dwa lata później otwarto siedmio-
klasowe gimnazjum żeńskie.
Po wybuchu I wojny światowej i wycofaniu się wojsk rosyjskich. 
ks. Schmidt wyjednał  u niemieckich władz okupacyjnych ze-
zwolenie na nadanie szkołom polskiego charakteru. Dzięki tym 
zabiegom, w roku szkolnym 1915/16 młodzież rozpoczęła na-
ukę w języku polskim w Miejskim 8-klasowym Gimnazjum Fi-
lologicznym Męskim, w parę miesięcy później rozpoczęło dzia-
łalność analogiczne gimnazjum żeńskie. Przez pierwsze lata ks. 
Schmidt był dyrektorem obu tych szkół, potem pracował w nich 
jako nauczyciel łaciny, języka niemieckiego i religii ewangelickiej. 
Był członkiem Rady Miejskiej, Powiatowej Rady Szkolnej i prze-
wodniczącym Sądu Pokoju.Za swoją działalność na rzecz miasta 

otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gostynina oraz złoty krzyż zasługi.
Ostatnim przedwojennym proboszczem gostynińskiej parafii ewangelickiej został w 1932 roku 
ks. Eugeniusz Jungto (1904-1975).
Wybuch II wojny światowej stał się dla społeczności Gostynina zapowiedzią prawdziwego kataklizmu.16 wrześ-
nia 1939 roku wojska hitlerowskie zajęły miasto, a 20 września Gostynin został włączony do III Rzeszy  
w ramach tzw. Kraju Warty. Dla mieszkańców oznaczało to obowiązek wpisania na listę narodowości nie-
mieckiej. Odmowa oznaczała konfiskatę mienia i wysiedlenie do Generalnej Guberni, obóz koncentracyjny lub 
wywózkę na roboty w głąb Rzeszy. Konfiskacie uległo mienie żydowskie i utworzono getto..
Ksiądz Jungto, znany Niemcom jako zwolennik biskupa Burschego, został pozbawiony stanowi-
ska proboszcza. Jego miejsce zajął ks. Otto Lipski, który okazał się ostatnim zwierzchnikiem pa-
rafii ewangelickiej w Gostyninie (1940-1945). Zmieniła się struktura parafialnej społeczności na 
skutek napływu rodzin niemieckich przesiedlanych z Wołynia i Besarabii, wysiedlania Polaków do 
Generalnej Guberni, likwidacji kantoratów w okolicy. W ten sposób  gostynińska parafia liczyła 
do 30 tysięcy wiernych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w III Rzeszy działalność kościoła 
uległa zawężeniu do podstawowych czynności duszpasterskich.
W końcu roku 1944 w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego władze niemieckie przystą-
piły do ewakuacji najważniejszych urzędów a także ludności cywilnej. W momencie rozpoczęcia 
przez armię radziecką ofensywy styczniowej ewakuacja przerodziła się w paniczną ucieczkę.
Po II wojnie światowej nie udało się odtworzyć parafii ewangelickiej. W Gostyninie pozostało 
zaledwie kilka ewangelickich rodzin. Kościół został przekazany katolickiej parafii  św. Marcina 
i użytkowany przez nią do 1978 roku t.j. do czasu wybudowania nowej świątyni. W 1978 roku 
władze miasta przejęły obiekty w przeszłości należące do ewangelików. W latach 2002-2009 od-
budowano zamek dostawiając do istniejącej budowli część hotelowo-konferencyjną. Pomieszcze-
nia dawnego kościoła adaptowano na salę bankietowo-koncertową. Zewnętrzna bryła  nie uległa 
zmianie i jak dawniej przypomina neogotycki kościół, wewnątrz zachowały się charakterystyczne 
empory, drewniane schody na chór, a także oryginalne drzwi wejściowe z 19-wiecznym zamkiem. 
Ściany sali ozdobiono malowidłami ilustrującymi dzieje Gostynina i zamku. Jeden z obrazów 
poświęcono 120-letniej historii świątyni ewangelickiej.

Kościół ewangelicki w Gostyninie na starej pocztówce
Ks. Filip Schmidt (1868-1932)
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WSPOMNIENIA...

11.08.2017 r. zmarł Ryszard Wol-
fram. Urodził się 18.08.1950 r.  
i od początku swego życia zwią-
zany był z Gocławiem, gdzie 
wychowywał się i dorastał. Cho-
ciaż teren ten już wtedy znajdo-
wał się w granicach Warszawy, 
dzieciństwo Ryszarda miało  
w sobie wiele cech życia na wsi. 
Rodzina posiadała kawałek zie-
mi przy ulicy Międzyborskiej, 
hodowała krowy, świnie, kury 
i konia. Już jako młody chłopak pomagał w 
gospodarstwie i zapewne w tamtym czasie 
zrodziło się jego zamiłowanie do natury.
Po technikum samochodowym nadszedł 
okres służby wojskowej. Musiał widocznie 
wyróżniać się na tle szeregowych żołnierzy, 
skoro awansowano go do stopnia kaprala, co 
wiązało się też przecież z odpowiedzialnością 
za podległych mu ludzi. Czas wojska, obok 
wychowania w ewangelickiej rodzinie, zapew-
ne utrwalił w nim zamiłowanie do ciężkiej 
pracy, porządku i solidności. To te właśnie 
cechy najbardziej doceniała w nim żona Zo-
fia, którą poślubił pod koniec lat siedemdzie-
siątych.
Pracował w kilku zawodach, ale najważniejszy 
z nich to bez wątpienia ten związany z ziemią. 
Po śmierci swego ojca w 1982 roku przejął 
opiekę nad półhektarowym gospodarstwem, 
w którym sam się wychowywał i wraz z mat-
ką zajął się hodowlą i sprzedażą pomidorów 
szklarniowych. W pracy na własny rachunek, 
na świeżym powietrzu czuł się na swoim 
miejscu, a powiększające się grono klientów 

śp. RYSZARD WOLFRAM

Ryszard Wolfram (1950-2017)
Fot. A Karska, 2015

dawało wielką satysfakcję jemu  
i Matce, z którą, poprzez wspólny 
trud i wspólny czas, połączył się 
niezwykle silną więzią. Praca na 
polu nie była jednak łatwa. Wio-
senne przymrozki spędzały im 
nieraz sen z powiek, a nawał prac  
w lecie można było odespać do-
piero po końcu sezonu. 
Był silny, niezależny i sprawny 
fizycznie. Konia, który służył w 
gospodarstwie do prac polowych,  

w którymś momencie zaczął wykorzystywać 
do celów jeździeckich, także w ruchu miej-
skim na ulicach Gocławia, co wśród miesz-
kańców okolicznych bloków wywoływało 
niemałe zdziwienie i zainteresowanie dzienni-
karzy. Jeździł też często na rowerze, łyżwach 
czy łyżworolkach.
Ryszard urodził się w roku 1950, pięć lat po 
uchwaleniu tzw. dekretu Bieruta, który odbie-
rał przedwojennym właścicielom prawo włas-
ności do ziemi, ustanawiając jednocześnie 
prawo do li tylko wieczystego użytkowania 
utraconych terenów. W urzędach przez wiele 
lat starał się o odzyskanie prawa własności do 
choćby niewielkiej części ziem swoich przod-
ków. Mimo że niektórzy patrzyli na te dzia-
łania z życzliwym pobłażaniem, bez wiary  
z powodzenie przedsięwzięcia, on prowadził 
te sprawy niezwykle wytrwale, jeżdżąc po ar-
chiwach, wczytując się w mapy, gromadząc 
niezbędne dokumenty, śledząc zmiany w tre-
ści ustaw. W swojej roztropności przez wiele 
lat poświęcał się temu zajęciu w tych miesią-
cach, gdy prac na polu było mniej.

Położony przy ul. Targowej cmentarz ewangelicki po 1945 roku nieużywany i opuszczony ule-
gał dewastacji. W 2002 roku został w miarę możliwości oczyszczony z dziko rosnącej roślinno-
ści i uporządkowany. Stało się to dzięki współpracy burmistrzów miast partnerskich Gostynina  
i Langenfeld z Północnej Nadrenii, którzy podzielili między siebie koszt całego przedsięwzięcia. 
Współpracę tę upamiętnia specjalny kamień umieszczony przy wejściu na cmentarz.                                 
W przeddzień setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej odnowiony został pomnik na zbioro-
wej mogile 99 żołnierzy niemieckiego korpusu rezerwowego poległych w okolicy jesienią 1914 ro- 
ku, a gostyniński cmentarz ewangelicki znalazł się na liście obiektów godnych odwiedzenia na 
turystycznym „Szlaku frontu wschodniego wojny 1914-18”.

Alicja Sadomska

 Dawny kościół zaadoptowano na ośrodek hotelowo-konferencyjny
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Kiedy sprawę tę doprowadził pomyślnie do 
końca, nowym celem stała się budowa domu  
i przeprowadzka poza miasto. Mając do-
świadczenie w pracach budowlanych zde-
cydował się wykonywać jak najwięcej z nich 
samodzielnie. Dawało mu to satysfakcję  
i pewność, że kolejne etapy wykonane są so-
lidnie, ale z pewnością wydłużało czas robót. 
Skończonym domem właściwie nie zdążył się 
już nacieszyć.
Generalnie był typem samotnika ciężko pra-
cującego, skupionego na swoich zamierze-
niach, twardo trzymającego się swoich racji. 
Chętnie otaczał się za to naturą. Z drugiej 
strony na nabożeństwach obecny był co ty-
dzień, angażował się w przedsięwzięcia w obu 
ewangelickich parafiach w Warszawie. Poma-
gał też znajomym parafianom, bo to z tym 
środowiskiem najbardziej się identyfikował. 
Pamiętał także o tych spośród nas, którzy 
odeszli dbając o groby bliższej i dalszej rodzi-
ny na cmentarzu przy ul. Młynarskiej i w Sta-
ro Iwicznej, gdzie jeździł często wraz z Mat-
ką. Po wypadku, któremu uległa w grudniu 
ubiegłego roku, opiekował się nią troskliwie, 
pomagał jej i dbał o jej powrót do sprawności 
fizycznej. 
Sam zachorował niespodziewanie, bo zawsze 
uważany był za niezwykle sprawnego, zapra-
wionego w pracy na świeżym powietrzu. Poza 
tym badał się skrupulatnie i regularnie. Pierw-
szym niepokojącym sygnałem dla bliskich 
były zaniki pamięci w pierwszej połowie maja 
tego roku. Niechętnie dał się zawieźć do szpi-
tala. Przeprowadzone badania mózgu wyka-
zały obecność nowotworu.
W krótkim czasie przeprowadzono operację 
usunięcia guza i jeszcze przez chwilę można 
było ulec wrażeniu, że wszystko wraca do 
normy. O własnych siłach wyszedł ze szpi-
tala. Mówił może dość wolno, ale bez prze-
szkód się porozumiewał. Diagnoza po bada-

niu histopatologicznym okazała się jednak 
najgorszą z możliwych. Po kilku dniach coraz 
trudniej było mu wypowiadać zdania, nawet 
przypominać sobie poszczególne słowa. Po 
kilku kolejnych dniach wymagał już pomocy 
w przygotowywaniu posiłków i w innych co-
dziennych czynnościach.
Zdawało się, że czasu na zaplanowanie i prze-
prowadzenie skutecznej terapii jest jeszcze 
trochę, ale choroba rozwijała się bezlitośnie 
szybko, po kolei odbierając mu kolejne ka-
wałki niezależności. Zmiany na gorsze na-
stępowały z dnia na dzień. Odszedł w piątek  
11 sierpnia, dokładnie tydzień przed swoimi 
67. urodzinami.
Z powodu skutków choroby odczuwał wstyd 
i obcą mu do tego momentu bezradność. 
Nie był przyzwyczajony do konieczności 
korzystania z pomocy innych, choćby nawet 
najbliższych osób. Wszystkim tym, którzy 
mu w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy 
pomagali, zapewne chciałby rzec to samo, co 
powiedział na początku czerwca na poczcie, 
do kolejki ludzi czekających, aż uda mu się 
poprawnie złożyć własnoręczny podpis: dzię-
kuję i przepraszam.
Pogrzeb śp. Ryszarda Wolframa odbył się 
18.08.2017 r. na cmentarzu ewangelicko-
-augsburskim przy ul. Młynarskiej. 

Andrzej Wolfram

POKOJE GOŚCINNE W „TABICIE”
Rada Parafialna serdecznie zaprasza do skorzystania z pokoi gościnnych 
Ewangelickiego Ośrodka Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 43. 
Oferta obejmuje pobyty krótko- i długoterminowe (także kilkudniowe) w pokojach 
jedno- lub dwuosobowych. 

Ośrodek położony jest na ponad 4-hektarowej działce porośniętej sosnowym lasem, 
przy rzece Jeziorce w odległości ok 20 km od centrum Warszawy oraz 2 km od Parku 
Zdrojowego i tężni solankowych. Dogodny dojazd autobusem linii 700 z Dworca 
Centralnego (przystanek „Tabita”). Konkurencyjne ceny pobytu.

Możliwość wykupienia posiłków oraz skorzystania z oferty rehabilitacyjnej Ośrodka 
LuxMed Tabita. 

Informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej Parafii Świętej Trójcy  
(tel. 22 556 46 60 od wtorku do piątku oraz w niedzielę po nabożeństwie porannym). 

OGŁOSZENIA
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WEEKEND REFORMACYJNY W WARSZAWIE
PIERWSZE TAKIE SPOTKANIE OD PIĘCIUSET LAT!

26-29 października 2017 
spotkania i rozmowyświętowanie i wspominanie

okazja do poznawania sięoglądanie Warszawy oczami ewangelików
odkrywanie wspólnego dziedzictwasłuchanie reformacyjnej muzyki

odnowienie relacji/więzi

BĄDŹ Z NAMI W TYCH DNIACH W WARSZAWIE!
Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji

WARSZAWA

26 października 2017 – 29 października 2017

czwartek, 26.10.2017

10.00-18.30 – Konferencja naukowa „500 lat Reformacji – tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość” 
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Miodowa 21)

19.30 – Koncert „Pochwal Mój Duchu, Mocarza przez 500 lat Reformacji”  
(kościół Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1) 
Wykonawcy: Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, Rafał Tomkiewicz – kontratenor,  
Maciej Bogumił Nerkowski – baryton, Bach Ensemble, Chór Akademicki Wojskowej Akademii 
Technicznej, Orkiestra Instrumentów Historycznych, Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych, 
Jakub Stefek – organy 
Kierownictwo artystyczne – dyrygent: Joanna Korczago 
W programie m. in.: J.S. Bach, H. Distler, Z. Falkowska, P. Łukaszewski, E. Pepping, F. Zipp 
(wstęp wolny)

piątek, 27.10.2017

10.00-14.00 – Konferencja naukowa „500 lat Reformacji – tradycja, dziedzictwo, 
teraźniejszość” (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Miodowa 21)
15.00-17.00 – Uroczysta sesja jubileuszowa w Zamku Królewskim (wstęp za zaproszeniami) 
Wykłady: 
ks. dr Martin Junge, Reformacja jako obywatelka świata 
prof. Jerzy Buzek, Reformacja a jedność Europy

19.30 – Koncert reformacyjny (Filharmonia Narodowa, Jasna 5) 
Dyrygent: Carlos Spierer 
W programie: 
Max Reger – Ein feste Burg (fantazja chorałowa na organy solo) 
J.S. Bach / Strawiński – Wariacje chorałowe na temat pieśni bożonarodzeniowej Vom Himmel hoch da komm’ 
ich her na chór i orkiestrę 
Otto Nicolai – Uroczysta uwertura kościelna na temat chorału Ein feste Burg ist unser Gott na chór, organy  
i orkiestrę op. 31 
Paweł Łukaszewski – Missa brevis na chór żeński i organy 
Felix Mendelssohn – V Symfonia Reformacyjna op. 107 
(bilety dostępne w kasie Filharmonii Narodowej)
21.00 – Nocna gra miejska organizowana przez młodzież 

sobota, 28.10.2017
9.00 – Modlitwa „Stworzenie nie na sprzedaż”  
(kościół ewangelicko-reformowany, Al. Solidarności 74)
9:45, 11.15, 12.30, 15:15, 16:30 – Szlak ewangelicki w Warszawie  
(przejazd autobusem, przystanek: Pl. Małachowskiego)

9.00 – otwarcie kościoła Świętej Trójcy
(Biblia Brzeska, stanowisko informacyjne nt. Kościoła ewangelicko-augsburskiego, kącik dla 
dzieci, punkt Komisji Diakonijnej z kawą i herbatą + coś słodkiego:)
11:00 – otwarcie wystawy fotograficznej o Biskupie Juliuszu Bursche
12.00 – Modlitwa „Człowiek nie na sprzedaż”  
(kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, Pl. Małachowskiego 1)
13:00 – promocja nowej książki o kościele i Parafii Świętej Trójcy
15:00 – dyskusja panelowa „EWANGELIK OBYWATEL | KATOLIK – OBYWATEL” 
zorganizowana wspólnie przez Parafię Świętej Trójcy, Klub Tygodnika Powszechnego  
oraz Fundację Konrada Adenuera
paneliści: poseł na Sejm RP Urszula Pasławska, Grzegorz Polak (publicysta katolicki),  
dr Gerhard Gnauck (Die Welt), ks. prof. Andrzej Perzyński (teolog katolicki)
18:00 – zamknięcie kościoła
11:00 – Zapraszamy również na spacer po naszym cmentarzu przy ul. Młynarskiej 54/56/58 
-  oprowadza pani Maria Chmiel, varsavianistka i bohemistka
10.00-18.00 – Prezentacja Aktu Konfederacji Warszawskiej (Archiwum Akt Dawnych, ul. Długa 7) 
połączona z prelekcją ekspercką o godz. 12.00 14.00, 16.00 
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13.30 – Oprowadzanie po wystawie „Kobiety i Reformacja”  
(Centrum Luterańskie, ul. Miodowa 21)
14.00-16.00 – Warsztaty tematyczne: media, komunikacja, konflikt i mediacje  
(Centrum Luterańskie, ul. Miodowa 21) (zapisy)
Tematyka 
Radca Kościelny Ralf  Peter Reimann, Kościół Ewangelicki Nadrenii (Wydział Prawo i Polityka):  
„Co Reformacja oznacza dzisiaj?” (Odniesienie idei reformacji do etyki medialnej, digitalizacji i edukacji)  
(14.00-15.00), „Luter by używał twittera – o mediach społecznych w działaniach Kościoła” (15.00-16.00)  
Heinz Dunkenberger-Kellermann, Ewangelicki Kościół Krajowy w Bawarii (Wydział Ekumenia i Życie 
Kościoła): „Różne kultury spotykają się – od zachwytu do wyzwań w ekumenicznej współpracy” (14.00-16.00) 
Ks. Claudia Kuchenbauer, Kierownik organizacji kokon Ewangelickiego Kościoła Krajowego  
w Bawarii: Konstruktywnie w konflikcie „Co pomaga wyjść ze spirali konfliktu?” (14.00-16.00)
15.00 – Modlitwa „Zbawienie nie na sprzedaż”  
(kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2)
15.00, 17.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Czytaj i osądź czystym sercem” (Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66)
18.00 – Koncert reformacyjny (Filharmonia Narodowa, Jasna 5) 
Dyrygent: Carlos Spierer 
W programie: 
Max Reger – Ein feste Burg (fantazja chorałowa na organy solo) 
J.S. Bach / Strawiński – Wariacje chorałowe na temat pieśni bożonarodzeniowej Vom Himmel hoch da komm’ 
ich her na chór i orkiestrę 
Otto Nicolai – Uroczysta uwertura kościelna na temat chorału Ein feste Burg ist unser Gott na chór, organy  
i orkiestrę op. 31 
Paweł Łukaszewski – Missa brevis na chór żeński i organy 
Felix Mendelssohn – V Symfonia Reformacyjna op. 107  
(bilety dostępne w kasie Filharmonii Narodowej)
18.00 – Modlitwa „Uświęcenie nie na sprzedaż”  
(kościół ewangelicko-metodystyczny, ul. Mokotowska 12)
20.00 – Kantata Reformacyjna – koncert (kościół ewangelicko-reformowany, Al. Solidarności 74) 
słowa: Jacek Cygan, muzyka: Stanisław Szczyciński 
Utwór „Modlitwa poranna” promujący kantatę 
(wstęp wolny)

niedziela, 29.10.2017
10.30 – Nabożeństwo jubileuszowe  
(kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy w Warszawie, pl. Małachowskiego 1)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
3-17 października, „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie”. 500 lat 
Protestantyzmu na Śląsku (Filia Galerii Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, parter)
14-29 października, Chrześcijaństwo, Biblia, Reformacja – wczoraj i dziś  
(Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1) 
wt., czw., pt.: 10.00 – 17.00; środy 11.00-19.00; soboty 12.00-18.00; niedziele 12.00 -17.00 
poniedziałki nieczynne

17-31 października, Kobiety i Reformacja (Centrum Luterańskie, ul. Miodowa 21)
18-31 października, Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej (Filia Galerii Uniwersytetu 
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, parter)

20-29 października, 11.00-18.00 (sobota 13.00-18.00) – „Czytaj i osądź czystym sercem”.  
Wystawa ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w ramach ogólnopolskich 
obchodów 500 lat Reformacji (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dobra 56/66)

ORGANIZATOR:

 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 
www.luteranie.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 

www.warszawa.luteranie.pl 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

www.pulawska.luteranie.pl 
Parafia Ewangelicko-Metodystyczna Dobrego Pasterza 

www.metodyzm.eu 
Parafia Ewangelicko-Reformowana 

www.reformowani.org.pl

PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

KOMITET HONOROWY: 
Prymas Szwecji abp Antje Jackelen, Ambasadorka Jubileuszu Reformacji przy Radzie Ewangelickiego 

Kościoła Niemiec - bp Margot Käßmann, Prezydent ŚFL (2010-2017) - bp Munib A.Younan, 
sekretarz Generalny Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie - bp Michael Bünker, 

Prymas Polski – abp Wojciech Polak, premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
(2009-2012) – Jerzy Buzek, Prezydent m.st. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz, 

kompozytorzy: Krzysztof  Penderecki, Jan Krenz, pisarz Jerzy Pilch, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej 
w l. 2001-2016 –  abp Jeremiasz



Do użytku wewnętrznego

  
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 E-A Objawienia Pańskiego 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 
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Parafia  
Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Warszawie

Nr konta: 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654
NIP 526 002 94 63

warszawa-trojca@luteranie.pl
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Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Wejście do kościoła zamkowego. Brązowe „drzwi z tezami”.  fot. Aldona Karska, 2017


