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Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, 
 
Zbliża się do końca Rok Pański 2006, któremu 

przyświecało Słowo Boże: „Nie odstąpię cię, ani 
cię nie opuszczę” (Joz. 1,5).  Wielu z nas 
doświadczyło w swoim życiu cudownej prawdy  
tych słów  i to nie tylko w mijającym roku. 
Przeżywaliśmy wiele radosnych chwil 
utwierdzających w pewności, że Pan jest blisko 
nas. Witaliśmy przychodzące na świat dzieci, 
powierzając je Bożej opiece w Chrzcie Świętym, 
łącząc ich imiona z imieniem Zbawiciela. 
Towarzyszyliśmy młodzieży w konfrmacyjnym 
ślubowaniu, gdy na ich skronie Bóg błogosławiąc 
kładł swe dłonie. Młodzi małżonkowie 
rozpoczynali w dniu ślubu budowanie domu 
swego szczęścia i miłości z Bożym 
błogosławieństwem.  
Udziałem wielu były i bolesne doświadczenia, 

cierpienia, trudne pożegnania i rozstania. Czy oznaczały one jednak, że Bóg jest 
daleki, opuszcza i odstępuje, pozostawiając w kręgu pytań bez odpowiedzi. Nie, 
także i w smutku, i wśród utrapień Pan jest z nami, a Jego obietnica: „Nie odstapię 
cię, ani cię nie opuszczę” nic nie traci na swej aktualności. Nie po to ”... tak Bóg 
umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.” (J 3,16), abyśmy mieli trwać w beznadziejności. 
Tę prawdę głoszą nam  znów kolejne Święta Narodzenia Pańskiego, przypominając 
radosną wieść, że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeli chwałę 
jego, chwałę jaką ma jedyny  Syn od Ojca...” (J 1,14). Niech ona wszystkich nas 
rozraduje! 
Podczas tych świąt będę wsród Was, drogie Siostry i Bracia, po raz ostatni, jako 

czynny duchowny i urzędujący proboszcz Parafii Świętej Trójcy, w której swą 
pastorską służbę sprawowałem przez 42 lata.  
Niech Ojcowska, Boża miłość Was obejmuje zarówno Swą mocą, jak i 

łagodnością, a mój następca w urzędzie proboszcza ks. Piotr Gaś, któremu przekażę 
tę odpowiedzialną i błogosławioną służbę na początku marca 2007 roku, niech 
będzie przez Was przyjęty z pełną otwartością. 
Nowy Rok Pański 2007  przynosi ze sobą jakże wymowne hasło: Bóg mówi: 

„Oto Ja czynię rzecz nową: już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?” (Iz 43,19).  
Oby tak jak przed wiekami, te słowa niebiańskiego Ojca były dobrą wieścią dla 

świata, Kościoła, naszej Parafii i każdego spośród nas! Otwierajmy przeto nasze 
oczy i serca na przyjęcie tej wieści i realizowanie jej w naszym życiu. 
Wasz w Chrystusie, 

Ks. Włodzimierz Nast 
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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,  
 
Z wielką radością i wzruszeniem przyjąłem 

wiadomość o wyniku wyborów, który oznacza 
powołanie mnie z woli Wysokiego Zgromadzenia 
Parafialnego stołecznej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy na stanowisko 
Proboszcza Parafii. Bardzo dziękuję za zaufanie i 
powierzenie mi służby Proboszcza Parafii. Dziękuję 
tym, którzy na mnie głosowali. A wszystkich bez 
wyjątku zapewniam, że dołożę wszelkich starań, 
aby przez codzienną służbę w słowie i czynie 
zjednoczyć całą Parafię poprzez kształtowanie 
atmosfery dialogu, wzajemnego zaufania oraz 
urzeczywistnianie codziennej służby dla Boga i 
bliźnich. Wiem, że na dziś są to tylko słowa. Dla 
mnie jednak są to aż słowa. One zobowiązują mnie 
do oddania się w służbie dla Was. Mam nadzieję, 
że  nigdy w tej służbie nie będę sam, że wielu do 
mnie dołączy i już wkrótce podejmiemy wspólne 
działania. Proszę też Boga  o Jego błogosławieństwo, mądrość, dary Ducha, które 
mogą nas wszystkich przysposobić do rozumienia Jego woli i właściwej służby w 
warszawskim środowisku, w Diecezji Warszawskiej oraz do aktywnej pracy dla 
naszej Ojczyzny.  
Wiadomość dotarła do mnie w trakcie pełnienia przeze mnie służby w mojej 

dotychczasowej Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, w dniu wyboru, w niedzielę 19 
listopada 2006 r.  
Od bardzo wielu osób, w tym od ks. Sławomira Sikory, otrzymałem gratulacje i 

serdeczne życzenia. Z serca dziękuję za nie wszystkim. Wiele ciepłych słów, 
wyrażanych oczekiwań, a nawet pomysłów co do dalszego rozwoju Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie zobowiązują mnie do dalszej ofiarnej służby w Kościele.  
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 grudnia br. zatwierdził wybór 
mojej osoby na stanowisko Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. W ten 
sposób została zakończona procedura wyborcza. Rozpoczęło się więc odliczanie czasu 
trzech miesięcy, w trakcie których proboszcz-elekt jest zobowiązany objąć służbę w 
Parafii. 
W porozumieniu z Biskupem Diecezji Warszawskiej, ks. bp. Mieczysławem 

Cieślarem, Rada Parafialna przyjęła następujący kalendarz wydarzeń związanych z 
odejściem urzędującego Proboszcza i objęciem służby przez nowego Proboszcza 
Parafii:  
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� W 2. Niedzielę po Epifanii, 14 stycznia 2007 roku, ks. dr Włodzimierz Nast 
kończy 65 rok życia i tym samym osiąga wiek emerytalny. Na uroczystym 
nabożeństwie chcemy Bogu dziękować za jego lata życia i ofiarną służbę w Parafii. 
Pragnę też poinformować, że Konsystorz Kościoła w swojej uchwale z dnia 8 
grudnia br. poprosił ks. dr. Włodzimierza Nasta o pozostanie na stanowisku 
Proboszcza do czasu wprowadzenia w urząd nowego Proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
� Wprowadzenie nowego Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 

nastąpi w 2. Niedzielę Czasu Pasyjnego, 4 marca 2007 r. Już dziś wszystkich Was, 
Siostry i Bracia w Chrystusie, zapraszam na tę uroczystość. Wiem, że nie zawsze 
chcemy uczestniczyć w okazjonalnych nabożeństwach ze względu na ich długość. 
Obiecuję, że dołożę starań, aby nabożeństwo odbywało się w dobrym tempie i nie 
trwało za długo. Przyrzekam, że moje kazanie będzie krótsze niż to, z którym 
miałem zaszczyt zwrócić się do Was w dniu 29 października tego roku.  
Pragnę wyjaśnić, że przedstawiony kalendarz nie jest podyktowany zwłoką w 

objęciu służby w Parafii w Warszawie. Wynika on przede wszystkim z potrzeby 
spokojnego i płynnego zamknięcia roku sprawozdawczego, odbycia 
sprawozdawczych posiedzeń Zgromadzeń Parafialnych i zakończenia przez ks. dr. 
Włodzimierza Nasta i przeze mnie służby w naszych Diecezjach. 

    

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,     
życzę dzieciom, młodzieżyżyczę dzieciom, młodzieżyżyczę dzieciom, młodzieżyżyczę dzieciom, młodzieży    

 i Wam wszystkim błogosławionego czasu Adwentu  i Wam wszystkim błogosławionego czasu Adwentu  i Wam wszystkim błogosławionego czasu Adwentu  i Wam wszystkim błogosławionego czasu Adwentu     
i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego.i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego.i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego.i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego.    

 Radujmy się, bo „objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.”  Radujmy się, bo „objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.”  Radujmy się, bo „objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.”  Radujmy się, bo „objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi.”     
(Tt 2, 11) (Tt 2, 11) (Tt 2, 11) (Tt 2, 11)     

Radujmy się, bo „wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Radujmy się, bo „wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Radujmy się, bo „wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Radujmy się, bo „wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie     
Boga naszego.” (Ps 98,3)Boga naszego.” (Ps 98,3)Boga naszego.” (Ps 98,3)Boga naszego.” (Ps 98,3)    

    
Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.     

Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie,Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie,Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie,Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie, 
 

ks.Piotr Gaś 
Szczecin, 13 grudnia 2006 roku 
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WYBRANO NOWEGO PROBOSZCZA 
PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 
W związku z zamiarem przejścia na emeryturę  ks. dr. Włodzimierza Nasta,  

dnia 19. 11. 2006 r. odbyły się wybory nowego proboszcza parafii. 
Zgłoszone były dwie kandydatury: ks. Piotr Gasia dotychczasowego 
proboszcza parafii Świętej Trójcy w Szczecinie i ks. Sławomira Sikory 
dotychczasowego proboszcza pomocniczego parafii Świętej Trójcy w 
Warszawie. W okresie przedwyborczym odbyły się specjalne nabożeństwa 
prowadzone przez kandydatów: 29.10.2006 r. – ks. Piotr Gaś i 5. 11. 2006 r. 
– ks. Sławomir Sikora, a po tych nabożeństwach spotkania kandydatów z 
parafianami. Oba nabożeństwa i spotkania zgromadziły licznych parafian, 
którzy mieli możliwość uzyskania bezpośrednio odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania.  

Wysoka frekwencja na obu nabożeństwach i spotkaniach jak i na 
zgromadzeniu wyborczym (głosowało 517 osób na 873 uprawnionych do 
głosowania) świadczy o tym, że parafianie czują się gospodarzami swojej 
parafii i nie jest im obojętna przyszłość parafii. Ten potencjał, jaki ma parafia 
Świętej Trójcy powinien być wykorzystany w przyszłości. W przyszłym roku 
będą wybory do rady parafialnej i komitetu parafialnego.  

W wyniku przeprowadzonych wyborów ks. Piotr Gaś otrzymał 293 głosy, a 
ks. Sławomir Sikora 222 głosy, 2 głosy oddano nieważne.  

Nowym proboszczem parafii Świętej Trójcy wybrano  
ks. Piotra Gasia.  

Aldona Karska 
��� 

W dniu 8. 12. 2006 r. wybór został zatwierdzony przez Konsystorz. 
Ustalono te ż termin wprowadzenia w urz ąd proboszcza 

ks. Piotra Gasia na dzie ń 4. 03. 2006 r. 
��� 

W dniu 23. 11. 2006 odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej, na którą 
zaproszono nowowybranego proboszcza, ks. Piotra Gasia.  

 Na początku posiedzenia, prezes Rady Parafialnej - pan Czesław Paweł 
Poppe oświadczył, że rezygnuje z funkcji prezesa Rady Parafialnej Parafii 
Świętej Trójcy i członka Rady Parafialnej, przekazał rezygnację na piśmie na 
ręce sekretarza Rady p. Olgi Sztejnert i po krótkim oświadczeniu opuścił 
posiedzenie.  

W związku z tym, Rada wybrała nowego prezesa; w głosowaniu tajnym 
Rada powierzyła obowiązki prezesa Rady Parafialnej ks. dr. Włodzimierzowi 
Nastowi, a kuratorem Parafii został pan Maciej Pełczyński. 

Kadencja obecnej Rady Parafialnej kończy się w połowie przyszłego roku. 
Wybory nowej Rady Parafialnej przewidywane są w maju przyszłego roku. 
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W dniu 19 grudnia 2006 r. Rada Parafialna skierowała do jej byłego prezesa 
list z wyrazami podziękowania za wieloletnią pracę na  rzecz naszej Parafii: 

 
Warszawa, dnia 19 grudnia 2006 r. 

 
 
Szanowny Pan 
Czesław Paweł Poppe 
 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
Drogi Pawle, 
 
Rada Parafialna ze smutkiem przyjęła Pana rezygnację z funkcji 
Prezesa Rady i członka Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy, złożoną 
na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2006 r. Pana decyzja jest dla nas 
niezrozumiała, ale ją szanujemy. Odnosimy wrażenie, że została 
podjęta na skutek ogromnych emocji, lecz nie nam ją ani komentować, 
ani ją rozpatrywać. 
 
W imieniu własnym i Zborowników dziękujemy za włożoną pracę i trud, 
za tak wiele poświęconego Parafii czasu i energii, za tyle lat czuwania 
nad jej dobrem i rozwojem. 
 
Wiemy, że Pana rezygnacja z funkcji Prezesa Rady Parafialnej nie 
oznacza rezygnacji z czynnego uczestniczenia w życiu naszej Parafii. 
Będziemy bardzo radzi, jeżeli zechce Pan nadal wspierać Parafię swoją 
mądrością i czasem. 
 
Łączymy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, 
 
w imieniu Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy 
 
 
 
(-) Ks. dr Włodzimierz Nast     (-) Olga Sztejnert 

       Prezes Rady                   Sekretarz Rady 
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NOWY PROBOSZCZ 

 
Życiorys i przebieg służby ks. Piotra Gasia 
przytaczane były zarówno w informacjach przed 
wyborami podanymi przez radę parafialną, jak i w 
poprzednim informatorze na podstawie curriculum  

vitae przedstawianych przez samych kandydatów 
przed wyborami. Dlatego teraz przypomnę tylko 
kilka szczegółów.  
Ks. Piotr Gaś urodził się 15.01.1959 r. w Ustroniu. W 
1983 ukończył z wyróżnieniem studia teologiczne na 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 4 grudnia 1983 r. został 
ordynowany w Szczecinie na duchownego. Tam też w 1990 został wybrany na 
proboszcza i urząd ten pełnił do chwili obecnej.  

W okresie swej służby ks. Piotr Gaś zainicjował i realizował Projekt 
Bonheoefferowski w Szczecinie, był współzałożycielem polsko-niemieckiej 
Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów 
i Spotkań im. ks. dr. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie, podejmował i 
realizował szereg inicjatyw ekumenicznych; przewodniczył Komisji do Spraw 
Misji i Ewangelizacji Diecezji Wrocławskiej, od 15 lat współorganizował 
tygodnie ewangelizacyjne dla rodzin w Karpaczu. 

 Przez Synod Kościoła został powołany do pracy w Konsystorzu na stanowisku 
radcy duchownego – wybierany wielokrotnie funkcję te sprawuje od 1996 r. 
Na forum międzynarodowym w l. 1990-97 był członkiem Rady Światowej 
Federacji Luterańskiej. Od 2001 jest członkiem Komitetu Wykonawczego 
Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie.  

W 2005 r. otrzymał nagrodę im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną.  
25. października 2006 r. Fakultet Teologiczny Uniwersytetu w  Greifswaldzie 
uhonorował ks. Piotra Gasia jako teologa i niestrudzonego  „budowniczego 
pomostów porozumienia” pomiędzy Greisfswaldem a Szczecinem tytułem  
doktora honoris causa. 
Żona - Małgorzata ukończyła teologię na ChAT w Warszawie, jest diakonem.  
Państwo Gasiowie mają troje dzieci: synowie Łukasz i  Mateusz są studentami, 
a córka Anna jest w gimnazjum.  

A.K. 

 
 

 



 8 

WYBORY DELEGATÓW DO SYNODU DIECEZJALNEGO 
 

10. grudnia 2006 r. po nabożeństwie odbyło się Wyborcze 
Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru delegatów 
Parafii Świętej Trójcy w Warszawie do Synodu Diecezjalnego 
Diecezji Warszawskiej. Zgłoszono 14 kandydatów: Maria Chmiel, 
Andrzej Dziadosz, Elżbieta Fedisz, Bogdan Geske, Alina E. 
Janowska, Aldona Karska, Elżbieta Maliszewska, Stanisław Miścicki, Kamila 
Ostrowska, Maciej Pełczyński, Danuta Pniewska, Władysław Sikora, Olga 
Sztejnert, Katarzyna Ziemkiewicz. 

Wybierano 9 delegatów i 3 zastępców. W głosowaniu wzięło udział  119 
parafian. Oddano 117 głosów ważnych i 2 nieważne. 

Delegatami kolejnej kadencji Synodu Diecezjalnego zostali: 

� Maria CHMIEL , redaktorka, tłumaczka, przewodnicząca Koła Pań przy 
naszej Parafii Świętej Trójcy od 2003 r., v-ce przewodnicząca Społecznego 
Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza E-A, członkini Komisji 
Diakonijnej Parafii,  po raz drugi w Synodzie Diecezjalnym (poprzednio w 
l.1997-2002) 

� Elżbieta FEDISZ, pracownik umysłowy, członkini Rady Parafialnej 
obecnej kadencji, członkini Komisji Diakonijnej Parafii Świętej Trójcy, 
członkini Synodu Diecezjalnego poprzedniej kadencji 

� Bogdan GESKE, inżynier, członek Synodu Diecezjalnego poprzedniej 
kadencji 

� Alina JANOWSKA , nauczycielka, polonistka, przewodnicząca Komisji 
Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu Historycznego Parafii Świętej 
Trójcy, członkini Rady Parafialnej obecnej kadencji, po raz pierwszy w 
Synodzie Diecezjalnym 

� Aldona KARSKA , lekarz, członkini Komisji Diakonijnej Parafii Świętej 
Trójcy, współredaktorka Informatora Parafialnego, członkini Synodu 
Diecezjalnego poprzedniej kadencji 

� Stanisław MIŚCICKI , inżynier leśnik, profesor SGGW, członek Rady 
Parafialnej w latach 1997-2002, członek Synodu Diecezjalnego w latach 1997-
2002 

� Maciej PEŁCZYŃSKI , teolog, konserwator dzieł sztuki, członek, a od 23. 
11. 2006 r. - kurator Rady Parafialnej bieżącej kadencji,  członek Synodu 
Diecezjalnego poprzedniej kadencji 

� Danuta PNIEWSKA , prawnik, po raz pierwszy w Synodzie Diecezjalnym 
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� Olga SZTEJNERT, adwokat, sekretarz Rady Parafialnej bieżącej kadencji, 
Członkini Synodu Diecezjalnego i Synodu Kościoła bieżącej kadencji, 
członkini Synodalnej Komisji Prawniczej 

Zastępcami delegatów do Synodu Diecezjalnego zostali:  

Katarzyna Ziemkiewicz, Władysław Sikora, Elżbieta Maliszewska 

��� 
 

 

PARAFIALNA DIAKONIA 
 

PIKNIK PARAFIALNY Z OKAZJI ŚWIĘTA DIAKONII 
 
W dniu 24.IX.2006 po nabożeństwie parafianie i goście 
(chór z Drogomyśla) z ks. Karolem Macurą spotkali się 
na terenie przykościelnym na pikniku. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: bp Janusz Jagucki z Małżonką Danutą, 
p. Wanda Falk – Dyrektor Diakonii oraz księża 
parafialni. Pogoda nam dopisała, apetyty też, 

sprzedawano ciasto, kawę, herbatę, napoje chłodzące oraz kiełbaski i mięso z 
grilla. Swoje słodkie wypieki ofiarowały i sprzedawały panie: H. Jabłońska, K. 
Chojnacka, E. Nast., K. Ostrowska, A. Hasiuk, E. Byrtek, T. Rej, M. Perl, E. 
Rylak, E. Lehr, A. Sikora, M. Chmiel, E. Włodkowska, D. Pniewska, W. 
Dębowska, J. Breiter, I. Królik i E. Tudek. Sałatkę ofiarowała K. Ziemkiewicz, 
a mięso i wędliny dostarczył EOD „Tabita”. Grillowali panowie z „Tabity”, 
ustawieniem stolików zajęli się panowie: T. Knapik, Z. Karaśkiewicz i A. 
Kisiel. 
Panie A. Sikora i E. Byrtek zakupiły dla dzieci słodycze i owoce. Pani E. 
Kazimierska  sprzedawała wytwory rąk własnych z suszonych roślin i 
kordonka. 

Na pikniku zgromadziło się ok. 350 
osób. Dla dzieci panie E. Byrtek i B. 
Szczurek przygotowały bogaty 
program: były konkursy z 
nagrodami, rysunki kolorową kredą 
na chodniku oraz skoki w 
nadmuchiwanym zamku. 
Pięknie zaprezentował się chór z 
Drogomyśla, w barwnych strojach 
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ludowych, wykonując wiele pieśni religijnych, ludowych, a także  ogólnie 
znanych przebojów z musicali. 
Wszystkim członkiniom parafialnej diakonii oraz wszystkim innym, którzy 
poświęcili swój czas, aby to nasze wspólne świętowanie mile zapisało się w 
naszej pamięci serdeczne Bóg zapłać. Zebrane ofiary pieniężne wyniosły 
1240,00 zł, kwotę tę w całości przeznaczono na cele charytatywne. 

��� 
 
ŚNIADANIE DIAKONIJNE Z OKAZJI DZI ĘKCZYNNEGO ŚWIĘTA 

ŻNIW  
 

Dnia 7.X.2006 seniorzy parafii spotkali się na śniadaniu. 
Frekwencja nie dopisała, a to z powodu zaplanowanych w 
Warszawie w tym dniu demonstracji zwolenników różnych 
ugrupowań politycznych. Seniorzy obawiali się trudności 
z dojazdem i wiele osób zrezygnowało z uczestniczenia w śniadaniu. 
Członkinie diakonii parafialnej przygotowały różne sałatki, upiekły tradycyjne 
ciasta z owocami, były też owoce. 

Słowem Bożym służyli ks. S. Sikora i J. Hause. Spotkanie przebiegło w 
serdecznej i miłej atmosferze. Wszyscy wspólnie mogli śmy dziękować Bogu 
nie tylko za owoce pól i sadów, ale nade wszystko za wielką łaskę i 
miłosierdzie, którymi nas obdarza. 

��� 
 

ODWIEDZINY 

Od I niedzieli Adwentu członkinie Komisji Diakonijnej i 
współpracujący z nią parafianie będą odwiedzać seniorów 
parafii. Akcją objętych jest 196 osób. Celem wizyty jest 
złożenie życzeń świątecznych, podzielenie się opłatkiem, a 
także serdeczna rozmowa i zapewnienie, że seniorzy zawsze 
mogą znaleźć pomoc i opiekę w trudnych dla nich chwilach 

życia. 

Również od I niedzieli Adwentu w ramach akcji Wiglijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom rozpoczynamy sprzedaż świec. Zachęcamy parafian do zakupu, aby 
na żadnym stole wigilijnym nie zabrakło dowodów naszej pamięci o dzieciach 
oczekujących naszej pomocy i wsparcia.                                                                          

                                                                         Adda Hasiuk 
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        REFLEKSJE NA TEMAT WIZYT U SENIORÓW 
 

     W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia akcji składania życzeń seniorom 
naszej parafii. Inicjatywa podjęcia tej chwalebnej akcji wyszła od Ewy Nast, 
żony naszego proboszcza.  Wiele czasu i energii włożyła w nakłonienie i 
zachęcenie parafian z różnych części miasta do składania wizyt w domach 
seniorów. Odwiedzamy ludzi, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie 
mogą uczestniczyć aktywnie w życiu parafii. Główny  ciężar tego 
przedsięwzięcia spoczywa na barkach członków Komisji Diakonijnej, ale 
współpracują z nami wolontariusze spoza Komisji. Na ogół spotykamy się z 
wielką życzliwością i sympatią, chociaż bywały osoby, które nie życzyły sobie, 
aby zakłócać im spokój i tym osobom wysyłamy życzenia pocztą. Ja na swojej 
drodze spotkałam bardzo sympatycznych parafian, również rodziny parafian 
nie będące naszymi wyznawcami przyjmowały mnie ciepło i serdecznie. Do 
dziś składam wizytę wdowie po naszym parafianinie, która jest katoliczką i 
bardzo cieszy się za każdym razem z otrzymanej książeczki ks. Henryka 
Czembora. Myślę, że swoimi wizytami utwierdzamy seniorów w odczuciu, że 
nie są samotni i mogą liczyć na ciepłe słowa przekazywane przez nas, a także 
pamięć o nich i  cierpliwe wysłuchanie, jakie problemy i kłopoty mają.   

                                                             

Krystyna Chojnacka 

��� 
 

NIKT NIE JEST ZA MAŁY… 

 

Od 8 lat przy naszej Parafii działa Diakonijne 
Przedszkole Niedzielne,  pomysł zrodził się z 

doświadczeń i inicjatywy kilku osób: ówczesnego 
Koordynatora Diakonii Parafii – Ks. Wojciecha 
Froehlicha, Proboszcza Pomocniczego -  Ks. 
Sławomira  Sikory oraz mojej. Początkowo zajęcia 
odbywały się „gościnnie” w pokoju przy Sali 

Parafialnej i każdorazowo wszelkie, nieliczne wtedy 
jeszcze, zabawki i pomoce pakowaliśmy w kartony, a dzieci musiały siedzieć 
przy stołach dla dorosłych. Po trzech latach dostaliśmy do dyspozycji 
samodzielny pokoik z łazienką, a pomocy było coraz więcej, np. Biblie dla 
dzieci, książeczki, kolorowe obrazki i dekoracje okienne oraz flanelograf - 
zestaw filcowych, kolorowych postaci biblijnych, elementów krajobrazu i 
budowli, które w „magiczny” sposób przyczepić można do specjalnej tablicy. 
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Najważniejsze są jednak dzieci, początkowo przychodziło troje lub pięcioro 
dzieci, bywały niedziele, gdy zajęcia prowadzone były dla jednego dziecka. Od 
trzech lat dzieci jest coraz więcej, w roku szkolnym 2006/2007 lista 
uczestników zawiera już 43 osoby. Na zajęcia przedszkola przychodzi, co 
niedzielę średnio 15-cioro dzieci.. Odnotowaliśmy również rekord – kiedy na 
niedzielne zajęcia przyprowadzono 24 dzieci w wieku: od 18 miesięcy do 6 
roku życia. Choć zajęcia Diakonijnego Przedszkola Niedzielnego są pomyślane 
dla dzieci od 3-6 roku życia, to bardzo często rodzice przyprowadzają jeszcze 
młodszego braciszka lub siostrzyczkę swego dziecka. Powoli rodzi się myśl by 
stworzyć grupę „pampersów” czyli grupę dla mam z maluchami do 3-go roku 
życia.  

W maju 2006 Parafia przekazała nowy, większy lokal na zajęcia 
Diakonijnego Przedszkola Niedzielnego i lekcje religii - nr19a, I piętro nad 
Kancelarią Parafii. 

Dzieci przychodzą na zajęcia o godz. 10.30, na początku jest czas na zabawę 
(tu chciałabym podziękować wszystkim rodzicom, którzy podarowali zabawki, 
poduszki, zasłony i meble do urządzenia sali, a także pani, która zrobiła na 
drutach małe i większe papcie dla dzieci i opiekunów). Po czasie na wspólne 
zabawy i śpiew piosenek (najbardziej lubiane są te „z pokazywaniem”) 
opowiadana jest historia biblijna, wspólnie się modlimy, kolorujemy obrazki, 
zaś dzieci uczęszczające do klasy „0” przechodzą do sali katechetycznej, by 
dokładniej omówić temat. Jest też chwila na „herbatkę i ciasteczko”, a bywa - 
gdy nabożeństwo trwa dłużej, iż pozostaje jeszcze trochę czasu na wspólne 
zabawy i zgadywanki. Dwa razy do roku: przed świętami Bożego Narodzenia i 
przed Dniem Matki przygotowujemy krótki program z wierszykami i 
piosenkami, które dzieci z wielkim przejęciem wykonują w Kościele, podczas 
nabożeństwa rodzinnego. Po kilku latach doświadczeń muszę powiedzieć, że 
jest to przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania wielu osób, ale radość 
dzieci i przekonanie, że „nikt nie jest za mały by poznawać i chwalić Boga” 
daje siłę i przekonanie, że tak trzeba i warto. Zajęcia prowadzone są przez 
wolontariuszy-studentów pedagogiki lub teologii, koordynatora diakonii parafii 
oraz parafianki, jest to grupa 14 osób. Raz na 2 miesiące organizuję spotkanie 
robocze, na którym planujemy tematy zajęć, obecność opiekunów itp., 
jest też czas na wspólną modlitwę i podziękowanie Bogu za 
dotychczasowe błogosławieństwo tej inicjatywy.   

Bardzo dziękuj ę wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wspierają działanie Diakonijnego Przedszkola 
Niedzielnego, a tym samym okazują życzliwość i 
wielkie serce dla dzieci,  

Elżbieta Byrtek  
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WIZYTA W „SAREPCIE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę Wieczności (26.XI) członikinie Komisji Diakonijnej oraz 
Państwo H. i J. Toeplitzowie (Fundusz Amsterdamski) złożyli, jak co roku, 
wizytę w domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie. Celem wizyty było złożenie 
życzeń adwentowo-świątecznych oraz przekazanie darowizny z okazji Świąt w 
kwocie 2000zł, wypracowanej w diakonijnej kawiarence. 

Adda Hasiuk 

 

JUBILEUSZ TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO 
 

16. listopada 2006 r. w kościele Świętej Trójcy miał miejsce 
uroczysty Koncert Muzyki Poważnej. Koncert odbył się z 
okazji 190-lecia Towarzystwa, 40-lecia wydania Nowego 
Testamentu w przekładzie warszawskim i 60-lecia 
Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Zebranych na 
koncercie gości oraz występujących artystów powitał ks. dr 
Włodzimierz Nast jako gospodarz świątyni. Byli też autorzy 

przekładu ekumenicznego Pisma Świętego, biskup Janusz Jagucki i 
członkowie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

W imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce zebranych powitała dyrektor 
Małgorzata Platajs. 



 14 

 W programie koncertu wykonywane były utwory Jana Sebastiana Bacha, A. 
Vivaldiego, Feliksa Mendelssohna, Stanisława Moniuszki, G.Fauré, 
C.Franck’a. wykonawcami utworów byli: Magdalena Cieślar (śpiew), Dariusz 
Górski (śpiew), Jerzy Dziubiński (organy). 

Utwory muzyczne przeplatane były czytaniem przez młodzież  wybranych 
wersetów Pisma Świętego wraz z współczesnymi odniesieniami do tych 
tekstów z artykułów prasowych. 

Na zakończenie dyrektor Towarzystwa Biblijnego Małgorzata Platajs 
podziękowała wykonawcom. 

A.K. 

GOŚCIE Z AMSTERDAMU 
 

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2006 r. przebywała w 
Warszawie na zaproszenie Parafii Św. Trójcy 
delegacja Diakonii Parafii Luterańskiej w 
Amsterdamie. W roku 2007 minie dwadzieścia 
pięć lat, gdy po raz pierwszy przybyli do 
nas luteranie z Amsterdamu w 
pierwszą niedzielę Adwentu, aby nas 
wspierać duchowo i materialnie w bardzo 
trudnych dla naszych parafian i Parafii czasach. Panował 
stan wojenny. Parafianie byli załamani, nie widzieli dla siebie i 
Kościoła perspektywy, brakowało żywności, lekarstw i wielu dóbr 
materialnych. Proboszcz Amsterdamskiej Parafii, ks. Happee, dodawał nam 
otuchy. Wspólnie rozważaliśmy modlitwę „Ojcze nasz”. Za modlitwą przyszły 
czyny. Przyjeżdżały do nas transporty z medykamentami, żywnością i 
niektórymi materiałami. Przewodnicząca Diakonii Amsterdamskiej, Miep 
Muller oraz Sekretarz Diakonii Bob Hulst dokładali wszelkich starań, aby 
poznać nasze potrzeby i je uwzględnić w dostawach. Otrzymaliśmy farby na 
odmalowanie kościoła filialnego we Włochach. Dostarczono nam i 
zmontowano drzwi przesuwne w salach parafialnych, dzięki czemu można 
było rozdzielić pomieszczenia, w których mogły się odbywać odrębne 
spotkania. Nasz przyjaciel Bob osobiście wykonał i zmontował w „Tabicie” 
okrągłe okienko typu Tifany, z gołębiem. Mogliśmy rozdzielić żywność i leki 
wśród potrzebujących. Tak to trwało przez 24 lata. Dla sprawnej realizacji tych 
wszystkich zadań i kontroli wydatkowania przekazanych pieniędzy, 
Amsterdamczycy powołali Warszawską Komisję Finansową w składzie: 
skarbnik dr Jerzy Toeplitz,  dr Beata Brochocka, Krystyna Rynkiewicz i 
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Ryszard Folc. Komisja ta skutecznie współpracowała z księżmi Parafii, Kołem 
Pań Opiekunek i powstałą później Komisją Diakonijną. 

Po stronie amsterdamskiej zmieniały się osoby kierujące Diakonią, która jest 
odrębną od Kościoła jednostką prawną i w której obowiązuje zasada rotacji. 
Ale więzy z Parafią istnieją, bowiem realizuje się tam zasadę łączenia 
duszpasterstwa i diakonii, „słowo i czyn”. Obecnie przewodniczącą Diakonii 
jest pani Anke van der Sluis-Reuvers, sekretarzem generalnym pan Hanne 
Wilzing a osobą odpowiedzialną za sprawy międzynarodowe pani Marjolein 
Brinkman. Wszyscy ci byli naszymi gośćmi, towarzyszył im pan R. Hartman, 
dotychczasowy Sekretarz Diakonii i wielokrotny nasz gość, który w ostatnim 
dniu listopada przeszedł na emeryturę. Delegacja wyraziła chęć kontynuowania 
pomocy ale poszukiwała też nowych form współpracy partnerskiej. W czasie 
wizyty odbyło się kilka spotkań w Parafii św. Trójcy, Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego i w Domu Opieki „Tabita”, dokąd płynęła 
dotychczasowa pomoc. Poinformowano ich również o pomocy udzielonej z 
środków amsterdamskich dla Domu Opieki „Sarepta”, gdzie delegaci 
przebywali rok wcześniej. W Konsystorzu uzyskali informacje od pani Wandy 
Falk i ks. Marcina  Brzóski o działalności Diakonii na szczeblu całego 
polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

dr Jerzy Toeplitz 

 
 

 

 

WIZYTA GO ŚCI Z KALININGRADU 
 

W dniach od 2 do 5 grudnia na zaproszenie proboszcza parafii ks. 
Włodzimierza Nasta oraz Koła Pań przyjechała do Warszawy 7-osobowa grupa  
przedstawicielek Koła Pań z parafii luterańskiej w Kaliningradzie (Królewcu). 
Była to pierwsza wizyta członków kościoła luterańskiego z  terenu obwodu 
kaliningradzkiego. Panie przywiozły zaproszenie od swojego proboszcza, 
pastora Osterwalda, dla ks. proboszcza Nasta do złożenia wizyty w ich zborze 
w niedzielę Judica, w marcu przyszłego roku. Naszych gości interesowało  
życie religijne warszawskich luteranów, panie miały także możliwość 
zapoznania się z działalnością Towarzystwa Biblijnego w Polsce, o czym 
szczegółowo informowała dyrektor Towarzystwa pani Małgorzata Platajs. 
Goście zwiedzili również kościół i muzeum KOP SIH, oprowadzeni przez 
dyrektor Społecznego Instytutu panią Alinę Janowską. Na wspólnym obiedzie 
z przedstawicielkami Koła Pań oraz parafialnej  diakonii ksiądz proboszcz 
poinformował o historii parafii i formach działalności na rzecz wiernych. 
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Goście wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie, przekazując zebranym 
słowa pozdrowienia i radości z nawiązania kontaktów. Na nabożeństwie była 
również  obecna  ekipa telewizyjna – kierowniczka grupy gości, pani Elwira 
Siroka była już bohaterką  filmu o powojennych losach mieszkańców tego 
terenu. (Był on emitowany przez program 3 TVP). 

 

 
 

Program kulturalny obejmował zwiedzanie miasta oraz Zamku Królewskiego 
i Pałacu w Wilanowie, co zapewniły przewodniczki – członkinie naszej 
parafii.. Chętni mogli także wjechać na 30 piętro Pałacu Kultury. 

Parafia w Kaliningradzie jest stosunkowo młoda, zgodę na jej reaktywowanie 
uzyskano  dopiero w latach 90. Skupia około 470 wiernych, w całym obwodzie 
kaliningradzkim jest ich około 1700. Jako luteranów cieszy nas fakt 
nawiązania kontaktów z tak ważnym dla dziejów Reformacji w Polsce 
miastem, jak Królewiec. 

Maria Chmiel 
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PASTORZY WSCHOWSCY WRÓCILI DO DOMU... 

 

Pod koniec października br. zniknęły ze ścian balkonu w naszym kościele 
portrety siedmiu pastorów, podarowane Parafii przed 5. laty przez pana mgr. 
Konstantego Potockiego. Zdobiły one niegdyś, przed wielu laty ściany 
nieczynnego od czasów powojennych kościoła ewangelickiego pw Żłobka 
Chrystusowego we Wschowie. Po splądrowaniu kościoła zaginęło, niekiedy 
bezpowrotnie szereg elementów jego wyposażenia. Portrety, stanowiące 
jedynie część zbiorów, nie wiedząc o ich pochodzeniu nabył i sfinansował ich 
odrestaurowanie, a następnie przekazał naszemu kościołowi pan Konstanty 
Potocki. 

Na skutek pism dyrekcji Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Wschowa, wyjaśniających losy zaginionych po wojnie dóbr 
kultury materialnej tego miasta, a wśród nich także znajdujących się w miejscu 
ważnym dla historii ewangelicyzmu, jakim był tamtejszy kościół, oraz 
zawierających uprzejmą prośbę o zwrot znajdujących się w posiadaniu Parafii 
portretów, Rada Parafialna w dniu 12 października br, po dłuższej dyskusji, 
postanowiła przychylić się do tej prośby. 

I tak to pastorzy wschowscy po dłuższej „pośmiertnej” wędrówce i pobycie w 
Warszawie wrócili 23 października 2006 r. do swego domu. Dawny kościół 
jest obecnie remontowany, jak zapewnia burmistrz miasta „celem 
doprowadzenia go do dawnej świetności i udostępnienia wiernym oraz 
społeczności miasta Wschowy”. 

Pan mgr Potocki po przekazaniu mu wiadomości o decyzji Rady Parafialnej 
nie ukrywał swego zasmucenia. Ufamy jednak, że jako ten, który przyczynił 
się do uratowania cennych obrazów o historycznej wartości, doceni i ten gest 
obdarowanej przez niego parafii warszawskiej, która sama wiele utraciła i 
uznała, że to, co nie było w przeszłości jej własnością, powinno powrócić do 
miejsca swego pochodzenia. 

ks. Włodzimierz Nast. 
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10 LAT DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ  

W PARAFII 

w okresie kadencji ks.dr. Włodzimierza Nasta i ks. Sławomira Sikory 
oraz Rady Parafialnej z jej Prezesem Pawłem Poppe 

Przed 10 laty Rada Parafialna powołała Biuro d/s Rozbudowy EOD Tabita 
(które przemianowano na Biuro d/s Inwestycji) i powierzyła funkcję 
pełnomocnika budowy mgr. inż. Jerzemu Fediszowi, pod nadzorem którego w 
ciągu tych lat zrealizowano zadania inwestycyjno-remontowe o różnym 
przeznaczeniu. Zadania finansowano ze środków własnych Parafii i 
uzyskanych dotacji.  

1. ROZBUDOWA EOD „TABITA” 
W ramach rozbudowy wybudowano na terenie ośrodka 
budynki o różnej funkcji, w tym: 

1/ Budynek mieszkalny mieszczący: 4 mieszkania 
dwupokojowe, 2 mieszkania jednopokojowe, 4 pokoje 
zbiorowego zakwaterowania, oddzielne dla mężczyzn i 
kobiet węzły higieniczno-sanitarne oraz jadalnię z przyległą 
kuchenką i pokojem administracji. 

2/ Budynek pensjonariuszy realizowano etapami. Dwa z 
tych etapów wykonano i trwa realizacja trzeciego, końcowego etapu. W części 
budynku wykonanej w dwóch etapach mieszczą się: 63 pokoje z łazienkami, 4 
pokoje gościnne, hol wejściowy, kuchnia centralna, kuchenki oddziałowe, 
jadalnia personelu, jadalnia pensjonariuszy, pomieszczenia medyczne, pokoje 
dyrekcji ośrodka, szatnie szafkowe personelu, kiosk-barek, pojedyncze 
sanitariaty łazienki, komórki gospodarcze, pralnia, kotłownia, wentylatornia, 
brudowniki itp. W części budynku obecnie realizowanej mieszczą się: 33 
pokoje pensjonariuszy z łazienkami, 8 pokoi gościnnych z sanitariatami, 
podręczne magazynki i komórki sprzątaczek. W pomieszczeniach przyziemia 
tej części budynku zamierza się urządzić Przychodnię Rehabilitacyjną. 
Zaprojektowane w tym budynku: odpowiedniej wielkości windy, pochylnie, 
uchwyty, szerokie korytarze i otwory drzwiowe pozwalają na swobodne 
poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. 

3/ Pobudowano stację energetyczną: dla potrzeb całego ośrodka. 

4/ Wywiercono studnię: która stanowi podstawowe źródło zasilania całego 
ośrodka w wodę i wykonano hydroforni ę. Jako źródło awaryjne utrzymuje się 
sieć miejską. 

5/ Zmontowano stację pomiarowo-redukcyjną gazu: z siecią.  
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6/ Wykonano centralną zautomatyzowaną kotłownię gazową: z węzłem 
cieplnym i stacją uzdatniania wody 

7/ Wybudowano oczyszczalnię ścieków: dla potrzeb całego ośrodka. 

8/ Pobudowane drogi i parkingi  na terenie ośrodka 

9/ Elewacja budynku pensjonariuszy (w trakcie realizacji, zakończenie 
planowane na wiosnę 2007 r.) 

 

2. REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI 
KOŚCIOŁA 

W ramach tego remontu: dokonano naprawy, 
uzupełnienia i malowania tynków elewacji. Na wszystkich 
przybudówkach wymieniono deskowanie, częściowo 
konstrukcje więźby dachowej i dachy pokryto nową 
blachą miedzianą. Z blachy miedzianej wykonano też 
obróbki blacharskie i parapety okienne. Na żelbetowej 
konstrukcji głównych schodów wejściowych ułożono 

stopnie z bloków kamiennych. Schody boczne, podesty i mury okalające te 
schody wyłożono płytami z piaskowca. Poddano renowacji elementy 
kamienne: gzymsu głównego, podstaw kolumn, obramowań drzwi i inne. 
Wykonano instalację odgromową. Przeprowadzono renowację płaskorzeźby i 
tablicy granitowej nad głównym wejściem. 
Zainstalowano dźwig-platform ę dla osób 
niepełnosprawnych. Wokół całego kościoła 
wykonano pionową izolację przeciwwilgociową. 
Wyreperowano betonowy cokół i stalowe 
ogrodzenie a następnie pomalowano te elementy. 
Ciąg pieszy w obrębie portalu wykonano z ciętej 
kostki granitowej, wzdłuż ogrodzenia i opaska 
wokół kościoła z kostek sztucznego granitu. 
Teren wokół kościoła zagospodarowano – wzdłuż 
ogrodzenia posadzono cisy, na terenie ułożono 
trawnik.  

3. ZADANIA BUDOWLANE WYKONANE W PRZESTRZENI 
KOŚCIOŁA:  

1/ Uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej powierzchni: usunięto z 
piwnicy gruz, ziemię i śmiecie pochodzące jeszcze z czasów odbudowy 
kościoła (!); piwnicę pogłębiono o 30 cm, wykonano betonowy podkład pod 
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posadzkę i uzyskano pomieszczenie użytkowe o powierzchni 720 m2 do 
zagospodarowania. 

2/ Wykonano konstrukcję wsporczą pod organy w kościele: Koncepcje 
rysunkową posadowienia 16 ton ważących organów opracował mgr inż. Jerzy 
Fedisz i wg jego koncepcji organy posadowiono na żelbetowej płycie 
zakotwionej w murze bez potrzeby wyburzania innych elementów.   

3/ Centralne ogrzewanie w kościele: przystąpiono do wymiany centralnego 
ogrzewania grzejnikowego i wymiany węzła cieplnego o wydajności 
uwzględniającej zwiększoną przestrzeń o uzyskaną w piwnicy kubaturę. 
Obecnie wykonano dogrzewanie przestrzeni kościoła ciepłym powietrzem 
poprzez wykonanie wentylatorni oraz odtworzenie i wykorzystanie 
istniejących kanałów wentylacyjnych w balkonach biegnących wokół kościoła. 
Nawiew rozetami umieszczonymi pod balkonami. 

 

4. BUDOWA STROPU ZABEZPIECZAJĄCEGO W KAPLICY 
HALPERTÓW 

W wyniku przeprowadzonych badań, pobranych próbek 
elementów drewnianych stropu oraz sprawdzania stateczności 
zamocowanych ciężkich gipsowych rozet i szyszek, okazało 
się, że dalsze użytkowanie kaplicy bez wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń stanowi zagrożenie dla osób w 
niej przebywających. By uniknąć wyłączenia kaplicy z 
użytkowania i utrzymać bezsłupłową w niej przestrzeń 

wykonano strop drewniany na belkach stalowych wspartych na parapetach 
okien. Strop ten chroni osoby przebywające w kaplicy przed urazami 
spowodowanymi oderwaniem się rozet lub szyszek od stropu. 

 

5. KAMIE Ń PAMIĄTKOWY  

Kamień pamiątkowy umieszczono na terenie kościoła w widocznym miejscu 
w narożniku. Przeprowadzono jego renowację, wykonano nowy cokół z 
granitu i na nim posadowiono kamień. Przestrzeń wokół niego obsadzono 
cisami i niskopienną zielenią. 

          Proboszcz  
(-) ks. dr Włodzimierz Nast                                                                               

Pełnomocnik Parafii 
                                                                                                       ds.inwestycji 

.                                                          (-) mgr inż. Jerzy Fedisz 
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WAZOWIANKI DZIĘKUJĄ ZA PAMIĄTKOWĄ TABLICĘ 

 

W latach od 1925 r.  działała w Warszawie Szkoła Żeńska im Królewny Anny 
Wazówny Zboru Ewangelicko-Augsburskiego. Szkoła 
mieściła się w  budynku przy ul. Kredytowej 2, a dyrektorką  
została pani Helena Bursche, córka Księdza Biskupa, osoba 
posiadająca wysokie kwalifikacje intelektualne i 
charakterologiczne. Szkoła prowadziła swą działalność 
nieprzerwanie do roku 1944, zarówno w okresie 
międzywojennym, jak i w podziemiu, w okresie okupacji hitlerowskiej. 
Zawsze odznaczała się wysokim poziomem nauczania i bardzo dobrym 
poziomem zajęć pozalekcyjnych jak np. kółka historyczne, matematyczne, 
zespoły sportowe  i inne. W szkole panowała wspaniała atmosfera, pełna 
tolerancji i wzajemnej życzliwości, a dowodem patriotycznego wychowania 
był udział w konspiracyjnym harcerstwie i Armii Krajowej.  

Bardzo wiele uczennic brało udział w Powstaniu Warszawskim. 
Ta ogromna więź i wzajemna przyjaźń 

spowodowała, że w okresie powojennym 
spotykałyśmy i spotykamy do chwili obecnej. 
Początkowo uczestniczyła pani Dyrektorka i 
nauczycielki, obecnie pozostało nas już 
niewiele. W 1982 r. udało się, po wielu 
staraniach, ufundować tablicę i umieścić ja na 
kamieniu postawionym na terenie skwerku 
przy Kościele Św. Trójcy. 
Była to metalowa tablica upamiętniająca 
istnienie szkoły, z ładnie wygrawerowanym 
napisem. Z upływem lat napis stał się mało 
czytelny, więc postarałyśmy się o jego 
odnowienie. Bardzo cieszyłyśmy się, że napis 
stał się wyraźny, a tablica wyładniała. Niestety 
radość trwała krótko. Była za bardzo   
widoczna i została skradziona na złom.  

Bardzo nas zmartwił fakt, że już nie ma żadnego śladu szkoły a zależało nam 
na ocaleniu jej od zapomnienia. 

Ogromnie chciałyśmy zrobić nową tablicę, ale było to dla nas bardzo trudne. 
Okazało się jednak, że nie jesteśmy same.  

Przez cały ten okres bardzo pomagał nam Ksiądz Proboszcz – dr 
Włodzimierz Nast. Wyraził też wyraził zgodę na przeniesienie kamienia w 
miejsce lepiej usytuowane, a w sprawie wykonania tablicy skierował do 
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przewodniczącego warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Cmentarza Ewang.-Augsburskiego, pana Witolda Strausa. 

Pan Straus skontaktował nas z  wykonawcami: panem Łukaszem Trzeciakiem 
i panem Andrzejem Woińskim, którzy uznali, że bezpieczniej będzie zrobić 
tablicę z granitu i bardzo ładnie wykonali napis. Jednocześnie p. Straus 
porozumiał się z p. mgr inż. Jerzym Fediszem – Pełnomocnikiem Parafii ds. 
Inwestycji i razem znaleźli właściwe miejsce do przeniesienia kamienia. Było 
to zadanie skomplikowane, bo kamień przed laty mocno osadzono. Dzięki 
panu Fediszowi kamień został szybko przeniesiony, ładnie podmurowany i 
posadzono wokół niego ozdobne rośliny.   Obecnie o wiele lepiej się 
prezentuje. Na koniec okazało się, że nie musimy ponosić kosztów, bo zostało 
to inaczej załatwione, w czym ogromną rolę również odegrał pan. mgr inż. 
Jerzy Fedisz.   

Dołączył się również z pomocą finansową p. prof. Juliusz Gardawski, którego 
Mama, Jagoda z d. Bursche  i Ciocia -   Malina Bursche  były uczennicami 
naszej szkoły.  

Tylko dzięki pomocy Księdza Proboszcza dr Włodzimierza Nasta,  
Panów: mgr Witolda Strausa i inż. Jerzego Fedisza, jak również 

wykonawców tablicy, panów Łukasza Trzeciaka i Andrzeja Woińskiego udało 
się ocalić od zapomnienia naszą szkołę i jej Dyrektorkę  p. Helenę Bursche. 

Jesteśmy niezwykle wdzięczne za ogromną pomoc i okazaną nam 
serdeczność. To nadzwyczaj ważne, gdy w trudnej sytuacji okazuje się, że 
wokół są tak wspaniałe, niezwykle uczynne i pomocne Osoby. 

Za to wszystko bardzo pięknie dziękujemy.   
Maria Milbrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żeńskie Gimnazjum Zboru ewangelicko-augsburskiego im Królewny Anny Wazówny w Warszawie 
ul. Kredytowa 2, fotografia z okresu międzywojennego.   
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ŚRODEK WARSZAWY 

 

Czy wiecie że... geodezyjny środek Warszawy znajduje 
się pod krzyżem wieńczącym kopułę kościoła Świętej 
Trójcy?! 

Punkt ten został wyznaczony ponad sto lat temu przez 
Williama Lindleya podczas sporządzania nowych planów 
miasta, niezbędnych do budowy wodociągów i 
kanalizacji. 

��� 

 
Wirtualny spacer z placu Zielonego, 

ul. Erywańską na pl. Małachowskiego 
czyli historyczne fotografie okolic kościoła Św. Trójcy 

 
kolice kościoła Św. Trójcy znamy wszyscy bardzo dobrze. Ścisłe 
centrum Warszawy, plac Małachowskiego, Zachęta, Muzeum 
Etnograficzne, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, plac 

Piłsudskiego, ulice Kredytowa, Mazowiecka, Królewska, Traugutta, plac 
Dąbrowskiego... Ilekroć chodziliśmy do kościoła czy do parafii, za każdym razem 
mijaliśmy te budynki, ulice i place. Doskonale wiemy, jak wyglądają i zapewne 
niełatwo jest sobie bez nich wyobrazić tę okolicę. A jednak w końcu XVIII w., 
gdy zbudowano kościół Św. Trójcy, okolica ta wyglądała zupełnie inaczej i na 
przestrzeni dwustu lat zmieniła się kilkakrotnie nie do poznania. Właściwie 
jedynym jej stałym elementem od tamtego czasu jest kościół Św. Trójcy. 

Jeszcze kilka lat temu dawny wygląd miejsc wokół placu Małachowskiego 
poznawać mogli jedynie archiwiści lub pasjonaci, którzy w starych zbiorach i 
książkach odszukiwali historyczne ryciny, zdjęcia i plany dawnej Warszawy. 
Dzisiaj, dzięki internetowi, każdy z nas, nie wychodząc z domu, może się udać w 
nostalgiczną wędrówkę po starej Warszawie. W artykule tym chciałbym polecić 
kilka stron internetowych, dzięki którym będzie możliwa taka wędrówka po 
dawnej okolicy kościoła Św. Trójcy.  

Na początek warto zajrzeć na witrynę internetową naszej parafii 
www.luteranie.pl/warszawa-trojca . W menu klikamy na „Galerię zdjęć”, a 
następnie otwieramy galerię „Parafia Św. Trójcy przed wojną”. Możemy obejrzeć 
dwanaście zdjęć i rycin pochodzących ze zbioru pocztówek wydanych w 1931 r. 
nakładem Zboru ewangelicko-augsburskiego w Warszawie z okazji 150-lecia 
poświęcenia kościoła. Dwie pierwsze pocztówki to ryciny z końca XVIII wieku. 
Przedstawiają kościół Św. Trójcy oraz ul. Mazowiecką. Widzimy na nich, że 

O 
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miejsca te bardziej przypominały wieś niż miasto. Kolejne pocztówki to 
przedwojenne zdjęcia kościoła Św. Trójcy (zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz), a 
także budynków zborowych: plebanii, kancelarii, Gimnazjów im. Reja i Anny 
Wazówny. Niektóre z nich dzisiaj już nie istnieją. 

Po obejrzeniu tych dwunastu pocztówek zachęcam do odwiedzenia strony 
www.warszawa1939.pl . Klikamy w baner „Architektura Przedwojennej 
Warszawy”, następnie w „Indeksy” i „Indeks w podziale na typy obiektów”; 
znajdujemy w spisie obiektów „Kościoły i Świątynie” („Inne wyznania”) i klikamy 
w link „Ewangelicko-Augsburski pw św. Trójcy”. Po prawej stronie klikamy w 
napis „Powiększ”. Na ekranie pojawią nam się zdjęcia kościoła Św. Trójcy z ok. 
1905 i 2004 roku. Pod nimi ukaże się kilka innych zdjęć. Klikając w każde z nich 
otwieramy kolejne galerie. Możemy oglądać rozwój okolicy kościoła w XIX w., 
widok tych miejsc, gdy jeszcze nie było budynku Zachęty, gdy do kościoła 
prowadziła urocza droga przez park, gdy ulicami jeździły dorożki... Możemy też 
obejrzeć ryciny i zdjęcia wykonane z kopuły kościoła Św. Trójcy przedstawiające 
widok obecnego placu Piłsudskiego w drugiej połowie XIX w. i pierwszej 
połowie XX w. Jakże inaczej wyglądało wówczas to miejsce niż dzisiaj! 

Na tej samej stronie można znaleźć również wiele innych fotografii tej okolicy 
szukając w „Indeksie według ulic”. Należy wtedy wyszukać ulice Kredytową, 
Królewską, Mazowiecką, plac Małachowskiego. 

Ciekawe wrażenie robi interaktywna panorama Warszawy wykonana w 1854 r. 
przez Karola Beyera z kopuły kościoła Św. Trójcy. Znajduje się ona pod 
internetowym adresem: 
um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/panoramy/beyer.php . Na stronie 
tej możemy obejrzeć przesuwającą się panoramę Warszawy z połowy XIX w. 
Wysilając wyobraźnię można odczuć, że chodzi się dookoła latarni kościoła 150 
lat temu i patrzy na ówczesną architekturę stolicy. 

Niezwykle interesujące materiały znajdują się na witrynie 
www.starawarszawa.pl . Klikając w link „Mapa” ruszamy w interaktywną 
podróż ulicami starej Warszawy. Aby znaleźć się w dawnych okolicach kościoła 
Św. Trójcy należy kliknąć „Plac Zielony”. Na ekranie pojawi nam się spis 
czternastu pocztówek, a pod nim punkty na planie Warszawy, oznaczające 
miejsca, z których robione były fotografie. Klikając na kolejne nazwy obiektów 
„przespacerujemy się” z placu Zielonego (tak się kiedyś nazywał plac 
Dąbrowskiego) ulicą Kredytową na plac Małachowskiego. Zobaczymy nie tylko 
kościół Św. Trójcy, ale także wiele innych budynków z tej okolicy: Hotel 
Francuski, Pałac Kronenberga, gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
Zachęty. Część tych budowli już nie istnieje... Zobaczymy ul. Kredytową (na 
niektórych pocztówkach nazywaną jeszcze ul. Erywańską) dużo szerszą niż 
obecnie. Zobaczymy wreszcie kamienice po obu stronach ul. Królewskiej i 
tramwaj jadący jej środkiem... 
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Wracając na stronę główną tej samej witryny możemy kliknąć w link „Plac 
Saski”. Pojawi nam się 
kilkanaście miniatur zdjęć i rycin 
tego miejsca z lat 1762-1969. 
Klikając pierwszą z lat 1762-
1900 otworzymy fotografię 
zrobioną w 1863 r. przez 
wspominanego już tutaj Karola 
Beyera. Jest to widok kościoła 
Św. Trójcy od strony placu 
Saskiego (dzisiaj 
pl. Piłsudskiego). Natomiast po 
kliknięciu piątej miniatury z lat 
1900-1922 pojawi nam się 
zdjęcie lotnicze placu Saskiego i 

jego okolic z ok. 1910 r. Możemy na nim zobaczyć nieistniejące już dziś budynki, 
m.in. sobór prawosławny i Pałac Saski. W głębi widać też Zachętę i kościół Św. 
Trójcy. Ta fotografia daje bardzo dobry obraz tej części Warszawy sprzed stu lat. 

Na koniec chciałbym zachęcić do obejrzenia również zdjęć lotniczych, ale z o 
wiele smutniejszego okresu historii Warszawy.  

Na stronie www.herder-institut.de/warschau/indexpl.html  możemy 
obejrzeć wirtualną prezentację „Warszawa – ostatnie spojrzenie”. Jest to galeria 
niemieckich fotografii lotniczych zrobionych kilka tygodni przed wybuchem 
powstania warszawskiego. Po wejściu na tę stronę można przeczytać informacje o 
zbiorze tych zdjęć, a następnie należy kliknąć „dalej”. Pojawi nam się plan 
Warszawy z czasów okupacji, po jego prawej stronie znajduje się lista 
poszczególnych miejsc stolicy. Klikamy nr V („Krakowskie Przedmieście oraz 
Place – Małachowskiego, Bankowy, Teatralny”), a następnie, również po prawej 
stronie planu, „Widok z góry na zabudowę pl. Małachowskiego”. Pojawi nam się 
widok placu Małachowskiego, a na nim smutny obraz zbombardowanego 
kościoła Św. Trójcy. 

Okolice placu Małachowskiego znacznie zmieniały się na przestrzeni lat. W 
XVIII w. przypominały zabudowę niemal wiejską. Następnie miejsca te stawały 
coraz ważniejsze w życiu stolicy. Zabudowa się rozwijała, powstawały szkoły, 
banki, instytucje kulturalne. W wyniku działań w czasie II wojny światowej, a 
potem odbudowy miasta w duchu socjalizmu, wiele budynków zostało 
bezpowrotnie utraconych. Trudno opisać słowami dawny wygląd tej okolicy. To 
trzeba zobaczyć. Dlatego zachęcam do znalezienia czasu na odwiedzenie 
wymienionych stron internetowych i obejrzenie niezwykle ciekawych rycin i 
fotografii. 

Michał Karski 
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PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 

 ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

DZIECI  ORAZ  DOROSŁYCH 
DO  UDZIAŁU  W  

FERIACH RODZINNYCH 
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W WIŚLE-JAWORNIKU  

w terminie od 27 stycznia do 3 lutego 2007. 

KOSZT POBYTU ŁĄCZNIE Z DOJAZDEM WYNOSI 450 PLN 
 

Mamy nadzieję, że piękny krajobraz, smaczna kuchnia,  
zabawy na śniegu (jeśli dopisze pogoda) 

oraz dobry humor (obowiązkowo zabieramy ze sobą)  
sprawią, że będziemy się dobrze bawić 

 i miło spędzimy wspólnie czas.  
Chcemy również, by podczas ferii młodszym jak i starszym nie zabrakło czasu na 

spotkania przy Słowie Bożym. 
Już teraz cieszymy się z każdej osoby, która do nas dołączy. 

 
Drogie dzieci, wnuczkowie zaproście rodziców  

i dziadków i wspólnie pojedźmy na ferie. 
 

BLIŻSZE INFORMACJE UZYSKACIE PAŃSTWO NA LEKCJACH RELIGII 

LUB W KANCELARII PARAFII. 

 

 
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZE Ń 

 MIJA 5 STYCZNIA 2007. 
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UWAGA  UCZESTNICY EWANGELICKICH 
OBOZÓW MŁODZIE ŻOWYCH 

W L. 60 i 70 
 

w 

JERUTKACH 
 

zapraszamy na kolejne  

SPOTKANIE  PO   LATACH 
 

w dniach 3-6 maja 2007 r. 
 w MIKOŁAJKACH 

 
Z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem 

 w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 

Mikołajkach 

Planujemy wycieczki i rejs statkiem po jeziorze 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia:  70 zł/dobę od osoby 
 
 

Zgłoszenia prosz ę przesyła ć do dnia 15 marca 2007 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 
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�����������LISTY���������� 

 
Przewielebny ksiądz proboszcz 
dr Włodzimierz Nast 
Parafia Świętej Trójcy 

                                                   w Warszawie ul. Kredytowa 4 
 

Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego  pragnie na ręce Księdza Proboszcza przekazać serdeczne 
podziękowania dla wszystkich parafian, którzy wzięli udział w kweście na 
rzecz ratowania zabytków naszego cmentarza.  W czasie jej trwania, w dniach 
od 28.10  do 1.11 2006 r., zebrano ponad 31 tysięcy złotych, co pozwoli na 
uratowanie kolejnych cennych pomników. Swój czas na ten cel poświęciło 
prawie 90 osób (w tym znani i lubiani warszawscy aktorzy), przy czym 
niektóre z nich kwestowały nawet dwu- i trzykrotnie.  

Pragnę przy tej okazji przekazać wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Adwentu, zbliżających się Świąt 
Narodzenia Pańskiego oraz Nowego  2007 Roku, a także wyrazić nadzieję, 
że w przyszłości nasze kwesty  będą się spotykać z równie wielkim 
zrozumieniem i poparciem licznych członków parafii  p.w. Świętej Trójcy w 
Warszawie. 

  Z wyrazami szacunku 
 
       Witold Straus 
                      Przewodniczący Komitetu 

 

W związku z tragicznym wypadkiem w kopalni „Halemba” w 
Rudzie Śląskiej Partnerska Parafia Lutera ńska z Amsterdamu 

oraz Diakonia Amsterdamska nadesłała kondolencje: 

 

Die Lutherische Partnergemeinde und Diakonie in Amsterdam 
übersenden ihr herzliches Beileid im Zusammenhang mit dem 

Unfall in der Kohlengrube in Ruda Śląska. 

 
Partnerska Luterańska Parafia i Diakonia w Amsterdamie 

przekazują serdeczne wyrazy współczucia w związku z wypadkiem 
w kopalni węgla w Rudzie Śląskiej 
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Zapisana w naszej pamięci 

Wspomnienie o śp. Ewie  Walter 
 

 Comiesięczne spotkanie ekumeniczne  w dniu 23 
listopada  w rzymskokatolickim kościele pod 
wezwaniem św. Alojzego Orione, organizowane  
przez Stowarzyszenie  Pokoju i Pojednania 
EFFATHA oraz miejscową parafię, było 
poświęcone pamięci zmarłej w kwietniu bieżącego 
roku  Ewy Walter. Spotkanie  modlitewne, które  
rozpoczęło się od procesji z Ewangeliarzem i 
portretem Zmarłej, prowadził ksiądz Marcin 
Brzóska. O zmarłych członkach EFFATHY i innych 
ekumenistach   mówiła prezes stowarzyszenia, pani 
Danuta Baszkowska. Wspomnieniami o pani Ewie 
dzielili się: ksiądz biskup Zdzisław Tranda z 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pani 
Joanna Kamińska  z Kościoła Metodystycznego -  współprzewodnicząca 
Polskiego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy, siostra Maria Krystyna 
Rottenberg FSK  z Ośrodka Ekumenicznego „Joannicum” (Kościół 
Rzymskokatolicki) oraz Maria Chmiel – przewodnicząca Koła Pań przy Parafii 
Św. Trójcy. Spotkaniu towarzyszyła refleksja poetycko-muzyczna „Zamyślenie 
nad  przemijaniem” w wykonaniu sióstr ze Zgromadzenia Rodziny Maryi, 
muzyka organowa oraz pieśni. Na zakończenie zebrani dzielili się chlebem  i 
modlili o pojednanie i pokój. Po nabożeństwie uczestnicy  zostali zaproszeni na 
tradycyjną agapę. Kolejne spotkanie ekumeniczne w kościele przy ul. 
Lindley’a odbędzie się  23 grudnia o godzinie 19.00. 

        E.W. 
 

��� 
 

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumrnicznej, obradujące w Warszawie-
Radości, w dniu 11 grudnia 2006 r., uczciło pamięć Ewy Walter, wieloletniej 
przewodniczącej Komisji Kobiet PRE. 

K.K. 
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POLECAMY:  
���� ”Był wśród nas... W 25. rocznicę śmierci ks. bpa Andrzeja Wantuły” , Ustroń 2001 
���� ”Ł ączyć w imię Boga, zbiór ekumenicznych modlitw i rozważań o modlitwie”, 
Warszawa 2000 
����  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach drugiej 
wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janowskiej, Warszawa 1997 
��� ”Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. Marcina 
Lutra z 1517”, wydawnictwo „Augustana”  

���� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – „Zabytkowe kościoły 
Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, Warszawa 2000;  
���� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora Leopolda Otto 
(1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000  
���� Karol Karski „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w 
dzieło jedności” ChAT, Warszawa 2001 
���� Jan Szturc, „Ewangelicy w Polsce, słownik biograficzny XVI-XX w.”, Bielsko-
Biała 1998. 
���� Herbert Brokering, „Myślę o Tobie, duszpasterskie listy o nadziei i uzdrowieniu”, 
Bielsko-Biała 1999,  
���� Tadeusz Wegener, „Juliusz Bursche biskup w dobie przełomów”, Bielsko-Biała 
2003,  
���� Henryk Czembor, „Każdy dzień ze Słowem Bożym” 
���� Regina Witt, Joanna Lossow... “Sługa Słowa Bożego i Jedności Chrześcijan – w 
25 rocznicę śmierci ks. Zygmunta Michelisa”- Warszawa-2003 
����    ks. Jan Motyka, „Bóg i my. W kogo i w co wierzymy”.  
���� Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „Otulić się Tobą Panie...” 
���� T. Sjödin, „Dostrzec wiecej” 
���� ”Połączeni chlebem Słowa, wybór kazań ekumenicznych z lat 1982-2003”, 
Warszawa 2003 
���� Bp Karol Kotula, „Od marzeń do ich spełnienia, wspomnienia z lat 1884-1951” 
�  �    „Kalendarz Ewangelicki 2007” wyd. Augustana, cena 19 zł 
�  �    Z biblią na co dzień Oto ja czynię rzecz nową; wyd. Augustana 

			 
�Płyta CD „PRZEBOJE KLASYKI NA SKRZYPCE I ORGANY”, Janusz 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 
Radiowej pod dyr. Jacka Rogali 
� Płyta CD Chóru Młodzieżowego Parafii w Jastrzębiu Zdroju, który śpiewał w naszej 
Parafii w ubiegłym roku (dochód z tej płyty przeznaczony będzie na sprzęt nagłaśniający 
dla chóru) 




 
Polecamy także karty przedstawiające nasz kościół w połączeniu z reprodukcjami z okresu 

przedwojennego 
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GWIAZDA BETLEJEMSKA1 
Symbol gwiazdy bożonarodzeniowej, związany jest z kręgiem pietyzmu 
herrnhuckiego. Swym wyglądem przypomina lampion, wiszący w oknach, 
na balkonach, a także od niedawna przy wejściach do niektórych 
luterańskich kościołów w Polsce. W tym miejscu należy wspomnieć o 
prezencie, który co roku ofiarowuje nam Jednota Braci z Herrnhut. Jest to 
wybór haseł biblijnych na cały rok, od 30 lat tłumaczony na język polski i 

wydawany pod tytułem - „Z Biblią na co dzień” 
 

NABOŻEŃSTWA 

Kościół Św. Trójcy 

pl. Małachowskiego 1 
nabożeństwa niedzielne: nabożeństwo komunijne: godz. 1030 

 
24. XII., godz. 1030 – 4. niedziela w Adwencie,   – ks. I. Lukas 
24. XII., godz. 1600 – Wigilia     – ks. dr W. Nast. 
25. XII., godz. 1030 – 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – ks. S. Sikora,  
                                                                                  - bp J. Jagucki 
26. XII., godz. 1030 – 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego– ks. dr W. Nast. 
31. XII., godz. 1030 - 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim  – bp J. Jagucki,  
                                                                                - ks. S. Sikora 
31. XII., godz. 1600 – Zakończenie Roku     – ks. I. Lukas 
01. I.,   godz. 1030 – Nowy Rok       – ks. dr W. Nast 

Kaplica EOD „TabitaKaplica EOD „TabitaKaplica EOD „TabitaKaplica EOD „Tabita” 

Konstancin-Jeziorna, ul Długa 43 
Nabożeństwa niedzielne o godz. 1100 
Modlitwy poranne codziennie o 900 

24. XII.,   – Wigilia, godz. 1500    – ks. S. Sikora 
                                                                  -  ks. H. Domke 
25. XII., godz. 1100 – 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – ks. dr W. Nast 
26. XII., godz. 1100 – 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – ks. I. Lukas 
31. XII., godz. 1500 - 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim, Zakończenie Roku  
         – ks. dr W. Nast  
01. I.,   godz. 1100 – Nowy Rok     – ks. I. Lukas 

 
Kościół we Włochach 

ul. Cietrzewia 22 
nabożeństwa komunijne  - godz. 1000, w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
26. XII. – 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego   – ks. S. Sikora 

                                                 
1 Fragment artykułu Ewangelickie tradycje w bożonarodzeniowy czas autorstwa ks. Tomasza Woli zamieszczonego w „Zwiastunie nr 24 (2003 r) 
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� � 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy : 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 
�(0-22)827-68-17, fax: (0-22) 827-86-37 

Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-trojca 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 
kancelaria parafialna czynna codziennie z wyjątkiem sobót: 

wtorki, czwartki, piątki: w godz. 900-1400 
poniedziałki, środy: w godz. 1400-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(0-22)632-1014 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

W godz. 1000-1500 

Ewangelicki Ośrodek Diakonii„Tabita” 
�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 

faks: (0-22)737-64-56, 
�90-22)737-64-00 (sekretariat); (0-22)737-64-01 (dyrektor); 

(0-22)737-64-04 (recepcja); 804-71-60 
Konto bankowe: Nr 80 1140 1010 0000 3075 1900 1001 

Biuro Rozbudowy EOD „Tabita”: 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �(0-22)827-89-18 

Kościół Filialny Warszawa-Włochy: 
�ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa, �(0-22)863-77-86 

��� 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � (0-22)849-77-05 
fax: (0-22)848-10-58 

Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 
e-mail: pulawska@luteranie.pl 

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. dr Włodzimierz Nast. 

Rysunek koscioła na okładce: Joanna Tiunin 

 

 


