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Drogi Zborze,  
 
W związku z rozpoczętym okresem urlopowym 

w imieniu Rady Parafialnej Ŝyczę wszystkim 
udanego urlopu, zaś dzieciom, młodzieŜy i 
studentom udanych wakacji. Odpoczywajcie, 
nabierajcie sił i proszę, uwaŜajcie na siebie. 
Wszak wszyscy chcemy się spotkać po wakacjach w pełni zdrowia, 
zadowoleni i pełni pięknych wspomnień.  Niech czas oderwania się od 
naszych codziennych obowiązków będzie okazją do dobrych spotkań, 
waŜnych i ciekawych rozmów. śyczę więcej czasu dla nas samych i 
naszych bliskich.  
 
Rozejrzyjmy się wkoło i cieszmy się Ŝyciem oraz pięknem świata.  

Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch 
wysusza ciało – zauwaŜył mędrzec Starego Testamentu w 
Przypowieściach Salomona.  
 
Mam nadzieję, Ŝe Bóg zechce nam darować czas wesela, zaś tym, 

którzy są dotknięci przygnębieniem, oby pozwolił jak najszybciej 
odnaleźć siłę radości. Tej nie chcemy szukać w ucieczce od trudnych 
spraw. Wszak pamiętamy o wskazaniu mędrca z Kaznodziei 
Salomona, iŜ wszystko ma swój czas  i kaŜda sprawa pod niebem ma 
swoja porę… RównieŜ to, co sprawia nam ból. Jednak  cierpliwość w 
przyjmowaniu i przeŜywaniu tego, co nam się nie podobna, pomaga 
osiągać waŜne doświadczenia. Poznajemy w ten sposób więcej 
smaków Ŝycia. Uczymy się dostrzegać róŜne wymiary naszego Ŝycia. 
  
Teksty opublikowane w kolejnym numerze Informatora naszej Parafii 

przypominają nam wydarzenia, które sprawiły nam wiele radości. 
Inne przypominają nam dramatyczne zdarzenia, które sprawiły nam 
ból. Wszystko to pragniemy przyjąć z pokorą i cierpliwością.   
Od niczego nie uciekamy. Niczego teŜ na siłę nie chcemy zatrzymać. 

Przypomnę w tym miejscu słowa Joba:  Dobre przyjmujemy od Boga, 
czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? (Hi 2, 10b)… Doprawdy, 
wiem, Ŝe tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu 
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Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na 
jedną rzecz z tysiąca. (Hi 9, 2-3)  
 
Moi Kochani, bardzo się cieszę, Ŝe w maju udało nam się rozpocząć 

nowy cykl spotkań, który nazwaliśmy Rodzina rodzinie. Kolejne 
spotkanie odbędzie się 31 lipca o godz. 16:00 w Warszawie Włochach 
przy ul. Cietrzewia, gdzie jest zlokalizowany nasz kościół. Nasza 
parafialna rodzina zaprasza kaŜdego, bo przecieŜ naleŜymy do niej. 
Jesteśmy siostrami i braćmi. Nie odkryjemy tego stojąc daleko, albo 
przypatrując się z boku innym. Bez względu na to czy ktoś jest sam, 
czy ma równieŜ swoją biologiczna rodzinę, nasza duchowa, parafialna 
rodzina jest dla niego otwarta.  
 
Spotkania mają charakter rodzinnego spotkania. Bardzo dbamy o 

dobrą rozmowę, która uwzględnia potrzebę zadumy, humoru, wymianę 
doświadczeń, bycie nie tylko obok siebie, ale przede wszystkim dla 
siebie. Równolegle do kaŜdego spotkania odbywają się spotkania dla 
dzieci. Nikt więc dla dzieci nie musi pozostać w domu. MoŜe je 
przyprowadzić na spotkanie. Tematy, które poruszamy, są 
proponowane przez samych uczestników. Chcemy być praktyczni, 
bardzo blisko naszych codziennych spraw, gotowi słuchać i dzielić się 
z innymi naszymi doświadczeniami.  
Jeśli ktoś nie naleŜy do naszej duchowej, parafialnej rodziny, ale 

chce w jej Ŝyciu uczestniczyć, równieŜ serdecznie go zapraszamy. 
Serdecznie Was pozdrawiam Siostry i Bracia. Niech Was Bóg ma w 

swojej opiece i niech Was błogosławi.   
ks. Piotr Gaś 
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TRAGICZNY KWIECIEŃ 2010 
 

10 kwietnia 2010 r. Drugi dzień obrad wiosennej sesji XII Synodu Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kilkanaście minut po godzinie dziewiątej 
Biskup Jerzy Samiec przerywa wystąpienia sprawozdawcze wiceprezesa 
Konsystorza: Dotarła do nas informacja o katastrofie prezydenckiego samolotu. Innych 
informacji jeszcze nie mamy.... Najpierw milczenie, szok, potem świadomość, ze 
wśród pasaŜerów samolotu prezydenckiego lecącego na obchody rocznicy 
zbrodni katyńskiej był teŜ ks. płk Adam Pilch - proboszcz parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego pełniący obowiązki Naczelnego Kapelana 
Wojskowego. Obrady Synodu przerwano. Przedstawiciele władz Kościoła, 
Diecezji, proboszcz parafii Świętej Trójcy udali się do Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Po południu po przyjęciu niezbędnych uchwał 
obrady Synodu zakończono.  

Ksiądz Adam Pilch (ur. 1965 r.) był bliski równieŜ 
naszej Parafii i naszym parafianom. Od czasu swojej 
ordynacji, w latach 1990-1993 był wikariuszem 
diecezjalnym ks. seniora Jana Waltera. Dość szybko 
zyskał sobie sympatię - i to parafian wszystkich 
pokoleń. A po 3 latach pracy w naszej parafii 
skierowano go do pracy jako proboszcza 
administratora parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Z wielkim wzruszeniem przyjął dwa lata później 
wybór na proboszcza tej parafii. Po reaktywacji 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego był 
jednym z pierwszych pięciu ewangelickich 

kapelanów, którym powierzono tę słuŜbę. Do chwili tragedii pełnił funkcję 
zastępcy Naczelnego Kapelana EDW. 

Wielokrotnie podkreślał, ze najwaŜniejsza dla niego jest praca dla parafii i 
parafian. Dla mnie będzie się zawsze kojarzył z uroczystością podpisania 
ekumenicznego dokumentu o wzajemnym uznawaniu Chrztu Świętego przez 
siedem Kościołów w Polsce - 23 stycznia 2000 r. Dokument podpisywali w 
Kościele Świętej Trójcy zwierzchnicy poszczególnych Kościołów, ale ks. 
Adam Pilch asystował kaŜdemu z nich w roli sekretarza.  

Uroczystości Ŝałobne w wojskowej asyście 24 kwietnia rozpoczęło 
naboŜeństwo Ŝałobne w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Urnę z 
prochami śp ks. Adama Pilcha złoŜono do grobu  na cmentarzu 
ewangelickim przy ul Młynarskiej w Warszawie. Ks. Adam Pilch pośmiertnie 
został awansowany do stopnia generała brygady i odznaczony KrzyŜem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

��� 
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Z chwilą śmierci proboszcza Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
administratorem parafii ex officio został zwierzchnik Diecezji bp Mieczysław 
Cieślar. W sobotę, 17 kwietnia brał udział w uroczystościach Ŝałobnych na pl. 
Piłsudskiego w Warszawie w związku katastrofą samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem, w której zginął między innym ks. Adam Pilch. Niedzielę, 
18 kwietnia spędził w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. W późnych 
godzinach wieczornych wyruszył do Łodzi. Zginął w wypadku 
samochodowym pod Rogowem. 

Bp Mieczysław Cieślar (ur. w 1950 r.) teologię ukończył w 1973 r. na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po 
ordynacji rozpoczął wikariat w Pabianicach, gdzie 
w 1980 r. wybrano go na proboszcza. Od 1996 
roku był proboszczem w parafii św. Mateusza w 
Łodzi, a po śmierci ks. sen Jana Waltera został 
wybrany na biskupa Diecezji Warszawskiej. 
Funkcję zwierzchnika Diecezji sprawował drugą 
kadencję. Od 1973 roku był wykładowcą 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka 
Greckiego.  

Pogrzeb śp. Bp. Mieczysława Cieślara odbył się w 
Łodzi w dniu 23 kwietnia. NaboŜeństwo w kościele św. Mateusza 
zgromadziło biskupów, księŜy, diakonów, przedstawicieli ChAT, tłumy 
łódzkich ewangelików, współwyznawców z diecezji i całego kraju, a takŜe 
licznych mieszkańców Łodzi, przedstawicieli róŜnych wyznań, władz miasta i 
województwa. Prezesa Rady Ministrów reprezentowała na tych 
uroczystościach min. Elzbieta Radziszewska. Pogrzeb zakończono złoŜeniem 
trumny do grobu na cmentarzu ewangelickim w Łodzi. 

Aldona Karska 
 

NABOśEŃSTWO śAŁOBNE 
 

14 kwietnia br. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawione zostało NaboŜeństwo Pamięci Ofiar Katastrofy 
Lotniczej pod Smoleńskiem. W liturgii uczestniczyli 
duchowni róŜnych wyznań chrześcijańskich, w tym bp Jerzy 
Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego , 
bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego oraz abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej (PRE) - władyka prawosławnej diecezji 
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wrocławsko-szczecińskiej. Od katastrofy lotniczej słowa ‘jeśli Bóg 
pozwoli, jeśli Bóg da’ rozumiemy lepiej niż kiedykolwiek. Jako 
chrześcijanie powinniśmy pamiętać o nadziei zmartwychwstania, jaka 
płynie ze słów Chrystusa. Za męczennikiem Kościoła Dietrichem 
Bonhoefferem wolno nam w obliczu śmierci wyznać: „To koniec, a dla 
mnie początek.” – powiedział w kazaniu ks. radca Piotr Gaś. 

NaboŜeństwo rozpoczęło się od odczytania nazwisk wszystkich ofiar 
katastrofy lotniczej przez ks. dziekana Henryka Dąbrowskiego (Kościół 
Polskokatolicki) oraz minuty ciszy. 

Po kazaniu głos zabrał abp Jeremiasz, który przypominając treść 
prawosławnego kanonu „KrzyŜowi Twojemu pokłon oddajemy, Panie, i Twoje 
Zmartwychwstanie opiewamy i sławimy” podkreślił fundamentalną nadzieję 
chrześcijańską wpisaną w krzyŜ i Wielkanoc. 

W naboŜeństwie oprócz wiernych z czterech stołecznych parafii 
ewangelickich, uczestniczyli ponadto duchowni i wierni Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Katolickiego 
Mariawitów, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła 
Zielonoświątkowego. Obecni byli równieŜ przedstawiciele Kancelarii 
Prezydenta RP oraz w imieniu parlamentu poseł Michał Szczerba. Oprawę 
muzyczną zapewnili dr Jerzy Dziubiński (organy) oraz Michał Straszewski 
(skrzypce). 

��� 
 

NADESŁANE KONDOLENCJE 
 

Katastrofa pod Smoleńskiej poruszyła ludzi na całym świecie. Nasi 
współwyznawcy z róŜnych stron słali na adresy poszczególnych 
parafian, grup, stowarzyszeń, parafii czy Kościoła kondolencje. 

 

Z Rosji... 
29 kwietnia 2010 r. p. Maria Chmiel 

otrzymała list od  pani Nadii Tiptienko 
przewodniczącej Koła Pań  parafii 
luterańskiej z Kaliningradu.  

Droga Mario.  
śałoba zostala oficjalnie zakończona. Spod 

polskiego Konsulatu uprzątnięto wszystkie 
kwiaty. My jednak pamiętamy o tych, ktorzy 
zginęli i  smucimy sie wraz z polskimi 
przyjaciółmi.  
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W Kaliningradzie ludzie smucili się tak samo jak Polacy, poniewaŜ kaŜdy 
mieszkaniec Kaliningradu był w  Polsce i prawie wszyscy mają w Polsce dobrych 
przyjaciół.   

Niech pamięć o wszystkich, którzy zginęli, trwa wiecznie a Pan niech pocieszy ich 
bliskich.  Przesyłam zdjęcia, które zostaly zrobione pod polskim Konsulatem w dniach 
Ŝałoby (...) 

Przesyłam pozdrowienia od nas wszystkich z Kaliningradu. Nadia 
(tłum. Maria Chmiel) 

 
 
 
Z Danii... 
Droga Aldono! 
Nasze myśli i modlitwy są z Wami i z mieszkańcami całej Polski w tej tragicznej 

sytuacji! Brak mi „wystarczających” słów, ale chciałam zapewnić, Ŝe wszyscy 
solidaryzujemy się z Wami. 

Wiele serdecznych pozdrowień od Inge-Lise Lollike (była członkini Komitetu 
Naczelnego ŚDM- przyp.red.) i ks. Hansa-Vernera Lollike 

 
 

DĄB PAMIĘCI NA CMENTARZU PRZY  śYTNIEJ 
 

W dniu 9 maja b.r. na cmentarzu ewangelicko – reformowanym przy ul. 
śytniej,  w siedemdziesiątą rocznicę mordu w Katyniu, odbyła się 
uroczystość zasadzenia Dębu Pamięci, poświęconego oficerom –  członkom 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, którzy ponieśli śmierć w 
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kwietniu 1940 roku. Zgromadzeni na okolicznościowym naboŜeństwie 
zborownicy i goście mieli równieŜ okazję obejrzeć rozmieszczoną na 
drzewach w alejkach cmentarnych wystawę poświęconą pamięci poległych  – 
zdjęcia rodzinne, fotokopie dokumentów, listy z obozów. Po naboŜeństwie 
odprawionym pod gołym niebem proboszcz parafii, ks. Michał Jabłoński - na 
specjalnie wydzielonym miejscu pod murem od strony ul. Młynarskiej – 
posadził młody dąb, a dzieci z parafii oraz członkowie rodzin ustawili  przed 
tablicą upamiętniającą nazwiska trzynastu poległych zapalone symboliczne 
latarnie. Jako przedstawiciele naszej parafii w uroczystości uczestniczyli 
członkowie Rady Parafialnej – pan Przemysław Florjanowicz-Błachut oraz 
pani Maria Chmiel.  

 
        M.Ch. 

� 
SPOTKANIE WAZOWIANEK 

 

Tradycyjne coroczne spotkanie Wazowianek odbyło się w niedzielę 25 
kwietnia po naboŜeństwie. Przybyło 14 dawnych uczennic oraz zaproszeni 
goście krajowi i zagraniczni. Byli obecni księŜa Piotr Gaś i Eryk Busse. 
Przewodnicząca Koła - p. Maria Milbrand w asyście ks. P. Gasia i ks. E. 
Bussego złoŜyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pamiątkowym 
kamieniem, upamiętniającym Gimnazjum im. królewny Anny Wazówny. 
Zebrani odmówili Modlitwę Pańską i odśpiewali „Ojcze z niebios...”. Po 
uroczystości panie i goście udali się do sali parafialnej na spotkanie przy 
kawie, gdzie p. Maria Milbrand zapoznała zebranych z krótką historią 
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Gimnazjum oraz wręczyła ks. Bussemu informator opisujący dzieje tej waŜnej 
w przedwojennej Warszawie placówki naukowej. Pani Magdalena Tryjarska 
zaprosiła zebranych na wystawę malarstwa swego ojca, Wacława 
Piotrowskiego (twórcy portretu Anny Wazówny), do Galerii „Na Trawiastej” 
w Aninie (wystawa trwa od 24 kwietnia do końca maja 2010 r.)  

 (M.M.) 

 
 

 

PIERWSZE PÓŁROCZE W KOLE PAŃ   
 

Pierwsze w nowym roku 2010 spotkanie Koła Pań wypadło w dniu  21 
stycznia. Pani Alicja Sadomska, przewodniczka warszawska i historyczka, 
mówiła o postaci pułkownika Juliusza Ordona, znanego wszystkim z 
wiersza Mickiewicza, natomiast mało znanego z faktu bycia ewangelikiem. 
Jego długie i burzliwe Ŝycie (1810-1887), zakończone samobójstwem, nie 
sprowadzało się tylko do obrony reduty na Woli – brał on udział w rewolucji 
węgierskiej 1848 r. i był uczestnikiem wyprawy sycylijskiej Garibaldiego w 
1860 r. 

Lutowe spotkanie  dn. 18.02.2010  było poświęcone poezji. Swoje wiersze 
czytała pani Małgorzata Matuszczak. Ich tematyka – głównie religijna i 
filozoficzna – związana była z osobistymi, traumatycznymi przeŜyciami 
autorki, którymi z wielkim wzruszeniem podzieliła się ze słuchaczkami. 
Zarówno poezja p. Matuszczak, jak i jej poruszająca opowieść zostały 
przyjęte przez słuchaczki z wielką empatią. 

18 marca  odbyło się w parafii wspólne Koło Pań, na które jako 
prelegentka zaproszona została pani Marta Axentowicz-Bohosiewicz z 
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Fundacji Ormiańskiej KZKO, przedstawicielka polskich Ormian. Pani 
Axentowicz-Bohosiewicz mówiła o społeczności ormiańskiej, Ŝyjącej w 
naszym kraju, jej długiej historii i współczesności, o wybitnych postaciach 
pochodzenia ormiańskiego (np. Paschalis Jakubowicz, wytwórca pasów 
kontuszowych w XVIII w., malarz pięknych kobiet Teodor Axentowicz, a z 
postaci Ŝyjących obecnie: polityk Wojciech Mojzesowicz i ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski). Spotkaniu towarzyszyła prezentacja, która bardzo 
przybliŜała omawiane tematy. Mieliśmy moŜność obejrzeć świętą górę Ararat 
(dziś poza granicami Armenii), katedrę ormiańską we Lwowie i jej freski oraz 
przejmujący monument, upamiętniający zagładę Ormian w 1915 r. (zginęło 
wówczas 1.5 mln. osób z dwumilionowej społeczności ormiańskiej 
zamieszkującej w Turcji), a takŜe posłuchać o corocznym, społecznym 
porządkowaniu cmentarza ormiańskiego w Kutach na Ukrainie, 
zainicjowanym kilka lat temu przez panią Martę i jej rodzinę.. 

Na spotkaniu 15 kwietnia pani diakon Małgorzata Gaś  przybliŜyła 
Paniom osobę Marii Magdaleny. Opowieść o tej właśnie biblijnej postaci 
związana była z przypadającymi w tym miesiącu świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

20 maja p. Maria Chmiel przeczytała zebranym bardzo ciekawy list z 
Afryki, z prowincji Zaria w Nigerii. Jego autor, prof. Krzysztof Schoeneich, 
wieloletni wykładowca na tamtejszym uniwersytecie, opisywał Ŝycie w 
kampusie (30 tysięcy mieszkańców), problemy ekologiczne uczelnianego 
miasteczka i jego okolic,  stosunek do zwierząt i Ŝywej przyrody (niestety, 
daleki od szacunku), a takŜe swoje próby - dostosowane do mentalności 
miejscowej ludności - ratowania Ŝyjących tam ptaków i zwierząt. Na 
zakończenie ks. Piotr Gaś zaproponował Paniom na następne spotkanie 
przyniesienie jakiegoś pamiątkowego przedmiotu i opowiedzenie związanej z 
nim historii, co spotkało się z duŜym aplauzem. 

Kolejne wspólne Koło Pań odbyło się w Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego 9 czerwca. Rozpoczął je i zakończył modlitwą ks. Marcin Kotas, 
a prelegentem był pan Jerzy Reinstein, który zaprosił Panie na podróŜ po 
USA, a konkretnie do stanu Wirginia, do uniwersyteckiego miasteczka 
Charlottenville. Piękne  przezrocza z pobytu p. Jerzego w tym mieście, 
komentowane na Ŝywo, pozwoliły uczestniczkom spotkania poznać Stany 
„od podszewki”, zobaczyć ciekawostki, rzadko ukazywane na oficjalnych 
prezentacjach. Zobaczyliśmy wzorcowe miasteczko uniwersyteckie (jedna z 
najstarszych uczelni Wirginii, załoŜona przez Tomasza Jeffersona), siedzibę 
Jeffersona – klasycystyczny pałacyk Monticello oraz jego grób na starym 
cmentarzu, widzieliśmy teŜ charakterystyczne dla USA cmentarze, stare 
kościółki, „zabytkowe” centrum miasta (stuletnie budowle są juŜ tam 



 11 

„starodawne”), piękne tereny wypoczynkowe, a takŜe prześliczne, jesienne 
krajobrazy Wirginii, cieszące oczy czerwienią klonów i buków. 

Ostatnie przed przerwą wakacyjną (w lipcu i sierpniu) spotkanie odbyło się 
17 czerwca. Nawiązując do spotkania majowego, Panie przyniosły róŜne 
pamiątkowe przedmioty i opowiadały historie z nimi związane (bardzo często 
były to opowieści z czasów II wojny światowej i Powstania Warszawskiego). 
Swoimi  przeŜyciami i refleksjami dzieliły się m.in. panie Barbara Dzienio, 
Sylwia  Gläser-Kowalska, Emilia Klinbajl i Halina Mage. W drugiej części 
spotkania pani Ada Hasiuk zrelacjonowała udział przedstawicielek naszej 
parafii oraz parafii ewangelicko-reformowanej w Lipsku w dniach 11-15.lipca 
b.r. , gdzie uczestniczyły one w spotkaniu poświęconym przemianom 
społecznym w 20 lat po upadku muru berlińskiego. 

        M. i E. Ch. 
 
 

 

NOC MUZEÓW 
 

 

Zapytałem Nocy, co lubi najbardziej? 
Odpowiedziała: dobry wieczór na dobry 
początek – to tylko jeden z wpisów 
zamieszczony w parafialnej księdze 
pamiątkowej po tegorocznej Nocy Muzeów 
(15/16 maja br.), organizowanej w 
Warszawie oraz wielu innych miastach w 
Polsce. Noc Muzeów 2010 była rekordowa i 
wyjątkowa pod wieloma względami – 
równieŜ dla Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
Podczas Nocy Muzeów kościół Świętej 
Trójcy odwiedziło ponad 2,5 tys. osób (w 
minionym roku ponad 800). 

 
W tym roku Parafia Świętej Trójcy po raz drugi uczestniczyła w projekcie 

organizowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nowością była 
kolorowa iluminacja wewnątrz i zewnątrz kościoła, która przyciągała 
zwiedzających sąsiednie Państwowe Muzeum Etnograficzne oraz Galerię 
Narodową „Zachęta”. Kościół Świętej Trójcy otwarty był od 18:00 – 2:00 – 
obejrzeć moŜna było wystawę strojów i naczyń liturgicznych w zakrystii, 
przyjrzeć się z bliska Biblii Brzeskiej z 1563 roku, a takŜe zadawać pytania, 
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dotyczące historii, wiary i tradycji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Swoje stanowisko promocyjne miała równieŜ Diakonia Polska 
reprezentowana przez p. Danutę Lukas. Dla wielu zwiedzających było to 
pierwsze spotkanie z luteranizmem w ogóle, a zainteresowanie Kościołem i 
historią zboru warszawskiego przerosło oczekiwania organizatorów. W 
projekt zaangaŜowali się duchowni i pracownicy Parafii Świętej Trójcy, a 
takŜe wolontariusze – księŜa i świeccy, w tym osoby przygotowujące się do 
konwersji. 

Oprócz zwiedzania przygotowany został 
bogaty program artystyczny: od 20:00 do 
22:00 co godzinę prof. Jerzy Dziubiński, 
organista i dyrektor artystyczny Parafii 
Świętej Trójcy, grał 25-minutowe koncerty 
z muzyką Jana Sebastiana Bacha, Dietricha 
Buxtehude i Fryderyka Chopina. Dzieła 
tego ostatniego nieczęsto wykonywane są 
na organach. Kościół Świętej Trójcy 
związany jest z Chopinem, który w 1825 
roku wystąpił w nim przed carem 
Aleksandrem I, od którego w nagrodę za 
doskonały koncert, otrzymał bogato 
zdobiony pierścień. W trakcie koncertów 
p. ElŜbieta Byrtek oraz p. Iwona 
Baraniec z Przedszkola Parafialnego 
przygotowały zajęcia plastyczne dla dzieci. O 23:00 wystąpił chór Varsoviae 
Regii Cantores pod dyr. Joanny Malugi, kantora Parafii Świętej Trójcy. 
Chór zaprezentował kanony liturgiczne oraz fragmenty kantat i Pasji św. 
Mateusza Jana Sebastiana Bacha.  

O 22:30 w podziemiach kościoła Świętej Trójcy (Lutheraneum) odbył się 
wernisaŜ wystawy zatytułowanej „BAJ-ki”, przygotowanej przez studentów 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP) pod kierunkiem prof. 
Stanisława Baja. Na wernisaŜ oprócz warszawiaków zwiedzających kościół 
przybyli profesorowie i studenci ASP. – Być moŜe przekraczając próg tej świątyni i 
słuchając mnie, macie wraŜenie, Ŝe to nie wasza bajka. Niemniej jednak kiedy człowiek 
bliŜej pozna drugiego człowieka, równieŜ za pośrednictwem sztuki, to wówczas moŜemy 
odkryć, Ŝe wcale nie jesteśmy z zupełnie innej, ale właśnie tej samej bajki, w której 
szukamy odpowiedzi na fundamentalne pytania, co jest dobre, ludzkie i piękne – mówił 
podczas wernisaŜu ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy. 
Przy tej okazji ks. Gaś poinformował o podpisaniu trzyletniego porozumienia 
o współpracy między Parafią a ASP. 



 13 

O północy odbyły się ekumeniczne nieszpory, które poprowadził ks. Piotr 
Gaś wraz z ks. superintendentem Zbigniewem Kamińskim z Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego oraz ks. Piotrem Kosińskim i ks. 
protodiakonem Pawłem Korobejnikowem z Kościoła Prawosławnego. 
Podstawą rozwaŜań był Magnificat, modlitwa Marii Panny z Ewangelii 
Łukasza, wyśpiewana wcześniej w języku starocerkiewno-słowiańskim przez 
prawosławnych duchownych oraz odczytana przez ks. P. Gasia. 

Kościół Świętej Trójcy był jedynym kościołem otwartym w Noc Muzeów. 
Swój program zaprezentowała równieŜ Synagoga NoŜyków oraz mormoni na 
Woli. Wielu ludzi przychodziło do kościoła nie tylko po to, aby posłuchać 
muzyki, zwiedzić wystawę i obejrzeć kościół. Były równieŜ osoby, które 
przychodziły na modlitwę i poszukiwały rozmowy o wierze i Kościele, 
dlatego teŜ Noc Muzeów była dla Parafii Świętej Trójcy nie tylko waŜnym 
wydarzeniem kulturalnym, ale i przedsięwzięciem misyjnym. Kościół 
odwiedzali zarówno warszawiacy, jak i mieszkańcy z róŜnych części kraju, a 
takŜe wielu gości zagranicznych, w tym duchowni luterańscy z USA i 
Finlandii. 

��� 
 

BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA 
W KOŚCIELE  ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

  

Zrozumiałe zainteresowanie 
wzbudził egzemplarz Biblii 
Radziwiłłowskiej z roku 1563 
r., wystawionej przed ołtarzem 
naszego kościoła podczas Nocy 
Muzeów, zarówno w ubiegłym, 
jak i w bieŜącym roku. Nie była 
to jednak ta biblia, która 
znajdowała się w kościele przed 
jego zburzeniem. 

Czy wiemy, kiedy ta pierwsza 
biblia znalazła się w posiadaniu 
naszej parafii? 

 Wcześniej urodzeni zborownicy pamiętają, Ŝe przed wojną na ołtarzu 
spoczywała Biblia Radziwiłłowska, zwana teŜ Brzeską lub Pińczowską. 
Wiadomo takŜe, Ŝe została uratowana z płonącego kościoła w dniu 16 
września 1939 roku. Zaginęła jednak w czasie późniejszym, być moŜe 
podczas Powstania Warszawskiego, w bliŜej nieznanych okolicznościach. 
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 Biblię tę ofiarowali na prośbę Prezesa Kolegium Kościelnego Parafii 
Warszawskiej senatora Józefa Everta przedstawiciele Konsystorza 
Ewangelicko-Reformowanego Jednoty Wileńskiej w osobach: ks. Jerzego 
Kurnatowskiego, w zastępstwie sędziwego superintendenta generalnego 
NPW ks. Michała Jastrzębskiego oraz kuratorów: Stanisława Falkowskiego, 
Bohdana NiŜyńskiego i Władysława Beliny - PraŜmowskiego. W imieniu 
zboru warszawskiego dar przyjęła delegacja w osobach: ks. Zygmunt Michelis 
- II pastor, ks. wik. Leopold Matz, prezes Józef Evert i członkowie Kolegium: 
Herman Eberhardt, Gustaw Jeute, Emil Szulc. Uroczystość miała miejsce w 
niedzielę reformacyjną 5 listopada 1933 roku. Biblia Radziwiłłowska zastąpiła 
znajdującą się od wielu lat na ołtarzu biblię w języku niemieckim. 

      W biblii znajdowała się następująca dedykacja: 
     „Roku od Narodzenia Pańskiego 1933, a Reformacji w 416 rocznicę, 

Synod Wileński Ewangelicko-Reformowany składa w darze bratniemu 
Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Warszawie tę Biblię 
Radziwiłłowską w dowód braterstwa i wspólnych ideałów.” 

                                   Dyrektor Synodu w Wilnie 1933 r. 
Eugeniusz Falkowski 

Ks. Michała Jastrzębski                                      Bronisław IŜycki 
              Superintendent Generalny                                 Prezydent Konsystorza     
                                                                                                         

                                                    Kurator Synodu   Szymon Czarnocki 
                                                                                   członek Konsystorza 
                                                 Kurator Synodu  Stanisław Falkowski 
                                                                                   członek Konsystorza 
                                                 Kurator Synodu  Wacław Mackiewicz 

                                                    p.o. Sekretarz Generalny  
 

ks. Włodzimierz Nast 
 
 

KOŚCIÓŁ OTWARTY 
 

„I rzekł [Bóg] do niego [Salomona]: Słyszałem 
modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do mnie. 
Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby 
tam przebywało moje imię po wieczne czasy; tam będą 
teŜ moje oczy i moje serce po wszystkie dni.”  
1 Krl 9,3 
 

Na początku roku usłyszałem wypowiedź przyszłorocznej konfirmantki. 
Zapytana czym jest dla niej Kościół odpowiedziała: to miejsce, do którego 
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zawsze mogę wrócić. Z róŜnych powodów ludzie dystansują się od Kościoła 
– czasem są to skrywane głęboko urazy wobec członków czy duchownych 
wspólnoty, czasem głęboki kryzys wiary, który stawia pod znakiem zapytania 
wszystko to, co wydawało się być pewne, niewzruszone, czy nawet oczywiste. 
Przychodzą jednak momenty w Ŝyciu, kiedy pytania o sens Ŝycia, celowość 
cierpienia i sprawy ostateczne nabierają szczególnej ostrości. Kościół – 
zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i modlitewnym – staje się 
przestrzenią wolności, w której niema skarga i płacz, uwielbienie i radość, 
pytania i odpowiedzi wzajemnie się inspirują, czasem zderzają lub na 
przemian zachęcają do modlitwy o poznanie dróg BoŜych. Owo 
doświadczenie nie było równieŜ obce Salomonowi. Widzimy to w słowach z 
1. Księgi Królewskiej: Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, otwiera przed 
nim moŜliwość wyznawania i skargi, lamentu i adoracji, składa obietnicę, Ŝe 
człowiek nigdy nie będzie sam. Nikt kto wierzy nie moŜe być sam, nawet jeśli 
wszystko dookoła zdaje się wskazywać na absolutne osamotnienie i 
bezsilność.  

 
Refleksja ta narodziła się nie tylko z przytoczonej wypowiedzi konfirmantki, 

ale równieŜ z trudnego czasu po katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. W czasie 
Ŝałoby kościół Świętej Trójcy kilkakrotnie był spontanicznie otwierany dla 
warszawiaków – pamiętnego wieczoru 10 kwietnia od godz. 22:00 do północy 
przewinęło się przez kościół kilkadziesiąt osób, które idąc Krakowskim 
Przedmieściem, rozświetlonym od zniczy i reporterskich kamer, szukali chwili 

spokoju i wytchnienia, poszukiwali 
miejsca, w którym będą mogli 
opowiedzieć Panu Bogu o tym, co 
przeŜywają albo o tym, czego nie 
potrafią jeszcze zrozumieć lub 
odczuć. Do kościoła zaglądali nie 
tylko ewangelicy – przychodzili 
równieŜ katolicy, przybyła równieŜ 
mała grupa sióstr braci mariawitów. 
Wszystkich łączyło pragnienie ciszy, 

poszukiwanie głosu Tego, o którym psalmista wyznawał: „Głos Pana 
wykorzenia dęby i obnaŜa lasy, a w świątyni jego wszystko woła: Chwała!” (Ps 29,9) 
Takie wydarzenia, ale równieŜ okoliczności radosne, jakim była Noc Muzeów 
2010, w trakcie której wielu korzystało ze sposobności modlitwy i pytań o 
wiarę, pokazują, jak waŜny jest Kościół i kościół – wspólnota i przestrzeń, w 
której Bóg umoŜliwia nam i tym, którzy byli przed nami, radość i płacz. To 
znamienne, Ŝe w chwilach dramatycznych poszukujemy języka, który byłby w 
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stanie wyrazić nasze emocje i pytania i odnajdujemy go w znanych, 
tradycyjnych symbolach i innych środkach wyrazu chrześcijaństwa. TakŜe my, 
ewangelicy, mamy tę moŜliwość i przywilej korzystania z tego bogactwa, które 
symbolicznie odnajdujemy na witraŜach i w symbolice naszej świątyni, a takŜe 
w liturgii, poprzez którą Bóg wciąŜ do nas przemawia. Rozejrzyjmy się w tak 
dobrze nam znanym kościele Świętej Trójcy i na nowo odkryjmy jego 
duchowe skarby.  

 
Kościół otwarty, postulowany w wielu debatach publicystycznych, to nie 

Kościół mierzony postępowością czy medialną nośnością takich innych idei, 
ale to Kościół otwarty na głos Ewangelii. Kościół otwarty to taki, w którym 
imię Pańskie przebywać będzie po wszystkie czasy, to miejsce, do którego 
Bóg poprzez swojego Ducha działającego w nas i poprzez nas się przyznaje: 
tam będą teŜ moje oczy i moje serce po wszystkie dni. 

Dariusz Bruncz 
 
 

 

KONFIRMACYJNE JUBILEUSZE 
 

 
Pani Jadwiga Arnold w 1935 r.  i                   ...... Jadwiga Arnold-Lizończyk w 2010 w 75. rocznicę Konfirmacji 

 
W święto Zesłania Ducha Świętego, 23 maja proboszcz i rada parafialna , 

podobnie jak w ubiegłym roku zaprosili do pierwszych ławek osoby, które w 
tym roku obchodzą 80, 75, 60 50 i 25-tą rocznicę swojej Konfirmacji. Nie 
tylko tych, którzy konfirmowani byli w kościele Świętej Trójcy, ale teŜ tych 
parafian, którzy konfirmowani byli w róŜnych miejscach, ale ich Ŝyciowe losy 
tak się potoczyły, Ŝe od lat mieszkają Warszawie. Zdarza się, Ŝe czasami ich 
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macierzyste parafie czy kościoły, w których przeŜywali swoje konfirmacje juŜ 
nie istnieją, lub są poza granicami kraju.  

Podczas naboŜeństwa konfirmanci-jubilaci odnowili swoje przyrzeczenie, a 
proboszcz przedstawił zborowi równieŜ młodzieŜ, która swoją konfirmację 
będzie przeŜywała w Święto Trójcy Świętej.  

Po naboŜeństwie w podziemiach kościoła „Lutheraneum” przy słodkim 
poczęstunku przygotowanym przez Komisję Diakonijną odbyło się spotkanie 
jubilatów i wręczenie im pamiątkowych dyplomów przygotowanych przez 
Radę Parafialną.  

A.K. 
 

KONFIRMACJA 2010 
 

W Święto Trójcy Świętej (30 maja) odbyła się w naszej parafii uroczystość 
konfirmacji. W tym roku konfirmowanych zostało dziewięć osób: Marta 
Bąk, Arkadiusz Bliwert, Wiktor Buś, Dominika Cieślar, Cezary 
Grodzicki, Gabriela Grzelak, Brygida Knapik, GraŜyna Polit oraz Maria 
Wilczek. 

NaboŜeństwo konfirmacyjne rozpoczęło się procesjonalnym wejściem Rady 
Parafialnej, duchownych i konfirmantów. W naboŜeństwie uczestniczyli 
równieŜ Siostry i Bracia z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego wraz z 
prezesem Rady Parafialnej p. Janem Patzerem i p. Urszulą Szeligą na czele.  

NaboŜeństwo poprowadził ks. Piotr Gaś oraz ks. Waldemar Wunsz. 
Czynny udział w liturgii wzięli równieŜ konfirmanci, którzy czytali od ołtarza 
teksty liturgiczne wyznaczone 
na Święto Trójcy Świętej, a 
takŜe zmawiali intencje 
modlitewne po kazaniu.  

W kazaniu ks. Piotr Gaś 
wskazał m.in. na znaczenie 
konfirmacji dla Ŝycia całego 
Zboru, przypominając, Ŝe tak 
jak konfirmanci tak i kaŜdy 
członek wspólnoty parafialnej 
i Kościoła wezwany jest do 
stawiania pytania o wiarę, jej 
sens, o wyznawanie i do 
składania świadectwa. Odnosząc się do słów ap. Tomasza z Ewangelii Jana, 
które były podstawą konfirmacyjnego egzaminu, ks. Gaś podkreślił istotę 
wyznania „Pan mój i Bóg mój” w Ŝyciu kaŜdego chrześcijanina.  
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Towarzystwo Biblijne w Warszawie przekazało konfirmantom egzemplarze 
Pisma Świętego, a p. Andrzej Weigle, wygłosił słowa pozdrowienia od Rady 
Parafialnej. Uczestnicy spotkań młodzieŜy pokonfirmacyjnej przekazali 
nowym konfirmantom róŜe oraz zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach 
od nowego roku szkolnego. 

NaboŜeństwo miało niezwykle bogatą oprawę muzyczną. Oprócz 
połączonego chóru parafialnego oraz chóru Modo Maiorum pod dyrekcją p. 
Michała Straszewskiego, wystąpił gościnnie szwedzki chór luterański Capella 
Snöstorp pod dyr. Görana Perssona.  

Kilka dni później tegoroczni konfirmanci z księŜmi i innymi osobami 
chętnymi weszli na balkon wokół latarni - na szczycie kopuły kościoła i 
podziwiali panoramę Warszawy.  

��� 
 

OTWARCIE DRUGIEJ CZĘŚCI TABITY 
 

11 maja odbyło się otwarcie i poświęcenie 
nowego, ostatniego skrzydła Tabity. 
Przybyłych gości przywitała prezes spółki 
„Luxmed Tabita” Małgorzata Kalińska, 
następnie kurator Parafii Andrzej Weigle 
przedstawił krótko historię Tabity i jej 
rozbudowy oraz podziękował osobom 

zaangaŜowanym w to przedsięwzięcie. 
Ks. proboszcz Piotr Gaś przywitał zebranych Słowem BoŜym, 

przypominając historię Tabity z Dziejów Apostolskich oraz modlitwą. Na 
koniec głos zabrała prezes grupy kapitałowej LuxMed p. Anna Rulkiewicz-
Kaczyńska mówiąc o korzyściach i nadziejach związanych ze współpracą 
pomiędzy Parafią i grupą LuxMed. 

Zebrani mieli moŜliwość zwiedzenia obiektu, w tym nowych pomieszczeń 
rehabilitacyjnych oraz nowych pokoi dla pensjonariuszy. 

 
PIKNIK PARAFIALNY 

 

W Święto Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa (3 czerwca) odbył się 
pierwszy z trzech pikników parafialnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy. W tegorocznym pikniku wzięło udział ponad 100 osób, nie 
tylko członkowie Parafii Świętej Trójcy, lecz takŜe wierni z Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego i z Parafii Ewangelicko-Reformowanej, 
pensjonariusze Tabity, oraz osoby niezwiązane z Kościołami ewangelickimi. 
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Piknik rozpoczął się od krótkiego naboŜeństwa, podczas którego 
rozwaŜanie wygłosił ks. Piotr Gaś. Zebranych, oprócz proboszcza Parafii, 
przywitała p. Adda Hasiuk z Rady Parafialnej i jednocześnie przewodnicząca 
Komisji Diakonijnej, która organizowała piknik.  

Dla licznie przybyłych dzieci zorganizowano liczne atrakcje, w tym konkurs 
wiedzy o parafii i Kościele oraz przedstawienie teatralne Jerzego Latosa 
„Kolorowy śmietnik”. Nad całością czuwała p. ElŜbieta Byrtek, katechetka 
Parafii Świętej Trójcy.  

Istniała równieŜ moŜliwość zwiedzenia nowego skrzydła Tabity oddanego 
do uŜytku 11 maja br. Po naszym ośrodku zwiedzających oprowadzał ks. 
Piotr Gaś. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� 
 
 

TRADYCJA WIOSENNYCH PIKNIKÓW W „TABICIE” 
 

      Tradycja spotkań parafian warszawskich w Skolimowie (Chylicach, 
Konstancinie-Jeziornie) w dniu katolickiego święta BoŜego Ciała sięga lat 
trzydziestych ubiegłego, XX wieku. 

 13 października 1929 roku został uroczyście poświęcony Dom Macierzysty 
Warszawskiego Diakonatu "Tabita", którego część przeznaczono na dom dla 
rekonwalescentów Szpitala Ewangelickiego. Budowę tej zborowej placówki 
charytatywnej rozpoczęto w roku 1928 dla uczczenia 50-lecia powstania 
Diakonatu i 10-lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. 
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 Spotkanie w dniu 31 maja 1934 roku miało szczególny charakter. Na 
łamach "Zwiastuna Ewangelicznego"  z 24 czerwca tegoŜ roku ukazał się 
artykuł red. Ireny Wieczorkówny, którego fragmenty przytaczamy: 

Dzień 31 maja był dniem niepowszednim w zborze warszawskim. W liczbie około 
150. osób zjechali ewangelicy do Skolimowa na poświęcenie kaplicy w Domu 
Macierzystym „Tabity”. W tej ewangelickiej... procesji wzięła udział elita zboru 
stołecznego. 

     Ulicą Długą w Skolimowie docieramy do miejsca przeznaczenia. Z dala juŜ bieli się 
miły dla oka, nowocześnie jasny i prosty dom „Tabity”, skąpany w słońcu, uśmiechnięty 
pękami pelargonii na tarasach. 

     Pobudowana z lewej strony kaplica napisem na małej tablicy świadczy: „Warownym 
grodem jest nam Bóg”. Napis nad wejściem do kaplicy głosi: „Inserviendo aliis conservor” 
– „SłuŜąc innym, zachowuję siebie”. Zasadniczo ta maksyma średniowieczna brzmiała: 
„Inserviendo aliis consumor” – „SłuŜąc innym, niszczę siebie”. 

     Ascetyczni mnisi niszczyli się dobrowolnie, wypalali jak świece, wierząc, Ŝe ich asceza 
przynosi korzyści, wywyŜsza chrześcijaństwo. Przebrzmiały jednak hasła średniowiecza... 
Chrześcijaństwo wkroczyło na nowe tory i teraz rację bytu ma zmieniona maksyma: 
„SłuŜąc innym, zachowuję siebie”. 

     Punktualnie o godzinie 4. po południu rozpoczyna się uroczystość poświęcenia 
kaplicy, dobudowanej do powstałego wcześniej domu "Tabity". Drogą, utworzoną przez 
zebranych, przechodzą księŜa pastorzy z NPW ks. Biskupem Dr. Bursche na czele. Są: 
ks.Loth, ks. Michelis, ks. Rueger, ks. Krenz i ks. Gumpert z Warszawy oraz ks. 
Galster i ks. Messerschmidt z Iwicznej. 

Ks. Biskup... ze słowami: „Otwórzcie bramy, aby wszedł lud BoŜy” otwiera podwoje 
kaplicy. 

     Kaplica jest niewielka...wnętrze proste, jasne. Na tle wielkiego okna... stoi, 
składający się z dwóch sześcianów, ołtarz, ubrany zielenią i kwiatami. Ściany, 
pomalowane na kolor jasno niebieski, mają specjalne wnęki, przeznaczone na tablice 
pośmiertne dla protektorów. Cała kaplica tchnie spartańską prostotą, powszechną uwagę 
zwraca bardzo pomysłowy, piękny sufit, zrobiony z gruszki węgierskiej i orzecha 
amerykańskiego. Prostokątne, umieszczone w równych odstępach, belki, odsłaniają dalszy 
ciąg ścian kaplicy i przepuszczają światło ze znajdujących się tam okien. Kaplica jest 
dziełem architektów: Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy [twórców głównego budynku 
„Tabity”] 

 Pierwsze naboŜeństwo odprawił NPW ks. Biskup Dr Bursche przy udziale ks. Radcy 
Lotha. Ks. Biskup oparł swoje kazanie na słowach z ewangelii Marka XIII, 31 „Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. 

Rada Opiekuńcza „Tabity” na wniosek Zarządu nadała w uznaniu zasług godność 
protektorów pięciu osobom. Są to: prezes - sen. Józef Evert, kurator - Gustaw Jeute, radca 
- Piotr Gałwan, prezes - Henryk Martens, dyr. - Emil Szulc. 
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Z dawniejszych czasów godność tę piastują juŜ: ks. Biskup Dr Juliusz Bursche, prezes 
Emil Gerlach, ś.p. Oskar Saenger i p. Aleksander Erbe. 

     Protektorzy otrzymają w kaplicy "Tabity" pośmiertne tablice pamiątkowe. Pierwsze 
poświęcone będą pamięci ś.p. ks.Dr Leopolda Otto i ś.p. Oskara Saengera.... 

  
     Tyle istotnych informacji sprzed 76. lat.    W kaplicy znajdują się dziś 

dwie tablice z okresu przedwojennego. Pierwsza o treści: "Kaplicę ufundowali 
- PIOTR GAŁWAN, KAROL LUNIAK, 

PATRONAT PAŃ, PRZYJACIELE "TABITY"  -  w serdecznej podzięce - 
siostry  -  31.V.1934,", druga - umieszczona w prezbiterium, z płaskorzeźbą w 
mosiądzu przedstawiającą profil twarzy ks.L.Otto, o krótkiej treści: „Ks.dr 
Leopold Otto  �22.IX.1882". Ani ś.p. Oskar Senger, ani pozostali 
protektorzy nie zostali uhonorowani pamiątkowymi tablicami.  JuŜ w okresie 
późniejszym, w kilka lat po śmierci ks. Z.Michelisa, w prezbiterium, vis a vis 
tablicy ks. Otto umieszczono poświęconą jemu tablicę z płaskorzeźbą profilu 
twarzy, o treści: „Ks. Zygmunt Michelis 1890 - 1977, Odnowiciel i 
przewodnik duchowy diakonatu warszawskiego, Budowniczy domu 
macierzystego „Tabita”. 

  
     Współczesnym uczestnikom tabitańskich pikników niech te słowa 

wspomnienia odległych czasów przybliŜą zarówno stary, jak i nowy dom, nie 
tylko jako symbol, ale jako realny ośrodek działalności Parafii, otwartej dla 
wielu potrzebujących opieki duchowej, jak i słuŜby wśród tych, którzy 
oczekują wsparcia w swej fizycznej niesprawności. 

Ks. Włodzimierz Nast  
 

ZGROMADZENIE PARAFIALNE 
 

20 czerwca bezpośrednio po naboŜeństwie przedpołudniowym 
odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie. Głównymi sprawami poruszanymi 
podczas zgromadzenia był wniosek części parafian o zmianę godziny 
porannego naboŜeństwa oraz kwestie związane z propozycją zmiany w 
regulaminie cmentarza w części, dotyczącej wieczystego prawa 
doŜywotnich konsensów na uŜytkowanie grobów. 

W kwestii „doŜywotnich konsensów” Zgromadzenie zobowiązało Radę 
Parafialną do przygotowania projektu zmian w Regulaminie Cmentarza, które 
będą przedmiotem dyskusji i głosowania podczas kolejnego posiedzenia 
Zgromadzenia. Ponadto Zgromadzenie przychyliło się do propozycji 
Rady Parafialnej wprowadzenia jednorazowych opłat rocznych za 
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wodę i wywóz śmieci dla wszystkich posiadaczy konsensów na naszym 
Cmentarzu.  

Po dyskusji, dotyczącej zmiany godziny rozpoczęcia naboŜeństwa 
przedpołudniowego z 10:30 na 10:00 Zgromadzenie podjęło uchwałę o 
pozostawieniu dotychczasowej godziny naboŜeństwa.  

Zgromadzenie wysłuchało 
informacji pani mecenas Olgi 
Sztejnert ws. cywilnej i karnej, 
dotyczącej nieruchomości 
parafialnej przy zbiegu ulic 
Towarowej i Wolskiej (tzw. „serek 
wolski”). 

Pani Aldona Karska z Rady 
Parafialnej, będąca jednocześnie 
kuratorem diecezji warszawskiej 
naszego Kościoła, poinformowała 
Zgromadzenie o sytuacji w 
diecezji i zbliŜających się 
wyborach nowego biskupa, w których kandyduje proboszcz naszej Parafii. 
Ks. Piotr Gaś wyjaśnił przed Zgromadzeniem powody, dla których 
zdecydował się kandydować na biskupa diecezji, a takŜe kwestię 
odpowiedzialności Parafii Świętej Trójcy za przyszłość diecezji. 

��� 
 

UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA  W URZĄD 
EWANGELICKIEGO  BISKUPA WOJSKOWEGO 

 

W sobotę, 19 czerwca 2010 r. odbyła się 
w kościele Świętej Trójcy Warszawie 
uroczystość wprowadzenia w urząd 
Ewangelickiego Biskupa 
Wojskowego ks. ppłk. Mirosława 
Woli z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele 
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Sztabu 
Generalnego, poszczególnych rodzajów 

sił zbrojnych, StraŜy Granicznej, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, Ewangelickich 
Duszpasterstw Wojskowych na Węgrzech i w Niemczech. Obecny 
był Biskup Kościoła, Biskupi Diecezjalni, Prezes Synodu Kościoła, kapelani 
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wojskowi, kapelani StraŜy Granicznej, StraŜy PoŜarnej, Policji, duchowni oraz 
wierni naszego Kościoła. 

 
������������ 

 

NOWY BISKUP DIECEZJI WARSZAWSKIEJ 
 

Wobec tragicznej śmierci bp. Mieczysława Cieślara, Diecezja Warszawska 
stanęła w obliczu konieczności wybrania nowego zwierzchnika diecezji.  

Zgodnie  z Regulaminem Diecezjalnym 
§ 5 p.1 Synod Diecezjalny jako zebranie 
wyborcze zwołuje Biskup Kościoła. 
Kandydatów (do 3) typuje diecezjalna 
konferencja księŜy (§ 25 p. 2a), poza tym 
¼ świeckich członków synodu 
diecezjalnego ma prawo typować 1 
kandydata (§ 25 p. 2b).  

Rada Diecezjalna zebrała się 7 maja i na 
drugą część tego spotkania zaprosiła 
Biskupa Kościoła  ks. Jerzego Samca. 
Podczas tego spotkania ustalono harmonogram wydarzeń. I tak ustalono 
termin wyborów biskupa diecezjalnego na dzień 26 czerwca w Łodzi.  
Konferencja księŜy Diecezji Warszawskiej (31 maja) wytypowała 3 
kandydatów: ks. Jana Cieślara (z Pabianic), ks. Piotra Gasia (z Warszawy),  ks. 
Wojciecha Rutkowskiego (z Radomia).   
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Obrady Synodu Diecezjalnego  rozpoczęły się naboŜeństwem w kościele 
św. Mateusza, kazanie podczas tego naboŜeństwa wygłosiła  diakon 
Katarzyna Rudkowska. Następnie w sali -  tzw. Mateusiku rozpoczęły się 
obrady. Po części wstępnej,  część obrad, która była zebraniem wyborczym 
prowadził bp Jerzy Samiec. Przedstawił on listę trzech wytypowanych przez 
konferencję księŜy-kandydatów. Na ręce biskupa złoŜono równieŜ listę z 
podpisami kilkunastu synodałów typujących czy raczej popierających 
kandydaturę ks. Jana Cieślara (juŜ wcześniej typowanego przez księŜy). 

KaŜdy z kandydatów otrzymał 15 minut na autoprezentację, a następnie w 
ciągu 35 minut mógł odpowiadać na pytania zadawane przez synodałów. Po 
zakończeniu tej części odbyło się tajne głosowanie. Największą liczbę głosów  
otrzymał ks. Jan Cieślar z Pabianic i on został biskupem Diecezji 
Warszawskiej. Wprowadzenie w urząd Biskupa odbędzie się 4 września w 
Łodzi. Kadencja Biskupa trwa 10 lat.  

Biskup-elekt Jan Cieślar urodził się w 1967 r. Studia teologiczne w 
Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne ukończył w roku 1993 r.  Po 
ordynacji w 1993 r. odbywał wikariat w Ustroniu, a od 1994 r. został 
wikariuszem ks. Mariusza Wernera. 

W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, 
tam teŜ wybrany został proboszczem w 1998 r. W 2008 wybrany został radcą 
duchownym Diecezji Warszawskiej. Jest teŜ starszym wykładowcą w katedrze 
teologii historycznej ChAT. 

Aldona Karska 
 

ŚWIADEK WYDARZEŃ WOJENNYCH 
 

W ubiegłym roku minęło 
siedemdziesiąt lat od chwili spalenia 
naszego kościoła. To – ciągle dla nas 
bolesne zdarzenie – wspominaliśmy 
podczas uroczystego naboŜeństwa. 
Niemal kaŜdego roku – w okolicach 16 
września – patrząc na zachowane 
pamiątki: niewyraźne fotografie, krótki 
film pokazujący płonącą latarnię, 
wyciągniętą z gruzów po wojnie klamkę 
do drzwi wejściowych czy osmalone belki konstrukcji kopuły, przywołujemy 
te chwile i wyobraŜamy sobie jak czuli się nasi rodzice czy dziadkowie patrząc 
na płonącą świątynię. Podczas ostatnich obchodów tej rocznicy nie 
wiedzieliśmy jeszcze, Ŝe niedaleko od nas jest zachowany jeszcze jeden ślad. 
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Długo był on ukryty wewnątrz drzewa rosnącego przy parkingu przy 
kościele.  
Tym drzewem był okazały jesion. Był juŜ tak duŜy, Ŝe korzenie zaczęły 

deformować płyty chodnikowe. Sędziwy wiek spowodował, Ŝe drzewo 
zaczęło chorować – cześć korony była martwa, a niektóre pokaźne gałęzie 
zamarły. Stało się to niebezpieczne dla otoczenia – dla ludzi przechodzących 
w pobliŜu czy parkujących samochodów. Co mogłoby się stać, moŜna było 
wyobrazić sobie patrząc na niezabliźnioną ranę na pniu, powstałą po 
odłamaniu wielkiej gałęzi. Rada Parafialna zwróciła się – choć z Ŝalem – do 
mazowieckiego Konserwatora Przyrody o zgodę na wycięcie tego jesionu. Po 
dokładnych oględzinach pani Konserwator zgodziła się na to, jednak pod 
warunkiem, Ŝe w pobliŜu zostanie posadzone dobrze wyrośnięte drzewo. 
Miał to być nasz rodzimy jesion wyniosły w zwyczajnej formie – Ŝadnej 
„kulistej” czy „płaczącej” – takiej jak jego kuzyni rosnący w Ŝyznych i 
wilgotnych lasach.  
Stary jesion został wycięty pod koniec zimy. W kwietniu pracownicy firmy 

AG Complex przywieźli zamówione młode drzewo i przystąpili do 
posadzenia go. Jeden z nich zapytał mnie o to ile lat liczył ten stary jesion, 
którego pniak kilka metrów dalej stał na trawniku. Zacząłem liczyć słoje – 
dobrze widoczne na przekroju – które co roku odkładają się na obwodzie 
pnia. Gdy doszedłem do 65 zobaczyłem, Ŝe stały się one bardzo wąskie – tak 

jakby drzewo Ŝyło z złych warunkach – a w 
jednym miejscu było widać oparzenie pnia. 
Za kolejnymi pięcioma słojami rocznymi 
był podobny ślad. Obie rany były tak 
usytuowane, jakby źródło wysokiej 
temperatury znajdowało się przed 
głównymi schodami prowadzącymi do 
kościoła. Policzyłem: 2009 (bo z tego roku 
pochodził ostatni słój roczny) minus 65, to 
1944. Kolejne pięć, to 1939. Tak więc te 
oparzenia pochodziły z jesieni lub późnego 
lata pierwszego roku wojny i z roku 
Powstania Warszawskiego. Ten jesion był 
dotknięty dwoma poŜarami naszego 
kościoła lub w jego pobliŜu. PrzeŜył to, 

choć moŜna było zobaczyć na przekroju pnia, Ŝe dopiero po około dziesięciu 
latach rana z Powstania Warszawskiego zabliźniła się. 
Ostatecznie nie moŜna było dokładnie policzyć ile lat miało to drzewo, bo 

wnętrze pnia było juŜ w niewielkim stopniu spróchniałe. Oceniłem, Ŝe od 
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chwili jego posadzenia minęło około 100-105 lat. Ale w tamtej chwili 
znacznie waŜniejsze stało się wspomnienie tragicznych wydarzeń z okresu 
wojny, wywołane przez nagle odkryty ślad, tkwiący w jesionie.  

Stanisław Miścicki 
 

AKTUALIZACJA KARTOTEKI PARAFIALNEJ 
 

Przychodząc w niedzielę do kościoła rozpoznajemy znajome twarze, 
wymieniamy uśmiechy, słowa pozdrowienia lub uściski rąk. Część osób, 
spotykanych na imprezach parafialnych lub przy innych okolicznościach, 
znamy z imienia i nazwiska, jednak większość pozostaje dla nas anonimowa. 
Niestety takŜe i dla Rady Parafialnej, w tym takŜe dla duchownych, znacząca 
część parafian jest zupełnie nieznana.  

Dlatego teŜ niezaleŜnie od organizacji róŜnego rodzaju spotkań, mających 
na celu stworzenie okazji do lepszego poznania się, przeprowadziliśmy 
ostatnio akcję aktualizacji i uzupełnienia danych zgromadzonych w kartotece 
parafialnej. Na przełomie marca i  kwietnia do wszystkich zarejestrowanych 
członków Parafii Świętej Trójcy wysłaliśmy list zachęcający do 
aktywniejszego włączenia się w Ŝycie zborowe, do którego załączony był 
indywidualny wydruk z danymi osobowymi. Obok standardowych informacji 
dodaliśmy do kart nowe pola dotyczące między innymi: miejsca pracy, 
znajomości języków, zainteresowań oraz moŜliwych sfer zaangaŜowania się w 
pracę parafialną, telefonu i e-maila. Dzięki tym informacjom mamy nie tylko 
ułatwiony kontakt z naszymi parafianami (poprzez np. moŜliwość rozsyłania 
internetowego biuletynu), ale przede wszystkim mamy szansę poznania 
Państwa zainteresowań i doświadczeń, a tym samym zaproszenia do 
współpracy. Nie bez znaczenie jest takŜe aktualizacja danych adresowych 
oraz, co smutne, uzyskanie informacji o osobach zmarłych, o których 
odejściu do wieczności Parafia nie została poinformowana.  

W karcie informacyjnej pozwoliliśmy sobie takŜe zamieścić wysokość 
składek parafialnych opłacanych w ciągu ostatnich 10 lat, mając nadzieję, Ŝe 
zawstydzimy tym osoby niepłacące lub płacące składki o symbolicznej 
wysokości (przypominamy Ŝe zgodnie z przepisami kościelnymi jesteśmy 
zobowiązani do opłacania składek w wysokości 1 % naszych dochodów).  

W odpowiedzi na nasz apel o odesłanie sprawdzonych i skorygowanych 
kart, otrzymaliśmy jak dotychczas ok. 250 odpowiedzi. Dzięki nim mogliśmy 
nie tylko uzupełnić informacje w bazie danych, ale takŜe wychwycić błędy, 
jakie powstały przy wprowadzaniu ich do komputera (dotyczyło to głównie 
wysokości składek). Za wszelkie pomyłki przepraszamy, ale liczymy teŜ na 
zrozumienie i wyrozumiałość dla osób przed długie tygodnie 
przetwarzających kartoteki papierowe na postać cyfrową.  
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Dzięki tej akcji dowiedzieliśmy się o wielu parafianach gotowych do 
współpracy, o ludziach mających ciekawe zainteresowania i umiejętności. 
Mamy nadzieję, Ŝe wszystkich chętnych uda się wykorzystać w działaniach na 
rzecz naszego zboru, naszego Kościoła. Tym, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel składamy tą drogą serdeczne 
podziękowania.  

Ze smutkiem stwierdzamy jednak, Ŝe odzew na 
poziomie 15 %, to zaledwie mała część ponad 1600 
wysłanych listów. Dlatego teŜ ponawiamy naszą prośbę 
o zwrot zweryfikowanych kart do kancelarii parafialnej 
lub do skrzynki na korespondencję z Radą Parafialną 
umieszczonej w kościele. Prosimy takŜe o kontakt osoby, do 
których nie dotarł wspomniany list Rady Parafialnej.  

��� 
 
 

SPOTKANIE KOBIET W LIPSKU 
 

W dniach od 11 do 15 czerwca b.r. w ramach dorocznych spotkań kobiet z 
Niemiec, Czech i Polski, do Saksonii wyjechały przedstawicielki  parafii św. 
Trójcy w Warszawie -   diakon Małgorzata Gaś, Adda Hasiuk, Maria Chmiel i 
Anna MuŜdŜak,  a takŜe panie Alina Burmajster,  Marzena Matejka i Jadwiga 
Zalisz  z   parafii Ewangelicko -Reformowanej  w Warszawie oraz diakon 
Halina Radacz z parafii w śyrardowie. Szeroko nakreślonym tematem 
spotkania, które odbywało się w Lipsku,  była sytuacja w Niemczech 
dwadzieścia lat po upadku muru berlińskiego. Spotkania  kobiet mają 
wieloletnią tradycję –  nawiązane przez przedstawicielki  obu parafii 
ewangelickich w Warszawie  i Pracy Kobiet z Saksonii, z czasem poszerzyły 
swój krąg o członkinie Kościoła Husyckiego z Republiki Czeskiej. Miejscem  
obecnego spotkania był Dom Misji Ewangelicko-Luterańskiej w Lipsku i z 
nim   od razu wiązały się pierwsze refleksje; obiekt   jest własnością 
najstarszej misji luterańskiej, powstałej w początkach XIX wieku  i taką 
funkcję pełni  do dziś. Działalność misyjna koncentrowała się i nadal 
koncentruje  na obszarach Indii, Papui – Nowej Gwinei  i  Afryce. 
Pochodzący z początku XX wieku ołtarz w kaplicy domu misyjnego stanowi 
tego świadectwo: pod krzyŜem Chrystusa stoją – kobieta z najniŜszej 
indyjskiej kasty niedotykalnych i afrykański wojownik. Umieszczone w 
podziemiach muzeum misji,  po którym oprowadzał nas kierownik domu p 
.Hanfstängl, skłania do przemyśleń nad sposobami docierania ze słowem 
BoŜym. Zostało to zresztą bardzo trafnie zobrazowane graficznie. Nie moŜna 
Go przenosić niczym egzotycznej rośliny w doniczce , musi zostać 
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ukorzenione w miejscowej glebie, inaczej zmarnieje. WaŜne jest takŜe, aby 
misja   nie przebiegała tylko jednokierunkowo, my takŜe powinniśmy się 
otworzyć na tych, którzy dzięki naszej działalności przyjęli Słowo, bo oni teŜ 
mają nam wiele do przekazania, mogą wystąpić z misją wśród nas. Mogą nas 
twórczo inspirować.  Dla pozyskanych przez nas  dla Chrystusa braci z 
innych kontynentów śmieszne i nie do przyjęcia mogę się wydawać niektóre 
nasze zwyczaje: my mamy skłonność do pobłaŜliwego uśmieszku widząc, jak 
kobieta z Papui-Nowej Gwinei karmi piersią małego prosiaczka, a przez myśl 
nam nie przechodzi, Ŝe np. salony fryzjerskie dla piesków, z których nasi 
ulubieńcy wychodzą wymyślnie ostrzyŜeni, z manikiurem na pazurkach, mogą 
budzić wątpliwość, czy jesteśmy przy zdrowych zmysłach. To wszystko 
wymaga czujnej wraŜliwości i pokory.  WraŜenie pogłębiały jeszcze slajdy z 
Papui i Indii, zrobione przez  gospodynię naszego spotkania, pastor krajową 
ds. pracy kobiet Antje Hinze, podczas jej pobytu w tych regionach w 
ubiegłym roku.  W Papui-Nowej Gwinei troska o utrzymanie rodziny 
spoczywa  na kobietach, to one uprawiają spłachetki ziemi, hodując na nich 
słodkie ziemniaki – podstawę utrzymania, dbają o największe bogactwo, 
jakim są świnie, no i oczywiście nie rozstają się z dziećmi, nosząc je wszędzie 
ze sobą. Średnia wieku wynosi 53 lata.        
 Oprócz  zewnętrznego wątku misyjnego, niejako na zakończenie  
naszego pobytu (w poniedziałek) miałyśmy takŜe  moŜliwość wizyty w  
kościelnym centrum KEL (Kirchliche Erwerbsloseninitiative Leipzig), 
zajmującym się  równieŜ misją - pomocą dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy. Ten problem jest w Niemczech stale obecny. Centrum ma trzech 
etatowych pracowników, którzy zwracającym się do nich osobom pomagają 
w kontaktach z urzędami, piszą podania, odwołania, organizują szkolenia,  
odpowiadają na pytania dotyczące zasiłków dla bezrobotnych, pomocy 
socjalnej, dopłat na mieszkanie,  mobbingu, pomagają w uzyskaniu miejsca w 
hostelu i w wielu innych Ŝyciowych sprawach. (organizują nawet bezpłatne 
wycieczki do muzeów i na ciekawe wystawy).  Zaproszone na spotkanie 
kobiety – bo to o nie przede wszystkim chodziło -  opowiadały o problemie 
na przykładzie własnego Ŝycia. Jedna z pań, po przeszkoleniu, zajmuje się 
oprowadzaniem po kościele św. Mikołaja  (Nikolaikirche) i miałyśmy okazję 
wraz z nią oglądać ten imponujący  gotycki obiekt, przebudowany w końcu 
XVIII w. w stylu klasycyzmu. Kościół jest znany równieŜ z tego, Ŝe tu w 
1989 r. odbywały się naboŜeństwa pokoju, będące zapowiedzią pokojowej 
rewolucji i późniejszego zjednoczenia kraju. Dziś takŜe dla upamiętnienia 
tego faktu  w kościele  św. Mikołaja odbywają się modlitwy o pokój w 
formule przejętej z Taizé.  Miałyśmy moŜność w takiej modlitwie 
uczestniczyć. 
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  Ciekawym dopełnieniem wizyty, w sobotę, było równieŜ zwiedzanie 
multimedialnego muzeum dziejów najnowszych (Zeitgeschichtliches Forum), 
które ukazywało historię od czasów nazizmu po zjednoczenie Niemiec.  
Mimo Ŝe ponaddwugodzinna wizyta nie  pozwalała na szczegółowe 
zapoznanie się z całością prezentowanych   zagadnień, to dzięki naprawdę 

bardzo dobrze merytorycznie przygotowanej 
przewodniczce moŜna było spojrzeć na historię 
naszych zachodnich sąsiadów   niejako „od 
środka”, zrewidować  pewne obiegowe poglądy i 
– dowiedzieć się wielu nowych faktów, np. Ŝe 
osoby niewygodne politycznie były wysyłane do 
obozu do Workuty -  i to  długo po zakończeniu 
działań wojennych. Ciekawe fragmenty 
ekspozycji dotyczyły walki z Kościołem i 
budowy społeczeństwa ateistycznego, duŜą jej 
część   poświęcono okolicznościom budowy 
muru berlińskiego, ucieczkom, sprawom 
socjalnym. 

  W niedzielę, na naboŜeństwo, wyjechałyśmy do miejscowości 
Nepperwitz, gdzie      kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz, a liturgię 
komunijną sprawowały diakon Małgorzata Gaś i pastor Helena Salfická z 
Kościoła husyckiego w Czechach. Miejscowość i sam kościół – 
późnogotycki,  z pocz. XVI w. – są znane z bardzo kontrowersyjnego dzieła 
sztuki, jakim jest   ołtarz szafkowy z 2006 roku,  autorstwa Michaela Fischera-
Arta. Artysta, okrzyknięty  enfant terrible wschodnioniemieckiego środowiska 
artystycznego, nie oszczędził tradycyjnych gustów, stworzył dzieło  na 
pierwszy rzut oka krzykliwe kolorystycznie,   zdeformowane, w scenie 
UkrzyŜowania świadomie antyestetyczne – śmierć Zbawiciela  namalowana w 
prawym skrzydle tryptyku nie ma być piękna, ma budzić strach i opór. 
RównieŜ scena Ostatniej Wieczerzy  w skrzydle lewym po dokładniejszym 
wejrzeniu budzi niepokój – im dalej od Chrystusa, tym  bardziej ubogo na 
biesiadnym stole. Grupa centralna, Chrystus kroczący przez świat 
namalowany niczym przez dziecko, z odrzuceniem kanonów realizmu. A 
jednak ołtarz wibruje, przyciąga, zderzenie z tradycyjnymi oczekiwaniami 
odbiorcy wyzwala nową jakość w odczytywaniu znanych scen, jaskrawość 
barw – turkusu, Ŝółcieni w zderzeniu z  błotnistą szarością i czerwienią sceny 
UkrzyŜowania  budzi  początkowo protest, ale nie pozostawia obojętnym.   
 Całkowitym przeciwstawieństwem,  niejako uspokojeniem 
przyzwyczajeń, jest wizyta w kolejnym gotyckim kościele w Deuben. Przez 
XIII- wieczne drzwi wchodzimy do ubogiego, prowincjonalnego wnętrza, 
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utrzymanego w stylu „chłopskiego baroku”. Konserwator nie pozwolił  tu na 
Ŝadne radykalniejsze działania,  skoncentrowano się na zachowaniu wnętrza 
w takim stanie, w jakim dotrwało do naszych czasów, nie przywracano 
dawnych barw.  Dominuje spłowiała szarość i błękit polichromii, stare 
drewniane ławki, nierówne deski na podłodze i emporach, maleńka nisza na 
tabernakulum w apsydzie prezbiterium (z czasów przedreformacyjnych) – i 
tylko uwagę zwraca dębowy trzpień kręconych schodów, prowadzących na 
górę – wybłyszczony, wypolerowany dotykiem setek rąk, które gładziły go 
przez stulecia, tak samo jak setki nóg przechodziły   przez kamienny próg 
obok gotyckich drzwi.  Na zewnątrz, pod kościołem, pasą się kozy. 
 Czas przeznaczony na spotkanie minął szybko, jeszcze tylko 
poŜegnalny, podsumowujący wieczór  i ustalanie terminu przyszłego 
spotkania – w sierpniu 2011 w Polsce.  Teraz nasza kolej na opracowanie 
przynajmniej równie  interesującego programu pobytu.   

        M.Ch. 
 

 

POGRZEB PROF. JANA ODERFELDA 
 

Dn. 24 marca 2010 r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
przy ul. Młynarskiej odbył się pogrzeb Jana Oderfelda, 
najstarszego profesora Politechniki Warszawskiej ( 19 lutego b.r. 
ukończył 102 lata). Prof. Oderfeld był nestorem polskiej 
aeronautyki, zasłuŜonym dla przemysłu lotniczego, długoletnim 
nauczycielem akademickim, który wychował wiele pokoleń 
absolwentów PW. 

E.Ch.  
  

SPOTKANIE NA CMENTARZU 
 

W dniu 22 kwietnia członkinie Koła Pań, diakon Małgorzata Gaś, 
członkowie Rodziny i przyjaciele spotkali się przy grobie pastorowej Ewy 
Walter w 4  rocznicę jej śmierci. Na grobie swej dawnej przewodniczącej 

Panie złoŜyły wiązankę kwiatów, pani diakon 
wygłosiła  wspomnienie i odmówiła modlitwę, 
uczestnicy spotkania odśpiewali kilka pieśni. Pani Ewa 
Walter pozostała w pamięci zebranych jako osoba 
niezwykle zaangaŜowana w sprawy Kościoła, w 
działalność Koła Pań, któremu przewodniczyła wiele 
lat, a takŜe jako dobry i ciepły Człowiek 

        E.Ch. 
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WAKACYJNE WIECZORY ORGANOWE  
W KOŚCIELE  ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 
 

Serdecznie zapraszamy na WIECZORY ORGANOWE, które w lipcu i 
sierpniu odbywać się będą w kaŜdą niedzielę w kościele Świętej Trójcy. 
Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 17:30. Popularne, ale i mniej 
znane dzieła mistrzów muzyki organowej prezentować będą doświadczeni 
organiści z Polski i zagranicy. Wstęp wolny! 
 
4 lipca 
Koncert na dwoje organów 
Emilia i Jerzy Dziubińscy 
w programie: Marco Enrico Bossi, Ludwig van Beethoven, Antonio Soler, 
Jan Sebastian Bach 
 
11 lipca 
Marek Pilch – organy 
w programie: JohannUlrich Steigleder, Dietrich Buxtehude, Jan Sebastian 
Bach, Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart 
 
18 lipca 
Jean-Christophe Geiser – organy 
w programie: Nicolaus Bruhns, Jan Sebastian Bach, Louis Vierne,  
Felix Mendelssohn – Bartholdy  
 
25 lipca 
Jarosław Wróblewski – organy 
w programie: Francisco Correa de Arauxo, Dietrich Buxtehude, Jan Sebastian 
Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Heiller 
 
Organizatorem koncertu jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, 
a dyrektorem artystycznym cyklu prof. Jerzy Dziubiński. 

 
UWAGA!!! Dzieci ęcy zespół muzyczny prowadzony w naszej Parafii prze z panią kantor Joann ę 
Malug ę z wdzięczno ścią przyjmie sprawne instrumenty muzyczne przydatne w zajęciach i 
wyst ępach: cymbałki, tamburyny,  grzechotki itp. Poszuku jemy tak Ŝe pianina lub fortepianu. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kancelari ą parafialn ą. 
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� � 

WAśNE ADRESY I TELEFONY 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy : 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 
�(22) 556-46-60, fax: (22) 827-86-37 

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

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 
konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 900-1800 

w lipcu i sierpniu kancelaria czynna w godz. 900-1600 
w niedziele: po naboŜeństwie 

 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna,) 
Kościół Św. Trójcy, pl. S. Małachowskiego 1: naboŜeństwa w kaŜda niedzielę o godz.  1030 i 1900 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(22)632-10-14 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1500 (12-23 lipca czynna w godz. 11-13) 
Kaplica Halpertów: NaboŜeństwo Pamięci w rocznicę Powstania Warszawskiego: 1. 08. 2010 o godz. 1600 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 800-1500) �  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę): � 22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@poczta.onet.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jwziorna, ul. Długa 43: naboŜeństwa w kaŜdą niedzielę godz. 1100 

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

NaboŜeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1000 

��� 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � (22)849-77-05 

fax: (22)848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul Puławska 2: naboŜeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1000 

 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

                                                          
Do uŜytku wewnętrznego 


