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„Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany...” 

Iż .9,5 
 
 
 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Kończą się już świąteczne 
przygotowania. Rychło rozpocznie się „błogosławiony, radością 
natchniony, pełen łaski godowy czas”. 

Ten czas, łączący wszystkich, którzy, jak prorok Izajasz, widzieli 
przyjście Syna Bożego na świat w proroczym widzeniu, z tymi, którzy 

jak pasterze i mędrcy ze Wschodu witali nowonarodzone dziecię, 
z tymi wszystkimi, których jak kiedyś, tak i dziś cieszy 
wieść radosna, że oto narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan. 
Nadchodzą święta pokoju i radości. Oby tej radości i 

pokoju było na świecie i w nas jak najwięcej. I to nie tylko z 
tej racji, że podczas tych świąt będziemy jakoś bliżej siebie, 

bądź tam gdzie płonie zarzewie nienawiści, choć na krótko 
umilknie szczęk oręża. Oby głównym powodem było to, co przepowiedział 
prorok: „Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany”, które to słowa zostały 
uzupełnione anielskim zwiastowaniem na polach betlejemskich: „Nie bójcie 
się, bo oto zwiastuję wam radość wielką... gdyż dziś narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan...” 

 
Ach, Jezu, mnie biednego w Adwentu porze tej, 
sam z miłosierdzia swego znów przygotować chciej 
i zagość w sercu mym, przyjdź z żłobka i stajenki, 
bym zawsze Tobie dzięki wyrażał życiem swym. 

ŚK 29,4 
 
 
 
( Na kanwie rozmyślania ks. dr. Henryka Czembora ze zbioru: „Każdy dzień 

ze Słowem Bożym” – EBN) 
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Diakon Małgorzata Gaś 
 

CZY CHRZE ŚCIJANIN MO ŻE WĄTPIĆ? 
(Referat wygłoszony na XII Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie – 

20. 09. 2003 r.) 
 
1. Co to jest wątpienie? 
2. Dlaczego człowiek wątpi? (powody, przyczyny) 
3. Jak Słowo Boże ocenia, określa ludzi wątpiących? 
4. Czy człowiekowi przeszkadzają wątpliwości, czy też 

człowiek lubi wątpić? 
5. Czy jest sposób na to, by przestać wątpić? 
6. Jak Pan Jezus pomaga ludziom wątpiącym? 
7. Czy istnieją „błogosławione wątpliwości”, czyli takie, 

które są nam potrzebne? 
8. Czy chrześcijanin może trwać w swoim zwątpieniu 

przez cale życie? 
9. Czy chrześcijanin może osiągnąć taki stan, że jest wolny od wszelkich 

wątpliwości? 
 
W moim wystąpieniu będę się starała szukać odpowiedzi na powyższe pytania, ale 

proszę nie przyjmować ich, jako odpowiedzi zamkniętych. Moim celem jest 
zainspirowanie wszystkich do dalszego uzupełniania tych odpowiedzi. Chcę też 
zachęcić do stawiania pytań, być może bardzo osobistych. 

XII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, to kolejna okazja do tego, by się 
czegoś nowego nauczyć, albo czymś, co dla nas ważne, podzielić. Moje 
wystąpienie, to właśnie dzielenie się tym, co wydaje mi się ważne w omawianym 
temacie. Każda z nas będzie miała taką samą okazję w grupach dyskusyjnych, czy 
też na wspólnym spotkaniu popołudniowym lub wieczornym. 

„Wątpliwości to wynik słabej wiary, albo braku wiary”. W tak radykalny sposób 
odpowiedział młody człowiek na spotkaniu młodzieży w parafii szczecińskiej, w 
czerwcu br., kiedy zaproponowałam temat spotkania: „Czy chrześcijanin może 
wątpić?” Powiedział nawet coś więcej: „taki temat w tym gronie nie powinien być 
dyskutowany, bo albo się wierzy, albo się wątpi.”  W trakcie dyskusji padały mniej 
radykalne stwierdzenia, nie wszyscy młodzi ludzie zgadzali się ze swoim kolegą. 
Zresztą on sam pod koniec spotkania też właściwie nie był pewien, czy może o 
sobie powiedzieć, że wątpienie jest mu obce. 

Szukając odpowiedzi na pytanie: co to jest wątpienie?, co to znaczy wątpić?, 
można znaleźć kilka określeń np.: wątpić to nie mieć przekonania, pewności; wątpić 
to wahać się, żyć w rozterce, być zdezorientowanym.  

Wątpliwości chrześcijanina to rzeczywiście wynik słabej wiary, bo przecież wiara 
jest pewnością. Biblijna definicja wiary brzmi następująco: „Wiara jest pewnością 
tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” 
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(Hebr.11,1) 
Historia wątpienia człowieka rozpoczęła się w ogrodzie Eden. Szatan, który pod 

postacią węża przychodzi do Ewy, pyta: „czy rzeczywiście Bóg powiedział?” Z 
powodu tak postawionego pytania w sercu Ewy pojawiają się wątpliwości, 
niedowierzanie, a to znaczy, że brak jej pewności, iż Słowo Boga jest 
niepodważalne. 

To, co święty Bóg mówi, zawsze brzmi jednoznacznie i człowiek nie powinien z 
Bogiem dyskutować. Człowiekowi nie wolno pytać, czy rzeczywiście Bóg ma rację, 
czy rzeczywiście mówi prawdę, czy przypadkiem nas nie oszukuje? 

Gdy ktoś w ten sposób próbuje pytać, to znaczy, że nie zna istoty Boga, albo po 
prostu siebie stawia w miejsce Boga. Tak uczynili Adam i Ewa. Znając Bożą zasadę 
odnośnie drzewa poznania dobra i zła, zastąpili j ą własną zasadą: to, co miłe dla 
oczu i godne pożądania warto sprawdzić, spróbować. Pierwsi ludzie postawili siebie 
w roli Boga. Powodem ich wątpienia było zaspokojenie ludzkiej ciekawości i chęć 
przekroczenia granic ustalonych przez Stwórcę. A tego nie wolno czynić. Adam i 
Ewa zostali wypędzeni z raju i utracili pokój z Bogiem. 

Zdarza się, że człowiek przez długi okres czasu wątpi, niedowierza, męczy się ze 
swoimi pytaniami, szuka odpowiedzi, czasami je odnajduje, ale w dalszym ciągu 
jest niespokojny, bo odpowiedzi, które odnalazł nie pasują do jego ludzkich 
wyobrażeń i oczekiwań. Taki człowiek albo zapomina, albo jeszcze nie wie, że Bóg, 
którego szuka, za którym tęskni jest niepoznawalny, ponieważ Jego istota 
przekracza nasze ludzkie poznanie. 

Wątpliwości człowieka wierzącego biorą się stąd, że nasze poznanie jest 
cząstkowe (I Kor. 13, 9-12). Chcemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, a to 
jest po prostu niemożliwe. W swoim życiu doczesnym „widzimy, jakby przez 
zwierciadło i niby w zagadce”. 

Dopiero wówczas, gdy godzimy się na ograniczoność swego poznania, gdy 
akceptujemy ten fakt, możemy z pokorą przyjmować i to, co potrafimy zrozumieć, 
wyjaśnić, sprawdzić i to, w co po prostu trzeba uwierzyć (mając nadzieję, że w 
wieczności każda tajemnica zostanie odkryta, każda zagadka wyjaśniona). 

Tutaj na ziemi, człowiek ma prawo pytać, szukać odpowiedzi, w trakcie szukania 
popełniać błędy, ale jeżeli znajdzie właściwą odpowiedź, jeżeli przeżyje bliskość 
Swego Pana, to na tym powinien polegać. 

Wszyscy doskonale znamy postać apostoła Tomasza. Był to człowiek, który 
potrzebował faktów i dowodów, na których mógłby swoją wiarę wesprzeć. Nie 
oglądał Jezusa, dlatego nie potrafił uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. 
Wątpliwości były zbyt duże, by mógł przyjąć, zaakceptować relacje pozostałych 
uczniów. Na pewno było mu przykro z tego powodu, że oni się cieszą, a on nie 
rozumie dlaczego. Może im zazdrościł, może się z nich śmiał, ale na pewno nie 
potrafił uporać się sam ze swoim problemem, bo mieć wątpliwości to jest problem. 
Po 8 dniach Jezus znowu pojawia się wśród uczniów, przede wszystkim ze względu 
na Tomasza (tak wynika z relacji ewangelisty Jana) i rozpoczyna od życzenia: 
„Pokój wam!” 
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Wątpiący człowiek niczego tak nie potrzebuje, jak Bożego pokoju. Czasami to 
sobie uświadamia, ale najczęściej nie odczuwa tego braku, bo po prostu nie wie, co 
to znaczy odczuwać w sercu Boży pokój. Adam i Ewa wiedzieli, bo om żyli w 
pokoju z Bogiem. 

Po wypędzeniu z raju, ludzie zanim osiągną ten stan, muszą zmagać się ze swoimi 
wątpliwościami. Często upadają pod ciężarem tych wątpliwości. Potrzebują tak, jak 
Tomasz osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Odczuwając 
realną obecność Chrystusa, Tomasz już nie musiał i nie chciał dotykać i sprawdzać. 
Wtedy dowody były mu już niepotrzebne. 

„Dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli.” 

(Ew. Jana 20,29) Rzeczywiście błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy wierzą 
Bogu na Słowo. 

Nie każdy potrafi tak od razu i warto pamiętać, że Bóg nie gniewa się na człowieka 
wątpiącego, szukającego odpowiedzi na trudne pytania. Bóg cierpliwie czeka, aż 
człowiek ten pozwoli sobie pomóc. Duch Święty po to został posłany na świat, by 
każdego człowieka prowadzić, uczyć, napominać, pocieszać, przypominać 
Chrystusową Ewangelię i przekonywać o prawdziwości Bożego Słowa. Gdy 
człowiek w pełni akceptuje obecność Ducha Świętego (wszak ciała wierzących są 
świątynią Ducha Św. .- I Kor.3,16), może być przez Niego rzeczywiście 
prowadzony. Z dnia na dzień ubywa wątpliwości, a przybywa pewności, że Bóg jest 
niepojęty w swej wielkości i wspaniałości. Dlatego zniża się do grzesznego, słabego 
człowieka (jakże często zagubionego w swych pytaniach i rozterkach), pragnie być 
blisko; jest blisko każdego człowieka, bo go kocha miłością, która nie ma granic. 
Tak mówi Słowo Boże, ale w sercu człowieka, nawet w sercu chrześcijanina 
pojawia się wątpliwość: co to za miłość, która nie ma granic? (I Kor.13) Oczywiście 
nie jest to nasza ludzka miłość, a skoro miłość Boża jest inna, wielu nie potrafi w nią 
uwierzyć. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie potrafią. Ktoś, kto nigdy nie 
był kochany miłością bezwarunkową potrzebuje czasu, by uwierzyć, że taka miłość 
też istnieje. Potrzebuje pomocy ze strony Ducha Bożego, by taką miłość przyjąć. 

Podobnie ma się sprawa ze zbawieniem (z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa). 
Za darmo? Trudno w to uwierzyć, bo w tym świecie nic nie jest za darmo. Niestety 
y e współczesnych rodzinach zdarza się czasami, że dzieci kochane są za coś..., 
małżonkowie „kochają się” w zamian za coś... Współczesny człowiek wie, że na 
wszystko musi sobie zapracować, wszystko zawdzięczać swemu wysiłkowi 
umysłowemu lub fizycznemu. 

Współczesny człowiek chce być wolny i niezależny, dlatego wielu nie chce 
zgodzić się na zależność od Boga i na przynależność do Chrystusa. 

Nie wszyscy rozumieją, że być chrześcijaninem znaczy przynależeć do Chrystusa. 
Być zbawionym znaczy przyznać się do swej małości i słabości, by przyjąć w darze 
coś, czego sami nie jesteśmy w stanie zdobyć. To takie trudne dla współczesnego 
człowieka: przyznać się do tego, że czegoś nie potrafi, nie może. To jest trudne, bo 
sprzeczne ze współczesnym poglądem, że człowiek może wszystko, bo jest już taki 
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mądry, dobrze wykształcony, że w gruncie rzeczy nie potrzebuje Boga. 
Dlaczego wielu chrześcijan nie przestrzega trzeciego przykazania? 
Niedawno usłyszałam, że nieobecność w kościele na nabożeństwie jest 

manifestacją ufności pokładanej w sobie samym. Bardzo mi się to stwierdzenie 
spodobało. 

Brak kontaktu że Słowem Bożym, to również manifestacja ufności pokładanej w 
sobie samym lub w innych ludziach, albo w wartościach, które są oderwane od 
Boga. 

W pieśni nr 653 (Śpiewnik Ewangelicki) znajdujemy dwa istotne pytania: 
„Zbawienia z łaski mam dostąpić, czy wierzysz w to, o serce me? 
Dlaczego nie przestajesz wątpić, gdy Słowo Boże prawdą tchnie?” 
Jeżeli człowiek ma rzeczywiście kontakt ze Słowem Bożym (czyta je, prosząc w 

modlitwie o prowadzenie Ducha Świętego), to prędzej czy później jego wątpliwości 
znikną. 

Problem w tym, że coraz mniej ludzi czyta lub słucha słów zapisanych w Biblii 
prosząc o wsparcie Ducha Bożego, a więc często jest to bezsensowne czytanie lub 
słuchanie, kontakt ze Słowem Bożym, który nie przynosi pożądanych rezultatów. 
Dlaczego tak się dzieje? 

Współczesny człowiek pokłada ufność w sobie samym, chce być postrzegany w 
swoim otoczeniu jako ktoś, kto idzie z „duchem czasów”, jako człowiek „światły”, 
to znaczy gloryfikujący osiągnięcia ludzkości, niezwykły postęp w wielu 
dziedzinach, często kosztem przekraczania pewnych granic określonych przez 
Stwórcę. 

Współczesny człowiek jest kształtowany przez media, często zniewolony, chociaż 
tego sobie nie uświadamia. Szczególnie ludzie młodzi są „bombardowani” 
natłokiem informacji, propozycji, reklam. Nie chcą się wyróżniać w swoim 
otoczeniu i podążają tam, gdzie wszyscy, by zdobywać nowe fascynujące 
doświadczenia. Nie mają okazji zastanowić się nad tym, co dzieje się wokół nich i w 
nich, ponieważ wszystko tak szybko się zmienia, wokół jest głośno, kolorowo, im 
bardziej coś szokuje, tym więcej łudzi przyciąga. 

Tymczasem Bóg przemawia do człowieka w zupełnie inny sposób. On przemawia 
w ciszy, czasami jest to bardzo długi proces; trzeba cierpliwie czekać, trzeba 
wejrzeć w siebie samego i wreszcie, co najtrudniejsze dla współczesnego człowieka 
(szczególnie młodego, ale nie tylko) — trzeba przyznać się przed sobą samym i 
przed Bogiem, że nie można być samowystarczalnym, niezależnym, idealnym. 
Każdy chrześcijanin przede wszystkim potrzebuje Bożej mądrości (początkiem 
mądrości jest bojaźń Boża — Przyp. Sal.) i Bożej łaski darowanej nam w Jezusie 
Chrystusie. Potrzebuje też uświadomienia sobie tak nieatrakcyjnej we 
współczesnym świecie prawdy: „cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat 
pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?” (Mat.16,26), albo: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mat.4,4) 

Pan Jezus wielokrotnie zwracał uczniom uwagę na to, że są  małowierni, wątpiący, 
nie wierzą we wszechmoc Bożą. 
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W Ew. Łuk. 18,8 zapisane jest smutno brzmiące pytanie Jezusa: „Tylko, czy Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” 

Jezus wątpi w jakość naszej wiary i ma niestety ku temu powody. 
„O małowierny, czemu zwątpiłeś?” (Mat. 14,31) — pyta Jezus tonącego Piotra, 

gdy ten popełnił błąd i przestał patrzeć na swego Mistrza. 
„Jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co stało się z drzewem figowym 

uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. 
I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.” 
(Mat.21,21 -22) 

Na pewno znamy jeszcze inne wypowiedzi Jezusa na ten temat. 
Uczniowie mieli okazję wiele usłyszeć i wiele zaobserwować, a mimo to nie 

stawali na wysokości zadania. 
O uczniach, którzy poszli na górę przed wniebowstąpieniem Jezusa, tak czytamy w 

Mat.28,17 „I gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.” 
Jezus do wątpiących uczniów mówi: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na 

ziemi... Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.” On ich nie 
krytykuje, nie napomina, nie mówi, że się na nich zawiódł, ale po raz kolejny 
przekonuje o swej mocy i swej obecności. 

Jezus okazuje cierpliwość i wyrozumiałość wobec wątpiących uczniów, ale to 
wcale nie oznacza, że uczniowie mogą takimi pozostać. W rozmowie z uczniami 
idącymi do Emaus mówi: „O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co 
powiedzieli prorocy.” Oni sami po jakimś czasie zadają sobie pytanie: „Czyż serce 
nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?” 
(Łuk. 24,32) 

„Kto bowiem wątpi podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej.” 
(Jakub 1,6) Człowiekowi powinny przeszkadzać jego wątpliwości i dlatego 
powinien dążyć do tego, by się ich pozbyć, bo tylko wtedy osiągnie wewnętrzny 
pokój i radość życia. 

Jednak bywa również tak, iż przeżywamy „błogosławione wątpliwości”. 
Kazn. Salom. 2,20 : „I zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości co do 

wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem.” 
Nie jest złą rzeczą mieć wątpliwości co do sensu życia, jakie się prowadzi. 

Czasami warto mieć wątpliwości, bo mogą one naprowadzić człowieka, na właściwą 
drogę, dlatego nazwałam je „błogosławionymi wątpliwościami”. W takiej sytuacji 
człowiek odczuwa niepokój, a ten niepokój może być błogosławiony, bo mobilizuje 
do szukania odpowiedzi na trudne pytania, do szukania sensu życia. 

Nie zawsze chrześcijanin potrafi odpowiedzieć na pytanie: kim jestem? Ma 
wątpliwości, ponieważ zapomina o prawdzie zapisanej w Psalmie 8,6 : „Uczyniłeś 
go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.” 
Człowiek został uczyniony przez Boga kimś ważnym, ale musi pamiętać, że może 
istnieć tylko w zależności od swego Stwórcy i tylko w tej zależności może się 
rozwijać. Gdy o tym nie wie, błądzi. Gdy próbuje samodzielnie iść przez życie, 
przeżywa często lęk i czuje się zagrożony. Jednak to, czego się boimy (cierpienie, 
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doświadczenie), niejednokrotnie mobilizuje nas do szybkiej odpowiedzi na pytanie: 
kim naprawdę jestem? 

Wątpienie w samego siebie jest swego rodzaju cierpieniem, chaos naszych myśli 
też może być przez Boga wykorzystany, bo dochodzimy wreszcie do wniosku, że 
chaos musi się skończyć, rozsypać, już tak dłużej nie chcemy i nie potrafimy żyć. 
Czujemy, że coś należy w świecie myśli uporządkować i wtedy Pan Bóg w mocy 
Ducha Świętego dopomaga nam. Odkrywamy np., że można być wolnym od lęku, 
bo wolność jest integralną częścią wspólnoty z Bogiem (Rzym. 8,38-39). Można z 
całą pewnością stwierdzić: Wiem, że Bóg mnie zna i zna odpowiedzi na wszystkie 
moje pytania. Wiem, że moje życie należy do Boga i od Niego zależy. Do takiego 
osobistego stwierdzenia nic łatwo dojść, ale warto usilnie o to zabiegać i trzeba 
innych do tego zachęcać. 

W Ew. Łuk. w 10 rozdz. jest mowa o uczonym w Zakonie, który znając Pismo 
pyta Jezusa: 

„kto jest bliźnim moim?” To pytanie zdradza jego wątpliwości, chociaż wydaje się, 
że nie powinien mieć żadnych wątpliwości jako znawca Zakonu. Otrzymuje 
odpowiedź, która powinna wpłynąć na zmianę jego nastawienia do ludzi, z którymi 
się styka, bo dowiaduje się, że dla każdego człowieka należy być bliźnim. To może 
być niewygodna dla niego odpowiedź. Nie wiemy, co z tą odpowiedzią Jezusa 
uczynił, ale ważne, że pytał, bo była szansa na zmianę jego podejścia do 
przykazania miłości. 

I tak jest w każdym przypadku, jeżeli człowiek szczerze pyta. Stawianie pytań, 
wyrażanie swych wątpliwości, bycie dociekliwym świadczy o tym, że człowiek 
myśli. 

Dociekliwość nie jest cechą złą, ale w sprawie poznania Boga i odkrywania sensu 
Jego Słowa, człowiek dociekliwy może stać się człowiekiem zbyt dociekliwym.  To 
spowoduje sytuację, że pogubi się w najróżniejszych wątpliwościach i jeżeli nie 
będzie obok niego człowieka dojrzałego w wierze, to może sobie nie poradzić. 
Szczególnie ludzie młodzi potrzebują „duchowych przywódców” (relacja ap. Paweł 
— Tymoteusz), ale nie tylko ludzie młodzi. Nikt z nas nie może powiedzieć, że 
osiągnął taki stan, że jest wolny od wszelkich wątpliwości. A jeżeli teraz jest od nich 
uwolniony, to nie może powiedzieć, że jest pewien, iż w jego sercu i umyśle nigdy 
już nie pojawi się żadna wątpliwość. 

Niestety jesteśmy słabymi ludźmi, ale mimo to możemy sobie nawzajem pomagać 
w zwalczaniu wątpliwości. 
Trwanie przy Bożym Słowie, pokładanie ufności w Bogu, na pewno uchroni nas 
przed życiową katastrofą. Mamy też obowiązek troszczyć się o tych wokół nas, 
którzy uginają się pod ciężarem wątpliwości. Niech nas Duch Święty do tego 
uzdolni.        
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NAGRODA IM. EDWARDA WENDEGO 
 

W dniu 27 października 2003 r. obaj proboszczowie Parafii Św. 
Trójcy uczestniczyli w uroczystości I edycji Nagrody im. 
Edwarda J. Wende. 

Jej laureatem został wytypowany przez Kapitułę Nagrody 
poseł, prawnik i polityk Platformy Obywatelskiej JAN ROKITA . 

Nagroda im. E.J Wende została ustanowiona w 2003 r z inicjatywy rodziny przez 
Fundację dla Polski, w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – 
adwokata, w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 r. 
senatora i posła III RP, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu, 
zmarłego 28 maja 2002 r. Jego pogrzeb, który odbył się z naszego kościoła, był 
tłumną manifestacją patriotyczną. 

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność 
publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury 
prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i 
rozwój tak polskiego jak i europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji 
i miejsca Polski w Europie. 

Partnerem prasowym i partnerem Nagrody jest dziennik „Rzeczpospolita”, w 
którego siedzibie odbyła się omawiana uroczystość. 

Członkami Kapituły Nagrody obok członków najbliższej rodziny; dzieci i 
rodzeństwa E.J. Wende są m.in. ks. bp Zdzisław Tranda, Jan Nowak-Jeziorański i 
Władysław Bartoszewski. 
WAN 

 
WIZYTA W AMSTERDAMIE 
 
Na zaproszenie Luterańskiej Diakonii w Amsterdamie 

przebywała na przełomie października i listopada 2003 
r. w Holandii delegacja Parafii św. Trójcy w osobach: 
ks. Sławomir Sikora, proboszcz pomocniczy i dyrektor 
Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita”, dr Jerzy Toeplitz - 
skarbnik i pani Krystyna Rynkiewicz – członek Komisji Finansowej Diakonii 
Amsterdamskiej w Warszawie. 

Delegacja nasza miała sposobność poznania szerokiej działalności diakonijnej na 
terenie Amsterdamu. W miejscu zburzonego (nie nowoczesnego) Domu Opieki 
Maarten Lutherhuis powstało osiedle mieszkaniowe z samodzielnymi mieszkaniami 
dla seniorów i parterowy ośrodek diakonijny ze stołówką, salą brydżową (w czasie 
wizyty zajętych było kilkanaście stołów), pomieszczeniem zajęciowym dla osób 
niepełnosprawnych, świetlicą z prasą, pokojem lekarskim, salą rehabilitacji, 
fryzjerem, kosmetyczką i innymi pomieszczeniami. Na wolnym powietrzu biegały 
króliki, które – bardzo ruchliwe –zatrzymywały wzrok gości. Ośrodek ten o nazwie 
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Tabitha prowadzony jest przez Fundację o tej samej nazwie, udziałowcami są 
Luteranie, Reformowani i Baptyści. 

Polsce uczestnicy byli też obecni na popołudniowym nabożeństwie w dawnej 
piwnicy klasztornej – przy świecach - prowadzonym przez „Drogenpastorat” – 
pastora opiekującego się narkomanami i bezdomnymi. Przed i po nabożeństwie 
podawano posiłki. Sporo tam było ludzi bardzo głodnych, ale bynajmniej nie 
obdartych. W nabożeństwie zachowali się z powagą, a pastor cieszył się dużym 
autorytetem.  

Delegacja uczestniczyła też w trzydniowych obchodach „Festiwalu Łabędzia”. 
Festiwal miał na celu ożywienie pracy w Kościele Luterańskim i zapoznanie 
społeczeństwa z działalnością kościelną, w tym kulturalną (koncerty) i diakonijną. 
Po nabożeństwach wieczornych i porannych (Święto Reformacji) w „Oude Lutherse 
Kerk” miały miejsce spotkania z referatami i występami artystycznymi. W sobotnie 
przedpołudnie dwie grupy udały się statkami na przejażdżkę po kanałach, docierając 
ostatecznie do Domu Opieki „Wittenberg”, gdzie odbywała się wystawa związana z 
całą działalnością charytatywną Kościoła. Przedstawiono liczne realizowane 
projekty w mieście (praca wśród kobiet, imigrantów, młodzieży, narkomanów) i w 
trzecim świecie (Brazylia, Indie – prewencja AIDS, Palestyna – dialog 
chrześcijańsko/islamski). Było też polskie stoisko, na którym ks. Sikora rozstawił 
plansze o rozbudowie i działalności „Tabity” w Konstancinie-Jeziornie. 
Zwiedzający otrzymali też informację o pomocy udzielanej od 20 lat Luteranom w 
Warszawie (dwie parafie, „Tabita” i „Sarepta”), realizowanej przez Komisję 
Finansową, której przedstawiciele byli obecni. W czasie pobytu w Amsterdamie 
Skarbnik Komisji złożył sprawozdanie finansowe i podziękował za kolejny przekaz. 
Pomoc przeznaczona jest przede wszystkim na refundację kosztów leków dla 
emerytów i doraźne wsparcie w wypadkach losowych. Z otrzymanych środków 
Komisja przekazała też w tym roku (wyjątkowo) pieniądze na zakup biostymulatora 
laserowego (stosowanego w reumatologii, przy bólach lędźwiowych itp.) dla 
„Tabity” (będzie on dostępny dla wszystkich członków naszych parafii). 

Interesującą imprezą były „Tischreden” – rozmowy przy stołach w dawnym 
kościele „Ronde Lutherse Kerk”, gdzie główną nawę zamieniono na restaurację 
hotelową. Tu wymieniano uwagi o pracy w Kościele i Diakonii, zakończone 
uroczystą kolacją. Festiwal Łabędzia zakończono porannym nabożeństwem 
niedzielnym w „Oude Lutherse Kerk”, kościele wykorzystywanym przez 
Uniwersytet jako aulę. 

Poza oficjalnymi zajęciami, delegaci polscy mieli też możliwość zwiedzania 
miasta i Rijksmuseum – Muzeum Narodowe ze słynnymi obrazami szkoły 
holenderskiej. 

         JT 
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JUBILEUSZ SZPITALA KAROLA I MARII 
 

W dniu 21 listopada 2003 r. proboszcz parafii uczestniczył w 
uroczystości 90-lecia znanego w okresie międzywojennym Szpitala 
Dziecięcego im. Karola i Marii, który zapisał także swą chlubną kartę 

podczas okupacji i Powstania Warszawskiego. 
Dzieło, którym pragnęła uczcić pamięć swych rodziców Karola i Marii 
Szlenkierów ich córka Zofia, starają się dziś kontynuować Szpitale 

Dziecięce przy ul. Działdowskiej i Litewskiej.  
Ze szpitalem im. Karola i Marii były związane wybitne postacie 
środowiska ewangelickiego, jak długoletni dyrektor prof. dr med. 

Władysław Szenajch, prof. dr med. Zofia Lejmbach, czy zasłużone pielęgniarki 
Nelli Andruszkiewicz, Joanna Kilpert, Wanda Moenke. 

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Akademii Medycznej przy ul. 
Żwirki i Wigury wręczone zostały po raz pierwszy z tej okazji przyznane osobom 
zasłużonym w działalności medycznej wśród dzieci medale pamiątkowe z 
podobizną prof. dr med. Władysława Szenajcha. 

N.W. 
 

PROMOCJA KSIĄŻKI O KS. ZYGMUNCIE MICHELISIE 
 

W dniu 29 listopada w Centrum Civitas Christiana przy ul Pięknej w 
Warszawie odbyła się prezentacja książki „Sługa Słowa Bożego i 
Jedności Chrześcijan ks. Zygmunt Michelis”  w opracowaniu 
diakonisy Reginy Witt i s. Joanny Lossow. Organizatorami 
spotkania była Parafia Św. Trójcy i Katedra Teologii 
Ekumenicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
Licznie przybyłych gości, przedstawicieli Kościołów różnych 

wyznań powitał ks. dr Włodzimierz Nast. Redaktor Paweł Bieliński z 
Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) odczytał nadesłane listy i pozdrowienia, 
m. in. od biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Janusza Jaguckiego i od b. 
premiera RP Jerzego Buzka. 

Znana aktorka Maja Komorowska odczytała dwa wiersze Marii Semeniuk-
Polkowskiej poświęcone jedności. Następnie z krótkim wspomnieniem o 
działalności ks. Z. Michelisa podzielił się  ks. prof. Michał Czajkowski – kierownik 
Katedry Teologii Ekumenicznej UKSW.  

Zebrani wysłuchali z dużym zainteresowaniem oryginalnego nagrania kazania 
wygłoszonego przez ks. Zygmunta Michelisa w kościele św. Marcina w Warszawie.   

Odczytany został też list ks. bp. Bronisława Dembowskiego, który poznał ks. 
Michelisa na początku lat sześćdziesiątych jako rektor kościoła Św. Marcina..   

Ks. dr Włodzimierz Nast. wygłosił krótkie wspomnienie o s. Reginie Witt, a  s. 
Maria Krystyna Rottenberg przybliżyła sylwetkę s. Joanny Lossow. 
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Pod koniec spotkania Maja Komorowska odczytała fragmenty z dwóch kazań ks. 
Zygmunta Michelisa zamieszczone w prezentowanej książce. 

Część oficjalną zakończył krótkim wystąpieniem i modlitwą biskup senior Janusz 
Narzyński.  
��� 
Ks. Zygmunt Michelis - 1890-1977. Wieloletni proboszcz Parafii Św. Trójcy w 

Warszawie. Odnowiciel warszawskiego diakonatu „Tabita” i inicjator budowy 
Domu Macierzystego Sióstr Diakonis w Chylicach. Współzałożyciel i pierwszy 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Siostra Regina Witt – 1921-1998. Diakonisa ewangelicka. Swoją służbę 
diakonacką rozpoczęła w 1939 r. Pielęgniarka Szpitala Ewangelickiego, 
sanitariuszka Powstania Warszawskiego (Batalion „Kiliński”). Wieloletnia 
pracownica Parafii Św. Trójcy, sekretarzowała ks. Zygmuntowi Michelisowi. 

Siostra Joanna Lossow – ur. 1908. Franciszkanka Służebnica Krzyża; w l. 1961-
1989 – sekretarz Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan przy Warszawskiej Kurii 
Metropolitarnej; w l. 1971-1995 członkini Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 
założycielka Ośrodka Ekumenicznego „Joannicum”. 

A.K. 

 

DWUSETNA ROCZNICA URODZIN AUGUSTA FREYERA 
(1803-1883) 

 
Warszawska Akademia Muzyczna im Fryderyka Chopina 

oraz nasza Parafia obchodziły 200. rocznicę urodzin pedagoga, 
wirtuoza-organisty i kompozytora Karola Augusta 
FREYERA. Akademia Muzyczna uczciła pamięć Freyera, 
który od 1861 r. był profesorem organów i teorii w Instytucie 
Muzycznym w Warszawie, organizując otwarty wykład poświecony jego życiu i 
twórczości oraz koncert organowy. W naszym kościele wspomniano pamięć 
wybitnego organisty i kierownika muzycznego, który działał w Parafii w l. 1837-
1879. Podczas nabożeństwa w niedzielę 14 grudnia (w przeddzień rocznicy urodzin) 
chór parafialny pod kierownictwem p. Wandy Janowskiej wykonał fragmenty Mszy 
„Na stopniach Twego upadamy tronu...”, zaś po nabożeństwie studenci AM 
wykonali kilka kompozycji organowych tego wybitnego, choć nieco zapomnianego 
artysty, który po opuszczeniu Warszawy w 1879 r. schorowany zamieszkał na 
plebanii w Pilicy k/Warki u swej córki i zięcia – pastorostwa Hilknerów. Zmarł w 
Górze Kalwarii, został pochowany w Pilicy, zaś w roku 1976 jego doczesne szczątki 
sprowadzono do Warszawy i złożono na naszym cmentarzu. 

XDN 
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WSPOMNIENIE W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI  
śp. ks. SENIORA RYSZARDA TRENKLERA 

 

Przed 10 laty, dnia 9 grudnia parafia Św. Trójcy a z nią cały Kościół Ewangelicko-
Augsburski w Polsce został pogrążony w żałobie. 

Zmarł ks. Senior Ryszard Trenkler – długoletni proboszcz tej Parafii i senior 
Diecezji Warszawskiej. Przeżył 81 lat, a w służbie duchownej 57. 

Studia teologiczne na wydziale Teologii Ewangelickiej UW ukończył w wieku 24 
lat w 1936 r. W tym samym roku został ordynowany w tutejszym kościele Św. 
Trójcy przez ks. biskupa dr. Juliusza Burschego w asyście ks. prof. Adolfa Suessa i 
ks. radcy Augusta Lotha. Służbę duszpasterską rozpoczął jako młody wikariusz na 
kilka lat przed wojną początkowo w Bydgoszczy, później jako proboszcz w 
Toruniu. Wskutek wojny zmuszony został do opuszczenia Pomorza i ukrywał się na 
przedmieściach Warszawy, na Pradze. 

W 1944 r. odprawił pierwsze nabożeństwo  wigilijne i świąteczne w 
oswobodzonym od Niemców Lublinie. 

W maju 1945 wrócił do swej przedwojennej parafii w Toruniu. W tym okresie 
zainicjował odbudowę szeregu kościołów zniszczonych i splądrowanych podczas 
wojny (Włocławek, Grudziądz). 

Do początku 1959 r. pełnił obowiązki proboszcza Parafii w Toruniu oraz 
stanowisko seniora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Następnie od kwietnia 1959 
został wybrany z-cą proboszcza, a po 4 latach, pierwszym proboszczem Parafii Św. 
Trójcy w Warszawie. Na stanowisko seniora Diecezji Warszawskiej został wybrany 
30 stycznia 1966 r. 

Obok intensywnej pracy duszpasterskiej ks. sen. Trenkler poświęcił swe siły 
dalszej odbudowie kościoła Św. Trójcy, który jeszcze znajdował się w stanie 
surowym. 

Dzięki swej gorliwości, zapobiegliwości i zdolnościom organizacyjnym oraz w 
związku z trudną ówczesnie sytuacją Kościoła w kraju, dużym osiągnięciem ks. sen 
Trenklera było odzyskanie terenu i obrona przed upaństwowieniem Domu „Tabita” 
w Konstacinie-Jeziornie, a następnie urządzenie w nim Domu Opieki „Tabita” dla 
ewangelików. W owym okresie „Tabita” stała się jednym z głównych ośrodków 
pracy charytatywnej w naszym Kościele. 

W okresie służby ks. R. Trenklera wykonano również przebudowę wnętrza kaplicy 
Halpertów wraz z jej odpowiednim wyposażeniem oraz przeprowadzono generalny 
remont filialnego  kościoła we Włochach. 

Ks. senior Trenkler miał zdolności pisarskie i publicystyczne. Współpracował z 
wieloma pismami kościelnymi. Ponad 400 artykułów opublikował w pismach 
krajowych i zagranicznych. Dzięki zaś zamiłowaniom muzyczno –edytorskim 
opracował i wydał w 1945 r. „Mały śpiewnik kościelny”, który zawierał ponad 100 
pieśni i nowy porządek liturgiczny i który doczekał się 6 wydań. 

Ks. sen. R. Trenkler posiadał dar kaznodziejstwa, dzięki któremu zawsze pod 
amboną gromadzili się liczni słuchacze. Owocem tego daru są trzy postylle: „Z 
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Bogiem przez życie” w r. 1971, „Zwyciężyłeś, Galilejczyku”- w 1981 r., „Powołani 
do wolności” – 1991 r.  

Pragnieniem autora tych zbiorów kazań było: ”aby książki te poszły w świat, a 
kazania w nich zawarte pełniły swą misję jak najdłużej ku chwale naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i ku pożytkowi człowieka, szukającego pociechy i 
ostoi w tych trudnych i skomplikowanych czasach. Aby one umacniały w wierze, 
pobudzały do miłości i krzewiły nadzieję!” 

Wielu z nas, parafian wspomina piękne niezapomniane kazania ks. Trenklera oraz 
jego sprawiedliwy a jednocześnie troskliwy stosunek do ludzi. Pamiętamy jego 
ogromne poczucie obowiązku i niestrudzoną pracowitość. 

Bogu niech będą dzięki za życie i działalność tego wybitnego Duszpasterza. 
Ijola Ziebe 

    

Komisja Diakonijna Parafii Świętej Trójcy 
 zaprasza po niedzielnych nabożeństwach  

do kawiarenki w sali parafialnejdo kawiarenki w sali parafialnejdo kawiarenki w sali parafialnejdo kawiarenki w sali parafialnej    
 przy ul. Kredytowej 4 przy ul. Kredytowej 4 przy ul. Kredytowej 4 przy ul. Kredytowej 4    

Dochód z tej kawiarenki przeznaczony jest na działalność 
diakonijną naszej parafii 

 

    

Na Nowy RokNa Nowy RokNa Nowy RokNa Nowy Rok    

 
Jasna Gwiazdo, tyś prowadziła 
Mędrców z dalekiego Kraju, 
Także pasterze na polu 
Odczuli Bożą Moc. 
 

Ty przenikasz Twoimi promieniami 
Samotność i nędzę, i noc 
I Tyś Twoim blaskiem 
Uradowała nasze serca. 

 
Nie utknij nad stajnią, 
prowadź nas Twoim Światłem 
wejdź z nami na naszych  
drogach w Nowy Rok 

/Barbara Gratzius/ 
Tłumaczył ks. Jan Krzywoń 



 16 

    

Noworoczna modlitwaNoworoczna modlitwaNoworoczna modlitwaNoworoczna modlitwa    
Nadchodzi Rok, więc pobłogosław 
Ty wejście i koniec. 
Przykryj mozół tego Roku,  
zwróć wszystko ku dobremu. 
 

Jedynie  Ty pozostaniesz w każdym czasie,  
w którym idziemy i wędrujemy także my,  
ucieczką, 
Ty darujesz bezpieczeństwo 
Z jednego Roku na drugi. 

 
Przyjmij dzięki za Twoją Bożą łaskę, 
za bogactwo Twoich łask. 
Przebacz nam wszelką naszą winę, 
którą się obarczyliśmy. 
 

A teraz pobłogosław nasze wejście. 
Pomóż, Panie, w imieniu Jezusa. 
Niech Twoje błogosławieństwo 
Towarzyszy każdemu naszemu czynowi 
W Nowym Roku. Amen 

/Arno Pötzsch/ 
Tłumaczył ks. Jan Krzywoń 

 

 
 
 

Światło w ciemnościŚwiatło w ciemnościŚwiatło w ciemnościŚwiatło w ciemności    
Panie, zostań z nami 
jako Światło w naszej ciemności 
Zostań z nami 
jako Moc w naszej bezsilności. 
Zostań z nami 
jako Życie w naszej śmierci. 
Zostań z nami 
jako Pociecha w naszym cierpieniu. 
Zostań z nami 
jako Siła w naszym pokuszeniu. 
Zostań z nami  
jako pokój w naszym niepokoju. 

Tłumaczył ks. Jan Krzywoń 
Hanower 
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������������������������������ 

„Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?” 

Ps. 116,12 

Radzie Parafialnej naszej Parafii, Chórowi kościelnemu, 
dzieciom,  

Księżom kolegom, współpracownikom i wszystkim, 

 którzy pamiętali o 40. rocznicy mojej ordynacji 
wdzięczny nade wszystko łaskawemu Bogu, 

 że dozwolił mi już przez tyle lat trwać w służbie Kościołowi  

i ufny w Jego dalsze prowadzenie 

składa serdeczne podziękowanie 
Wasz w Chrystusie 

ks. Włodzimierz Nast. 
 

 
 
 
 
 

UWAGA UCZESTNICY EWANGELICKICH OBOZÓW 
MŁODZIE ŻOWYCH W L. 60 i 70 

w JERUTKACHw JERUTKACHw JERUTKACHw JERUTKACH    
zapraszamy na 

 SPOTKANIE PO LATACHSPOTKANIE PO LATACHSPOTKANIE PO LATACHSPOTKANIE PO LATACH    
w dniach 1-3 maja 2004 r. w Mikołajkach 

z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem 
w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. 

Planujemy wycieczkę do Jerutek oraz rejs statkiem po jeziorze. 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia: 60 zł/dobę od osoby 
 

Zgłoszenia proszę przesyłać do dn. 20 stycznia 2004 r. na adres: 
Aldona Karska; ul. Mozarta 6 m. 219; 02-736 Warszawa 

Tel.: (0-22) 847-77-78; e-mail: aldona@ptew.org.pl 
lub 

Anna Ptak; ul. Kośna 11; 26-600 Radom 
 Tel.: (0-48) 365-24-70 
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NaBOŻEństwa: 
 

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY:  

Nabożeństwa niedzielne: nabożeństwo spowiednio-komunijne godz. 1030 
24. XII. 03 r. – Wigilia (środa)     – godz. 1600 – ks. S. Sikora 

- godz. 1800 międzynarodowe nabożeństwo ekumeniczne – ks. H. Domke, ks. S. Robertson 
25. XII. 03 r. - 1. Święto Narodzenia Pańskiego (czwartek) – godz. 1030- ks. dr W. Nast. 
26. XII. 03 r. - 2. Święto Narodzenia Pańskiego  (piątek)  – godz. 1030 – ks. A. Woltman 
28. XII. 03 r. – 1. po Narodzeniu Pańskim (niedziela)  – godz. 1030 – bp J. Jagucki, ks. A 
Woltman 
31. XII. 03 r. – Zakończenie Roku (środa) – godz. 1600- ks. S. Sikora 
1. I. 2004 r. Nowy Rok (czwartek) – godz. 1030  – ks. A. Woltman 
 

 

KAPLICA DOMU OPIEKI „TABITA”: 

Konstancin -Jeziorna, ul. Długa 43 

Nabożeństwa niedzielne – godz. 1100;  

24. XII. 03 r. – Wigilia Narodzenia Pańskiego  - godz. 1400 – ks. dr W. Nast. 
25. XII. 03 r. – 1. Święto Narodzenia Pańskiego ( z Komunią Świętą) – godz. 1100  

– ks. A. Woltman 
26. XII. 03 r. – 2. Święto Narodzenia Pańskiego – godz. 110  -  ks. dr W. Nast. 
28. XII. 03 r. – 1. po Narodzeniu Pańskim – godz. 1100   – ks. dr W. Nast. 
31. XII. 03 r. – Zakończenie Roku – godz. 1500    - ks. A. Woltman 
1. I. 2004 r. – Nowy Rok – godz. 1100     - ks. dr W. Nast 
 

 

KOŚCIÓŁ WE WŁOCHACH: 

ul. Cietrzewia 22 

Nabożeństwa: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 1000 

26. XII. 03. – 2. święto Narodzenia Pańskiego – godz. 1000 – ks. S. Sikora 

(z Komunią Świętą) 
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POLECAMY: 
������������� Kalendarz ewangelicki – 2004����
������������� Z bibli ą na co dzień – 2004 – Słowa moje nie przeminą 
������������� ”Był w śród nas... W 25. rocznicę śmierci ks. bpa Andrzeja Wantuły” , 
Ustroń 2001, cena 5 zł. 
������������� ”Ł ączyć w imię Boga, zbiór ekumenicznych modlitw i rozważań o 
modlitwie”, Warszawa 2000, cena 15 zł. 
�������������  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janowskiej, 
Warszawa 1997. –  
��� ks. Alfred Jagucki - „Pytania wiary   --Mały katechizm ks. Marcina 
Lutra w pytaniach i odpowiedziach” cena: 10 zł  
������������� ”Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. 

Marcina Lutra z 1517”, wydawnictwo „Augustana”;cena: 8 zł,  

���������������� Zbigniew Zembrzuski „Ekumenizm w Warszawie – studium 
historyczno-teologiczne”; Warszawa – 2001; cena: 17 zł 
���������������� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – „Zabytkowe 
kościoły Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, Warszawa 2000; cena 
23 zł 
���������������� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora 
Leopolda Otto (1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000; cena 36 zł.   
������������� � � � Karol Karski „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców 
Reformacji w dzieło jedności” ChAT, Warszawa 2001; cena 25 zł 
������������� Jan Szturc, „Ewangelicy w Polsce, słownik biograficzny XVI-XX w.”, 
Bielsko-Biała 1998, cena 28 zł. 
������������� Herbert Brokering, „My ślę o Tobie, duszpasterskie listy o nadziei i 
uzdrowieniu” , Bielsko-Biała 1999, cena 19 zł. 
������������� Tadeusz Wegener, „Juliusz Bursche biskup w dobie przełomów”, 
Bielsko-Biała 2003, cena  
������������� Henryk Czembor, „Ka żdy dzień ze Słowem Bożym” 
������������� Regina Witt, Joanna Lossow... “Sługa Słowa Bożego I Jedności 
Chrześcijan – w 25 rocznicę śmierci ks. Zygmunta Michelisa”- Warszawa-2003 

��� 
( Płyta CD „PRZEBOJE KLASYKI NA SKRZYPCE I ORGANY”, J anusz CHOIŃSKI –skrzypek i tenor 
naszego chóru parafialnego, przy akompaniamencie Zbigniewa Ładysza (syna znanego śpiewaka operowego) 
( Płyta CD „Koncert g-moll na organy i orkiestrę oraz utwory organowe wybitnego kompozytora 
przełomu XIX i XX w. Mieczysława Surzyńskiego” – na organach kościoła Św. Trójcy w Warszawie gra Jerzy 
Dziubiński z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radioej pod dyr. Jacka Rogali 

 

Wymienione wydawnictwa są do nabycia w kancelarii Parafii i w 
stoisku z literaturą w kościele. 
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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 (wtorki, czwartki, piątki) 
w godz. 1400-1800 (poniedziałki i środy) 

otwarta jest również w niedziele po nabożeństwie. 
 

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: 737-64-56 
�737-64-00(sekretariat); 737-64-01(dyrektor) 

737-64-04(recepcja); 804-71-60 
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 


