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Wszystkim drogim  
Siostrom i Braciom 

Błogosławionego czasu Adwentu, 
Świątecznej radości,  
której udziela nasz  

Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus, 
oraz wiele pomyślności  
w Nowym Roku 2001,  

jak również w rozpoczynającym się  
XX1 wieku i trzecim tysiącleciu 

życzą 
Księża Parafii Św. Trójcy i Rada Parafialna  
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KAZANIE ks. bp. JANA SZARKAKAZANIE ks. bp. JANA SZARKAKAZANIE ks. bp. JANA SZARKAKAZANIE ks. bp. JANA SZARKA    
wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego  

z okazji końca obchodów Roku Wielkiego Jubileuszu  
w dn. 3. XII. 2000 r. w kościele Św. Trójcy 

 

Tekst: Hbr 1, 1-2 
 

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! 
 
Za łaską  wszechmogącego Boga wkroczyliśmy w kolejny rok kościelny. Czas Adwentu, 

który przypomina nam na nowo przyjście Pana jest tym razem Adwentem szczególnym i 
przełomowym – kończy się bowiem Jubileusz 2000-lecia wcielenia się Syna Bożego i 
naszego Zbawiciela, a rozpoczyna trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, nowy wiek. 

We fragmencie Listu do Hebrajczyków znalazło się zdanie, ze „Bóg wieloma sposobami 
przemawiał do ojców przez proroków”. Owo przemawianie Boga widzimy wyraźnie na kartach 
Starego Testamentu. 

Oto Bóg poprzez Swoje Słowo stwarza świat. 
To Swoje Słowo wkłada w usta proroków starotestamentowych. 
W Psalmach czytamy, że Bóg poprzez Swoje Słowo jest bliski ludowi. Lud Izraela był 

przekonany, że Słowo Boga nie było tylko głosem i parą, czymś, co przemija, lecz że było 
Słowem twórczym, które nie powraca puste do Tego, który je wypowiedział. 

W Księdze Izajasza tak czytamy: „Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie 
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 
55,11). 

 

Wszystkie wysiłki Boga były ukierunkowane na człowieka, aby go ratować. 
Niestety, człowiek pozostawał obojętny na te Boże działania. 
Dlatego Bóg “u kresu dni przemówił do nas przez Syna” — jak mówi o tym List do 

Hebrajczyków. 
Myśl o ucieleśnionym Słowie najtrafniej opisał w swojej Ewangelii apostoł św. Jan: 
“A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas...” (J 1,14a). 
Według ewangelisty, Jezus Chrystus jest ucieleśnionym Słowem Bożym. 
To Słowo nie jest już tylko elementem mowy, lecz stało się Osobą, stało się człowiekiem. 
Oznacza to, że Jezus jest ostatnim Słowem, jakie skierował do nas Bóg. 
Tę wielką tajemnicę wcielenia ewangelista Jan wyraża bardzo prosto: “Na początku było 

Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga” (J 1,1n.). 
To odwieczne Słowo — Logos — przyjmuje ludzkie ciało w jego przemijającej i ziemskiej 

postaci. Słowo przychodzi w postaci Syna Bożego do świata wrogiego Bogu. 
Słowo staje się „jednym z nas. Bóg przyjmuje na siebie nasze ułomne ciało, aby w ten 

sposób osobiście komunikować się z człowiekiem.  
To odwieczne Słowo Boże leży w żłobie, potem wędruje przez Ziemię Świętą, zostaje 
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ukrzyżowane i umiera, objawia się kolejno w chwale zmartwychwstania i wniebowstąpienia. 
Logos przychodzi tam, gdzie żyje człowiek, dzieli jego radości i smutki, cierpienie i śmieć. 

Zstępuje „z góry”, aby być obok nas, aby być „Bogiem z nami”. Jest do nas podobny we 
wszystkim, „z wyjątkiem grzechu”, co zostało podkreślone w Liście do Hebrajczyków (4,15). 

W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka. Bóg poprzez Swojego Syna szuka 
tego grzesznego człowieka, bo to człowiek zgubił samego siebie, oddalił się od Boga i bez 
Bożej pomocy jest zgubiony. 

Historia wcielenia jest niepojętym cudem w całej historii Bożego planu zbawienia, łączy ona 
wszystkich chrześcijan. Teolodzy nazywają Ewangelię wg św. Jana Ewangelią Syna Bożego, 
Ewangelią wiary i Ewangelią misyjną. 

Reformator, ks. dr Marcin Luter, nazwał tę Ewangelię główną Ewangelią, a ponadto określił 
ją jako delikatną i prawą. 

 

Wielu ludzi nie potrafi pojąć tego cudu wcielenia się Słowa. 
Reprezentantem tej kategorii jest między innymi Faust, główny bohater poematu Goethego. 
W jego usta poeta wkłada pytanie: „— Dlaczego Słowo?” — I zastanawia się dalej, czy nie 

należałoby mówić raczej o rozumie, sile, czynie? 
Po dziś dzień wielu ludzi ulega pokusie, aby Słowo Boga zastąpić rozumem, siłą lub 

czynem. Doświadczenie uczy jednak, że takie próby kończą się tragicznie. 
Wcielenie się Syna Bożego nie jest prostą kontynuacją  dotychczasowych religijnych 

doświadczeń człowieka. 
Dzięki przyjściu na świat Jezusa Chrystusa religia przestała być szukaniem Boga. To sam 

Bóg zstąpił bowiem „z góry”, gdyż „tak umiłował świat”, jak o tym mówi ten sam ewangelista 
św. Jan (3,16) w swojej Ewangelii; tak umiłował każdego człowieka — także i Ciebie, drogi 
Słuchaczu Słowa — że rozpoczął wspaniałą akcję ratunkową dla zbawienia grzeszników. 

Chrystus jest owym obiecanym Mesjaszem, spełnieniem pragnień i oczekiwań ludu Bożego; 
jest kluczem otwierającym przed ludzkim życiem nową perspektywę — perspektywę 
Królestwa Bożego. 

To jest pierwszy Adwent — przyjście do każdego z nas Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Tę prawdę przez cały rok Wielkiego Jubileuszu przypominaliśmy w naszych kościołach, 

kazaniach, uroczystościach i chrześcijańskich mediach. 
 
Drodzy Domownicy Wiary! 
 
Żyjemy w czasach, w których człowiek czuje się znudzony słowem — zalewem słów 

płynących z różnych stron. Jesteśmy także świadkami manipulowania słowem. Jeśli słowo 
wyraża jakąś prawdę, to może zostać użyte w sposób, który zaprzeczy jej treści i w 
ostateczności zaowocuje kłamstwem. 

Współczesnym słowom brak jest często wiarygodności; dzisiejsze czasy pozbawiły słów ich 
właściwego sensu i treści. Rozumienie niektórych słów zostało zredukowane wyłącznie do 
zapisanych znaków, których znaczenia już się nie pojmuje. 

To wszystko jest świadectwem degeneracji języka, stawania się słów beztreściowymi. 
Współcześnie pewne słowa biblijne mogą także stawać się pusto brzmiącymi słowami. 

Dlatego uzasadnione wydaje się pytanie, co pozostanie w nas z tego jubileuszowego 
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świętowania? 
Przyzwyczajeni do reklamowych sloganów, możemy przejść obok Słowa Bożego równie 

obojętnie jak obojętnie przechodzimy obok kolejnej reklamy proszku do prania. 
Ponieważ nie zważamy już na różne manipulacje słowami, bo często to co słyszymy, 

znaczy w rzeczywistości coś innego niż powinno, nierzadko brak nam ochoty na zgłębienie 
treści niepojętych słów Bożego objawienia. 

Ale właśnie to jedyne Słowo – Słowo Boga żywego – jest prawdą absolutną i 
niepodważalną; najistotniejszą dla człowieczego bytu i istnienia teraz i w wieczności. 

To Słowo Boże wykonało się, jego treść została objawiona w czasie, o którym postanowił 
Bóg. 

W Biblii odnajdujemy dwa sposoby pojmowania czasu. 
Jest czas zwyczajny, historyczny – chronos; według niego biegnie codzienność naszego 

życia. W nim mierzymy nasze chwile i odmierzamy wszystkie czyny. Staraliśmy się go 
wykorzystać w minionym roku kościelnym. Podjęliśmy wiele ekumenicznych inicjatyw, 
mających na celu dalsze zbliżenie Kościołów i chrześcijan. Przypomnę choćby jedno 
znamienne wydarzenie: podpisanie w styczniu Deklaracji Kościołów o wzajemnym uznaniu 
Chrztu św. „Sakrament Chrztu znakiem jedności”. 

Ale jest też inny czas, czas szczególny, czas nawiedzenia, czas łaski i wypełnienia się 
Bożych planów. Pismo Święte mówi wówczas o kairosie. 

To Boży kairos stanie się czasem kolejnego Adwentu – powtórnego przyjścia Pana Jezusa. 
Nie stanie On już przed nami jako ubogi cieśla, nie przybędzie na osiołku, lecz stanie się dla 
świata i wszystkich ludzi Sędzią jedynym i ostatecznym; takim jakim znamy Go z Objawienia 
św. Jana. 

Bóg poprzez wcielenie Bożego Syna darował nam ów kairos; czas szczególny, czas 
nawiedzenia. Trwa on ponad ten jubileusz, aż do przyjścia Pana. Bóg poprzez Swojego Syna 
mówi do nas, że czas się wypełnił, że teraz albo nigdy decyduje się nasze życie, przyszłość - 
i wszystko. Bóg powiada: Tak bardzo umiłowałem cię, człowieku, że dałem za ciebie swojego 
Jednorodzonego Syna. Co mi odpowiesz? Jak zareagujesz? Czym odpłacisz? 

Oto stajemy na progu nowego stulecia i trzeciego tysiąclecia. Nie znamy dnia ani godziny 
tego ostatniego Adwentu, ale znamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest „wczoraj i 
dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,8). On jest gwarantem naszej przyszłości, naszą nadzieją na 
czas, który jest przed nami. 

Każdy z nas jest zaproszony do cudownej podróży z naszym Panem. 
Amen. 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, KTÓRZY W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYCZASIE OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYCZASIE OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINYCZASIE OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY    

 

95 URODZINY 
7 marca   –  Helena SIEŃSKA 
 
90 URODZINY  
6 stycznia  –  Leokadia MARKS 
16 lutego  – Mieczysław SCHNEIDER 
20 marca  –  Hanna MARCINKOWSKA  
24 marca  –  Zofia KURZAWI ŃSKA 
 
85 URODZINY  
12 stycznia  –  ELIZA BADOWSKA 
27 stycznia  –  Stanisław HUMMEL 
12 lutego  – Tadeusz KLEINSCHMIDT 
18 lutego  –  Henryk HAMMER 
30 marca  –  Alicja OPALI ŃSKA 
 
80 URODZINY  
20 stycznia  – Walentyna HINTZ  
28 stycznia  –  Alina DOMINAS 
1 lutego  –  Edward ARNOLD 
17 marca  –  Monika POPPE 
23 marca  –  Krystyna SZELI ŃSKA 
26 marca  –  Maria KUGIEJKO 
 
 

 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia  
Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia 

składają 
 Księża, Rada Parafialna i  Redakcja Informatora  

Parafii Świętej Trójcy 
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OGNISKO WE WŁOCHACHOGNISKO WE WŁOCHACHOGNISKO WE WŁOCHACHOGNISKO WE WŁOCHACH    
Mały kościół we Włochach, przy ul. Cietrzewia 22 jest filiałem 

parafii Św. Trójcy. Dwa razy w miesiącu odprawiane są tu 
nabożeństwa.  

Na posesji przy kościółku od czasu do czasu parafianie 
spotykają się  z okazji rocznicy konfirmacji, grupy młodzieży przy 
ognisku z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego.  

W sobotę, 16 września warszawski oddział Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego  zaprosił swoich członków i 
sympatyków na ognisko.  

Przy pieczeniu ziemniaków i 
kiełbasek spotkało się we Włochach 
ok. 35 osób. Wokół ogniska 

śpiewano pieśni harcerskie, wojskowe i biesiadne, a także 
dobrze nam znane pieśni kościelne. Pogoda tym razem nam 
sprzyjała i spotkanie zakończono  o zmroku śpiewem,  stojąc w 
kręgu  i trzymając się za ręce wokół ogniska. 

 
 
 

Spotkania warszawskiego oddziału 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

Odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 1730 
 w sali parafialnej przy ul Kredytowej 4 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 18. XII. 2000 r 
I będzie miało charakter przedświątecznego spotkania opłatkowego, 

 na które wszystkich członków i sympatyków zaprasza  
ZARZĄD 

 

 

PARAFIALNE ŚWIĘTO DIAKONII 
 

Dnia 15 października uroczystym nabożeństwem rozpoczęło 
się tegoroczne, parafialne święto Diakonii. W nabożeństwie 
aktywnie współuczestniczyli nasi goście z partnerskiej parafii w 
Uppsali – diakon Ulla Ericksson i ksiądz Hans Erik Jonsson. Pani 
Diakon pomagała przy dystrybucji sakramentu Komunii Świętej, 
ks. Hans Erik zwiastował Słowo Boże. 

Po nabożeństwie w sali parafialnej można było zwiedzić dwie 
wystawy. Jedna z nich przedstawiała prace Pani Katarzyny 

Puciata, osoby niepełnosprawnej, która w przepiękny sposób przelewa na papier swoje 
„artystyczne wnętrze”. Jej prace, choć wydają się abstrakcyjne, są pełne życia i symboliki 
religijnej. 
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Druga wystawa obrazowała fotograficzny dorobek pana Andrzeja Żabki z parafii w Żorach. 
Prace te w głównej mierze przedstawiały działalność Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria 
Marta zrzeszającego osoby niepełnosprawne z naszego Kościoła. 

Przy okazji zwiedzania wystawy każdy mógł posilić się, słynnym już w naszej parafii, 
tabitańskim bigosem. 

Kolekta zebrana podczas nabożeństwa przeznaczona została na bieżące potrzeby 
Ewangelickiego Ośrodka Diakonii Tabita. 

 

WIZYTA GOŚCI Z PARTNERSKIEJ PARAFII W UPPSALI. 
 

W dniach 12-17 października gościła w naszej Parafii dwuosobowa delegacja partnerskiej 
Parafii katedralnej w Uppsali (Szwecja). Goście przyjechali do nas z rewizytą, aby poznać 
nasz kraj, nasze problemy i naszą codzienność. Oprócz Tabity odwiedzili  Dom Dziecka na 
Rakowieckiej, Żelazową Wolę i Teatr Wielki. W Święto Diakonii zarówno pani Diakon Ulla 
Ericksson, jak i ksiądz Hans Erik Jonsson brali czynny udział w nabożeństwie.  

 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA KAMIENIA POŚWIĘCONEGO  
PAMIĘCI PROF.  DR. MED.  EDWARDA LOTHA 

 

Proboszcz naszej parafii ks. dr Włodzimierz Nast uczestniczył w 
dniu 28 października 2000 r. w zorganizowanej staraniem 
Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego 
na Ujazdowie uroczystości poświęcenia i odsłonięcia kamienia ku 
czci wybitnego uczonego anatoma i antropologa prof. dra med. 
Edwarda Lotha, która odbyła się przed Zamkiem Ujazdowskim. 

Na granitowej tablicy znajduje się wymowny napis: 
“PŁK. PROF. DR MED. EDWARD LOTH 1884-1944, 

UCZONY ŚWIATOWEJ SŁAWY 
UCZESTNIK OBU WOJEN ŚWIATOWYCH, 

TWÓRCA ZAKŁADU PRZESZKOLENIA 
INWALIDÓW WOJENNYCH 

1941-1944 SZEF SANITARNY MOKOTOWA 
POLEGŁ W POWSTANIU WARSZAWSKIM 15.IX. 

1944” 
 

W uroczystościach wzięła udział rodzina, współpracownicy, 
uczniowie oraz współtowarzysze powstańczych zmagań. 

� 
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PIĄTA ROCZNICA REAKTYWOWANIA EWANGELICKIEGO PIĄTA ROCZNICA REAKTYWOWANIA EWANGELICKIEGO PIĄTA ROCZNICA REAKTYWOWANIA EWANGELICKIEGO PIĄTA ROCZNICA REAKTYWOWANIA EWANGELICKIEGO 
DUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGODUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGODUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGODUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGO 

12 listopada w kościele Św. Trójcy odbyło się uroczyste nabożeństwo 
z okazji obchodów 5-lecia reaktywowania Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego. W nabożeństwie wzięli udział biskupi i 
licznie zgromadzeni duchowni różnych wyznań, kapelani wojskowi z 
kraju i zagranicy. Zgromadzonych powitał naczelny kapelan EDW bp 
płk Ryszard Borski. Kazanie wygłosił bp Jan Szarek. Pod koniec 
nabożeństwa specjalne życzenia złożyli bp Sławoj L. Głódź (rzym.-
kat.), ks. Jens Rode – zwierzchnik duńskich kapelanów, minister 
obrony narodowej  Bronisław Komorowski, odczytano też 

okolicznościowe listy od prezydenta RP i premiera rządu. 
W godzinach popołudniowych odbył się koncert chóru Wojska Polskiego. Na 

koncercie obecny był premier Jerzy Buzek, który osobiście przekazał pozdrowienia i 
życzenia.  

W podziemiach kościoła Komisja Ochrony Pamiątek otworzyła wystawę prezentującą 
historię Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

Zaprezentowano też książkę ks. Krzysztofa  Reja „Ewangelicka służba duszpasterska 
w wojsku polskim 1919-1950” ( można ją nabyć w siedzibie EDW przy ul Puławskiej 
4/6). 

� 

 

DIAKONIJNY ROK W POLSCE. 

Wywiad z Heike KIRCHER, wolontariuszką, odbywającą swój 
diakonijny rok słu żby w naszej parafii. 

 

Heike Kircher postanowiła poświęcić jeden rok swojego życia diakonii. Pochodzi z 
Niemiec, z niewielkiej miejscowości Dieburg w Hesji, ma 20 lat i chce w przyszłości zostać 
położną. W swojej rodzimej parafii pracowała z dziećmi w Warszawie mieszka i pracuje w 
Tabicie. 

Wojciech. Froehlich: Jesteś od września tego roku w Polsce, zdecydowałaś się na spędzenie tutaj roku służby 
pomimo tego, że pierwotnie deklarowałaś chęć wyjazdu do Szwecji? 

Heike Kircher: Diakonia, z ramienia której organizowany był mój wyjazd zaproponowała 
mi roczny pobyt w Polsce mimo tego, iż deklarowałam chęć wyjazdu do Szwecji. Co prawda 
czas na decyzję był bardzo krótki, ale moja nieznajomość krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, wcześniej byłam tylko w Czechach, spowodowała, że postanowiłam spróbować. 
Chciałam poznać mentalność Polaków ich historię oraz język. 

W.F.: Co było lub może jest najtrudniejsze w Twoim pobycie w Polsce. 

H.K.: Chyba do tej pory najwięcej trudności sprawia mi język. Często muszę improwizować 
oraz wykorzystywać „mowę ciała”. Język jest czymś, co bardzo potrzebne mi jest w pracy 
wśród starszych ludzi w Tabicie. Muszę przyznać, że są oni bardzo tolerancyjni w stosunku do 
mnie. 
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W.F.: Czy oczekiwania z jakimi wyjeżdżałaś z domu do Polski pokryły się z tym, co tu zastałaś? 

H.K.: Przyjeżdżając do Polski nie miałam wielu wyobrażeń. Byłam zupełnie otwarta na 
wszystko, co mnie tu miało czekać. Także osoby z mojego kręgu przyjaciół niewiele wiedziały 
o tym kraju. Niejednokrotnie opinie o Polsce w zachodnich mediach nie są pochlebne, ale ja 
jestem mile zaskoczona tym, że ludzie tu są bardzo otwarci. To co jako pierwsze mnie 
zaskoczyło, to iż bardzo często mówi się tu „proszę” i „dziękuję”. Jeśli chodzi o Polskę jako 
kraj, to nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo znam tylko Warszawę, Konstancin i  Wrocław. 
Nie poznałam polskiej wsi,  która na pewno różni się bardzo od miasta. 

W.F.: Co chciałabyś jeszcze poznać i ewentualnie co robić w drugiej części Twojego wolontariatu? 

H.K.: Na ulicach widuję często  bezdomnych i dzieci. Chciałabym spróbować swoich sił w 
pracy z tymi ludźmi, chciałabym także poznać pracę w domu dziecka. 

W.F.: Jak zareagowali Twoi rodzice na wiadomość o tym, że chcesz na rok wyjechać do Polski? 

H.K.: Ogólnie rzecz ujmując na początku bardzo się martwili, także z tego powodu, że 
długo nie było wiadomo dokąd pojadę, a gdy wyjaśniło się, że będę w parafii to byli już o 
wiele spokojniejsi. Muszę powiedzieć, że jestem ich młodszą córką, moja siostra już opuściła 
dom i rodzice są teraz sami. 

W.F.: Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jak spędzisz je w tym roku? 

H.K.: Postanowiłam zostać w Polsce aby poznać polskie zwyczaje związane ze Świętami. 
Cieszę się, że  będę mogła uczestniczyć we wczasach świąteczno-noworocznych w 
Mikołajkach. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię przebywać i pracować ze starszymi ludźmi.  

Przy okazji chciałabym pozdrowić wszystkich parafian i życzyć wszystkiego najlepszego na 
nadchodzące Święta i Nowy Rok.  

W.F.: Dziękuję. 
 

Rok 2001 jest ogłoszony rokiem wolontariatu. Jako koordynator d.s. diakonii w naszej parafii chciałbym podziękować 
wszystkim wolontariuszom, którzy wnieśli swój wkład w  służbę diakonijną. Dziękuję Parafianom i studentom bez których 

nasza parafia nie mogłaby świadczyć tej tak istotnej diakonijnej służby. Jednocześnie zachęcam wszystkich do 
wolontarystycznej pracy na terenie parafii i Tabity. 

 Wojciech Froehlich 

 

ZAMIAST KWIATÓW.... 

Drogie Siostry i Bracia ponawiamy naszą propozycję akcji „zamiast 
kwiatów...” 

Jest wiele sytuacji życiowych, wydarzeń, które upiększamy bukietami 

kwiatów. Często kwiatów jest tak wiele, że nie wiemy, co z nimi zrobić. 

Wybierając się na jakąś uroczystość proponujemy zabrać symboliczną 

różę, a resztę pieniędzy przeznaczyć na jakiś cel związany z 

działalnością naszej parafii. Być może jesteś lub będziesz jubilatem, 

zaproponuj swoim bliskim taką formę bukietu z kwiatów, które mogą 

nieść pomoc bliźniemu. 
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JUTRZNIA 
W Sorkwitach na MazurachW Sorkwitach na MazurachW Sorkwitach na MazurachW Sorkwitach na Mazurach    

w 1948 albo 1949 rokuw 1948 albo 1949 rokuw 1948 albo 1949 rokuw 1948 albo 1949 roku    
 

Jutrznia, w której  brałam udział, odbyła się w Sorkwitach pod przewodnictwem 
pani pastorowej Agnieszki Jaguckiej. 

Uczestników było bardzo dużo i w różnym wieku. Wówczas wszyscy byliśmy w 
komplecie na tamtych terenach. Ta młodzież była bardzo chętna. Na tamtych 
terenach i w tamtym okresie nie mogli się oni gromadzić ani spotykać w większym 
gronie. Miejscem takich spotkań był kościół.  
 

Przygotowania  do  takiej Jutrzni trwały około trzech miesięcy.  
Co to jest Jutrznia ? W słowniku – wczesne nabożeństwo. Przypuszczam, że 

objawienie się Pana Jezusa we wigilię Bożego Narodzenia. 
W Jutrzni występują wszystkie postacie, które były świadkami narodzenia się 

Jezusa. 
Tak było również w kościele w Sorkwitach. 
Pastorowa – pani Agnieszka Jagucka trzymała w rękach książkę, to znaczy 

posiadała do tego odpowiednie materiały. Każdy z nas - uczestników musiał 
nauczyć się na pamięć odpowiedni fragment tekstu. Często nie znaliśmy znaczenia 
poszczególnych słów. 

Pani pastorowa miała przepiękny głos i chór w Sorkwitach pod jej kierownictwem 
był bardzo liczny i prezentował wysoki poziom. 

Ja miałam rolę w gronie aniołków; byłam małą, drobną dziewczynką, ubraną w 
szatę z białego prześcieradła, duże skrzydła, a na nich drobne gwiazdki i gwiazda we 
włosach. Miałam wtedy bardzo długie włosy. Gdy chór zaśpiewał odpowiednią 
pieśń z balkonu spuszczano mnie na sznurach, na dół wprost nad żłobek Jezusa, 
Marii i Józefa.  

Taka Jutrznia trwała od północy prawie do rana. Cały kościół był przepełniony. 
Dla nikogo nie była to późna godzina, nikt nie był zmęczony. Dla nikogo nie było za 
daleko. Szliśmy szosą przez las kilkanaście kilometrów. Mróz nie przeszkadzał... 

Na zakończenie Jutrzni śpiewano: 
Już noc schodzi jutrzenna 
Mnili Chrześcijanie 
Kto wie, czy za rok ujrzym 
Takie zgromadzynie. 

Bo wielu z nas opuszczy 
To ziemskie podole 
A Ci którzy zostaną w tym ziemskim podole 
Muszą ciężko chleb zjadać 
Ze łzami przy stole. 

Nie pamiętam już dobrze tego tekstu... 

Irmgard Pajka 
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Jutrznia na Gody –jest zwyczajem głęboko tkwiącym w kulturze duchowej 
Mazurów... 

Jutrznia na Gody była wielką uroczystością religijną pielęgnowaną przez 
Mazurów. 

Wywodzi się z misteriów bożonarodzeniowych znanych w Polsce już na przełomie 
XIII/XIV w. dzi ęki franciszkanom, którzy ten zwyczaj przenieśli z Włoch... 

Barbara Krzyżaniak „Mazurska Jutrznia na Gody”– Kalendarz ewangelicki –1996 
 

 
To było jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Mazurska Jutrznia na Gody. Jechali 

saniami i szli w ową noc grudniową pod mrozem wygwieżdżonym niebem lub w 
śnieżną zawieję... 

Kto pierwszy wznowił Jutrznię po wojnie, trudno z pewnością ustalić, jako że są tu 
różne wersje. Być może, że była nią przygotowana przez Karola Małłka w 
Mazurskim Uniwersytecie Ludowym w Rudziskach i wystawiona potem w kościele 
ewangelickim w Pasymiu. A może była nią Jutrznia lub jej fragmenty, którą 
przygotował ks. Alfred Jagucki w Sorkwitach i p. Agnieszka Jagucka, ówczesna 
nauczycielka w Gielandzie. Przez szereg lat żyła Jutrznia swoim życiem w wielu 
parafiach mazurskich. Dziś zwyczaj wystawiania „Jutrzni mazurskiej” w starej 
postaci zaginął... 

Ks. Jerzy Otello „O tym jak Mazurzy króla nie posłuchali, czyli jak 
tradycja Godowa przez wieki przetrwała” – Kalendarz ewangelicki 1989       

 
 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
    w śniadaniu dla osób samotnychw śniadaniu dla osób samotnychw śniadaniu dla osób samotnychw śniadaniu dla osób samotnych, 

 które odbędzie się w sobotę  
13 stycznia 2001 r., o godz. 1113 stycznia 2001 r., o godz. 1113 stycznia 2001 r., o godz. 1113 stycznia 2001 r., o godz. 1100000000        

w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 
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HISTORIA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKHISTORIA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKHISTORIA KOŁA PAŃ OPIEKUNEKHISTORIA KOŁA PAŃ OPIEKUNEK    
(cz. II) 

(Pierwsza część, omawiająca genezę kobiecych stowarzyszeń charytatywnych przy Parafii Św. Trójcy, 
jak i historię działalności Koła Dam Opiekunek od momentu powstania do drugiej wojny światowej, 
zamieściliśmy w poprzednim numerze „Informatora”) 

 

Obecnie istniejące nieprzerwanie od ponad 35 lat Koło Pań Opiekunek zostało 
reaktywowane w 1964 r. przez ówczesnego, nieodżałowanego proboszcza, śp. ks. sen. 
Ryszarda Trenklera, który przez długie lata wspierał je swą inicjatywą i osobistą energią. 

Głównym zadaniem członkiń Koła było i jest niesienie pomocy duchowej i fizycznej 
współwyznawcom  w podeszłym wieku, chorym i samotnym poprzez: 

• odwiedziny w domach, 
• pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, 
• utrzymywanie więzi z Kościołem, 
• niwelowanie uczuć osamotnienia. 

W okresach poprzedzających święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizowane są 
akcje świąteczne. Przygotowywane są karnety z odpowiednimi wersetami z Biblii oraz paczki 
żywnościowe dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Koła i Komisji Diakonijnej. W 
uzasadnionych przypadkach udzielane są zapomogi. 

Pierwszą przewodniczącą Koła, w latach 1964-1967, była śp. Franciszka Kuźwa, wdowa po 
ks. Zygmuncie Kuźwie. Przez następne dwie kadencje przewodniczącą była śp. Karolina 
Hurczyn. Od 1974 r. funkcję tę piastowała inż. Alicja Lewandowska (z d. Wiediger), zaś od 
1983 r. przewodniczącą Koła jest seniorowa Ewa Walter. 

Wg zachowanych wykazów ogólna liczba członkiń Koła w okresie minionych 35 lat wynosiła 
ponad 110 osób. Obecnie jest nas 50, w tym dużą część stanowią osoby starsze. Wśród 
członkiń są jednak również takie, które włączyły się ponadto do pracy w Komisji Diakonijnej 
lub są aktywne  na innych odcinkach działalności Kościoła, np. w Radzie Parafialnej, 
Komitecie Parafialnym, Komitecie Opieki nad Zabytkami Cmentarza, Komisji Ochrony 
Pamiątek, w dyżurach kościelnych itp. Często służyły one i nadal służą pomocą w doraźnych 
akcjach prowadzonych przez Kościół. 

W okresie w/w 35 lat podopiecznych Koła było ponad 260 osób, z tego większość, tj. 240, 
odeszła już z tego świata. 

Sprawowanie opieki nad podopiecznymi jest zagadnieniem niezmiernie trudnym i złożonym. 
Dobrze się stało, że władze Kościoła w Polsce mogą obecnie więcej zdziałać poprzez 
utworzenie komisji diakonijnych oraz prowadzenie studiów w zakresie pracy socjalnej  w 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Nadal jednak praca charytatywna musi opierać się 
na bezinteresownej działalności ludzi dobrej woli, kierujących się w niej ideą  Bożej Miłości. 

Oprócz działalności charytatywnej, drugim poważnym zadaniem Koła jest organizowanie 
comiesięcznych spotkań członkiń. Mają one na celu: 

• umacnianie więzi wśród współwyznawczyń; 
• zapoznawanie ich z aktualnymi problemami Kościoła i parafii; 
• omawianie innych zagadnień o charakterze ogólnym,  
    mogących zainteresować członkinie. 
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Zebrania rozpoczynają się Słowem Bożym, okolicznościową modlitwą proboszcza i  
wspólną pieśnią religijną. Prowadzi je przewodnicząca Koła, której staraniom należy 
zawdzięczać dobór tematów, prelegentów i właściwą atmosferę spotkań. W 1999 roku wśród 
prelekcji wygłoszonych na w/w zebraniach były m.in. następujące tematy: 

 

• Postać Katarzyny Luter (z d. Bora) – referentka: Aniela  Szarek; 
• Sprawozdanie z pobytu w Kapsztadzie (RPA) – referentka:  Ewa Walter; 
• O organizacji diakonii w Niemczech – referentka:  E. Piotrowska; 
• O celach i zadaniach naszej diakonii – referent:  Wojciech  Froehlich; 
• O zagadnieniach zdrowotnych w podeszłym wieku – referent:        dr A. Hansen 
• Poezja a realia życia – ref. G. Jachowicz; 
• Informacja dotycząca  sympozjum nt. „Jesień – radość życia” – referentka: 

J. Suliborska. 
 

Od kilku lat przewodnicząca naszego Koła jest także przewodniczącą Krajowego Komitetu 
Światowego Dnia Modlitwy oraz członkiem Komisji ds. Kobiet w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. 

Członkinie Koła są zatem również na bieżąco informowane o aktualnych sprawach w tej 
dziedzinie i częściowo uczestniczą w organizowanych spotkaniach. 

W okresie świątecznym comiesięczne spotkania członkiń mają szczególny charakter - 
wzajemne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, kolędy, drobne upominki gwiazdkowe 
stwarzają atmosferę domu rodzinnego, którego brak wielu członkiniom Koła. 

Od 1986 r. pracuje kółko robótek ręcznych, skupiające grupę dziesięcioosobową. 
Wykonywane prace mają charakter nie tylko praktyczny, ale także wykazują wartości 
artystyczne. Pracami kółka od 15 lat kieruje długoletnia członkini Koła Eliza Badowska – 
osoba wykwalifikowana i uzdolniona. 

Zajęcia kółka odbywają się regularnie raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, 
natomiast zebrania całego Koła Pań  - w trzeci czwartek miesiąca o godz. 16. 

Na każdym zebraniu Koła przewidziany jest poczęstunek, o którego estetykę troszczy się 
kierująca sekcją gospodarczą Koła Lidia Sztrantowicz, która również w sposób istotny 
pomaga w sprawach organizacyjnych. 

Od lat kontynuowana jest akcja składania życzeń urodzinowych podopiecznym i 
członkiniom Koła. Obecnie karty te przygotowuje sekretarka Koła Zofia Mauer. 

Karnety świąteczne natomiast przygotowuje od 25 lat inż. Alicja Lewandowska. 
Interesującą innowacją od kilku lat jest organizowanie wspólnych zebrań Kół Pań i Komisji 

Diakonijnych czterech warszawskich parafii ewangelickich (Reformowanej, Metodystów, 
Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy). 

Członkinie Koła opłacają składki członkowskie. Przy czym fundusz Koła pochodzi również z 
organizowanych loterii fantowych i kiermaszów prac ręcznych wykonanych przez kółko 
robótek. 

Od 1982 r. Koło Pań Opiekunek otrzymuje także sporadycznie częściowe wsparcie 
finansowe z Funduszu Charytatywnego Dzieła Diakonii w Amsterdamie, który wspomaga 
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działalność charytatywną nie tylko naszego Koła. 
Członkinie Koła Pań Opiekunek z ulgą przyjęły fakt utworzenia Komisji Diakonijnej w naszej 

parafii oraz przyznanie w lutym 1999 r. osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP. Pracy jest dużo. Zachęcamy serdecznie do czynnego włączenia się do 
naszej działalności. Oby Bóg pobłogosławił nasz wspólny trud i wysiłek! 

opr. J. Ziebe w uzgodnieniu z przewodniczącą Koła, seniorową Ewą Walter 

 

SPOTKANIA KOŁA PA Ń

3-ci czwartek miesiąca,

ks. bp Mieczysław Cieślar, 

odbywają się w każdy 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 18. 01. 2001 r. 
Gościem spotkania będzi

Temat: Księga Estery

 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4, o godz. 16

e 

00

 

TRADYCYJNE ODWIEDZINY PRZEDSTAWICIELI DIAKONII LUTERAŃSKIEJ Z AMSTERDAMUTRADYCYJNE ODWIEDZINY PRZEDSTAWICIELI DIAKONII LUTERAŃSKIEJ Z AMSTERDAMUTRADYCYJNE ODWIEDZINY PRZEDSTAWICIELI DIAKONII LUTERAŃSKIEJ Z AMSTERDAMUTRADYCYJNE ODWIEDZINY PRZEDSTAWICIELI DIAKONII LUTERAŃSKIEJ Z AMSTERDAMU    

 
Od wielu już lat u progu adwentu gościmy w naszej parafii 

przedstawicieli Diakonii Amsterdamskiej. 

W tym roku w okresie od 30 listopada do 5 grudnia przebywali 
wśród nas panowie Hartmann i Metz. Tradycyjnie uczestniczyli w 
nabożeństwie w I Niedzielę Adwentu i spotkali się z parafianami, 
odwiedzili domy opieki „Tabita” w konstancinie – jeziornie i 
„Sarepta” w Węgrowie. 

Po raz pierwszy gościli w siedzibie Diecezji Warszawskiej w 
Łodzi, gdzie spotkali się z bp. Mieczysławem Cieślarem. 

Jesteśmy szczerze wdzięczni naszym współwyznawcom z Amsterdamu za 
podtrzywywanie łączących nas więzi i diakonijną, siostrzaną i braterską pomoc. 

�  
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KOMISJA DIAKONIJKOMISJA DIAKONIJKOMISJA DIAKONIJKOMISJA DIAKONIJNANANANA    
 

Ogłasza zbiórkę ubrań dziecięcych i młodzieżowych dla parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie 

 



Kiermasz odzieży używanej – w każdy czwartek w godz. 1000-1300, ul. 
Kredytowa 4, wejście z bramy w klatce V, I piętro m. 58 




Dr A. Hansen przyjmuje pacjentów w każdą środę w godz. 900-1100 w 
kancelarii parafii 




 

LOTERIA FANTOWA 
Komisja Diakonijna  planuje zorganizowanie  

W dniu 18 lutego 2001 r. 
LOTERII FANTOWEJ 

W związku z tym ogłasza się zbiórkę fantów 
Ofiarodawców prosimy o przekazywanie fantów już od 13 stycznia,  

na ręce pań: Oli Dreger lub Hanny Kozłowskiej;  
w niedziele po nabożeństwie w sali parafialnej 
 lub w pozostałe dni w kancelarii parafialnej 

Dochód z loterii przeznaczony będzie na cele diakonii naszej parafii 
 

 

 
 

 

NIEDZIELNE PRZEDSZKOLE 
W każdą niedzielę w czasie trwania nabożeństwa w sali 
parafialnej przy ul. Kredytowej 4 prowadzone jest 
niedzielne przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat 
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SZKÓŁKA NIEDZIELNA 
Równolegle z nabożeństwem w kaplicy  nad zakrystią kościoła 

trwa nabożeństwo dla dzieci w wieku szkolnym:  
szkółka niedzielna. 

 



GWIAZDKA DLA DZIECI 
W niedzielę po nabożeństwie 17 grudnia 

odbędzie się uroczystość gwiazdkowa dla dzieci 
Zapowiadał swoje przybycie Mikołaj  


    

    

POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE...POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE...POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE...POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE... 
(w tej rubryce zamieszczamy drobne ogłoszenia: szukam pracy, oferuję pracę, kupię, sprzedam, oddam, potrzebuję itp.) 

u 
SZUKAM PRACY:  

27 lat; wykształcenie elektromechaniczne, studium społeczno – 
prawne, inspektor BHP (uprawnienia). 

Szerokie umiejętności techniczne wykonywania różnorodnych 
prac konserwacyjno – remontowych. Praktyka w konserwacji 

obiektów, stolarstwie, mechanice. Referencje. 
Tel.: 635-86-65  
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UWAGA KONFIRMANCI Z 1951 ROKU !!! 
13 maja 1951 roku w kościele ewangelicko-reformowanym na Lesznie 

w Warszawie odbyła się 

KONFIRMACJA 

młodzieży parafii ewangelicko-augsburskiej  
Świętej Trójcy w Warszawie 
W przyszłym roku przypada 
5o rocznica tej uroczystości 

Grupa konfirmantów z 1951 roku, pragnie spotkać się na nabożeństwie w 
kościele Świętej Trójcy  
w dn. 13 maja 2001 r., 

po którym planowane  jest spotkanie towarzyskie  

w sali parafialnej 
Zainteresowanym bliższych informacji udziela  

Elżbieta Lehr tel.827-58-92 

 

BOŻE NARODZENIE 

Ludzkości Największe Wydarzenie 
 

Od czasów naszego Reformatora 
Odkrywcy Jezusa Chrystusa, 
Pojawienie się Dzieciątka Jezusowego 
Nabiera znaczenia przełomowego. 
Macierzyństwem Kobiety Wybranej 
Wzrastający Zbawiciel jest naszym Panem, 
By pokój na ziemi zwyciężył wiecznie 
Opamiętani grzesznicy mieli zbawienie,  
Wielkie Święta Niebiańskiego Pokoju 
Niech wstrząsną ludzi każdego pokroju, 
Modlimy się o Jedność Świata 
Po abdykacji wszechszatana, 
Żyjąc między sobą w bratniej miłości 
Szczególnie w Ziemi Świętej ukróceniem nienawiści, 
O to wszystko gorąco się modlimy 
Na twą pomoc Boże Ojcze liczymy 

Wiesław Rüger 
Warszawa,18 października 2000 r. 
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nabożeństwa: 
Kościół Św. Trójcy:  

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

 
NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:    

    
24. XII. (niedziela)     – godz. 1030  - 4. w Adwencie         – ks. I. Lukas 

- godz. 1600  – Wigilia Narodzenia Pańskiego  – ks. dr W. Nast 
- godz.1800  – Międzynarodowe nabożeństwo ekumeniczne   

– ks. I. Lukas 
–  ks. H. Domke 

25. XII. (poniedziałek) – godz. 1030 - 1. Święto Narodzenia Pańskiego  – ks. S. Sikora 
26. XII. (wtorek)          – godz. 1030 – 2. Święto Narodzenia Pańskiego – ks. I Lukas 
31. XII. (niedziela)       - godz. 1600 – Zakończenie Roku           – ks. dr W. Nast 

          - godz. 2345 – Modlitwa Sylwestrowa   – ks. I. Lukas 
1. I. 2001 r.          – godz. 1030 – Nowy Rok            – ks. S. Sikora 
 

6. I. 2001 r. – godz.  1030 – Święto Epifanii   
uroczystość introdukcji  

ks. JANUSZA JAGUCKEGOks. JANUSZA JAGUCKEGOks. JANUSZA JAGUCKEGOks. JANUSZA JAGUCKEGO    
 na biskupa  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
 

Uwaga!!!Uwaga!!!Uwaga!!!Uwaga!!!    
W niedzielę 31 grudnia w kościele Św. Trójcy odbędzie się tylko tylko tylko tylko 

jedno nabożeństwo jedno nabożeństwo jedno nabożeństwo jedno nabożeństwo z Komunią Świętą o godz. 16o godz. 16o godz. 16o godz. 1600000000    
Kaplica domu opieki „Tabita”: 

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

    
NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE:    

24. XII. (niedziela)  - godz. 1400 - 4. w Adwencie / Wigilia   – ks. S. Sikora 
25. XII.  (poniedziałek)  – godz. 1100 – 1. Święto Narodzenia Pańskiego  – ks. I. Lukas 
26. XII. (wtorek)   – godz. 1100 – 2. Święto Narodzenia Pańskiego  – ks. W. Nast      
31. XII (niedziela)   - godz. 1500 – Zakończenie Roku   – ks. S. Sikora 
1. I. 2001 r. (poniedziałek)  – godz. 1100 – Nowy Rok   – ks. dr W. Nast. 
 

Kościół we Włochach: 
ul. Cietrzewia 22 

Nabożeństwa: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10:00 
26. XII. (wtorek) – godz. 1000 - 2. Święto Narodzenia Pańskiego – ks. S. Sikora 
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� � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 

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

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

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

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

 
Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej: 

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

 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 

��ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �632-10-14 
Kancelaria cmentarna czynna, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godz.: 10.00-15.00. 

 
Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”: 

��ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,�/fax 754-67-90, 
�756-41-04 lub756-49-02 

Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa 
Nr 55-10201156-123111586 

 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  

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

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

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

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

 
 

 
 Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks.dr Włodzimierz Nast 

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


