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Dwukrotnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawiono naboŜeństwa ekumeniczne, w których 
uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9 VI 1991 r. odbyła się 
modlitwa z udziałem papieŜa Jana Pawła II, a 25 V 2006 r. 

kościół odwiedził Benedykt XVI. 23 I 2000 r. podpisano 
dokument o wzajemnym 
uznaniu sakramentu 
C h r z t u  Ś w .  p r z e z 
w ięk s z oś ć  K oś c io ł ów 
członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Kościół 
rzymskokatolicki.  

Do II wojny światowej 
Parafia prowadziła szeroką 
dz ia ła lność  ku ltura lną , 
oświatową i charytatywną. 
Jedną z placówek był Szpital 
Ewangelicki, poza tym: dom 
starców, dom sierot, 
schronisko dla kobiet, 
szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, Ŝłobek, pensjonat dla 
rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz 
średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i Ŝeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny.  

Z dawnych placówek pozostał tylko Ewangelicki Ośrodek 
Diakonii „Tabita” w Konstancinie  Jeziornie oraz kościół w 
WarszawieWłochach. Historia naszej Parafii to takŜe jej 
duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń 
warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi 
proboszczami parafii byli: do 1963 r. – ks. Zygmunt Michelis, 
19631979  ks. sen. Ryszard Trenkler, 19801995  ks. sen. 
Jan Walter, 1995 – 2007  ks. dr Włodzimierz Nast, a od 
2007 r. ks. radca Piotr Gaś.  

Czy wiesz Ŝe: 

 
w latach 80tych XIX wieku krzyŜ wieńczący kopułę został obrany za 
punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta 
oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów 
miasta przez W. Lindley'a. 
 średnica kopuły wynosi 34 m. i jest jedną z największych na świecie.  

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

godz. 10:30 i 19:00 (zawsze z Wieczerzą Pańską) 
 

Kaplica EOD Tabita w KonstancinieJeziornie, 
ul. Długa 43 
godz. 11:00   

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 

BOŻE NARODZENIE 2016
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Fragment witrażu w kościele ewangelickim w Detmold (Niemcy), fot. A. Karska 2013 r

„A UJRZAWSZY GWIAZDĘ, 
NIEZMIERNIE SIĘ URADOWALI.” 

(Mat. 2,10)

Kiedyś był taki zwyczaj, że zachęcano dzie-
ci, by w wigilijny wieczór spoglądały w niebo  
i wypatrywały pierwszej gwiazdki, bo dopiero 
gdy ona się pojawiła, można było zasiadać do 
uroczystej kolacji. Wiem, że w dużym mie-
ście trudno zachęcać kogokolwiek, by obser-
wował niebo – sztuczne światła skutecznie 
uniemożliwiają zaobserwowanie tego, co na 
otwartej przestrzeni, daleko od rozświetlone-
go miasta może nas zachwycić.
Ewangelista Mateusz wspomina o mędrcach 
ze Wschodu, mocno zainspirowanych nową 
gwiazdą, która pojawiła się na niebie z chwilą 
narodzin Jezusa w Betlejem. Ta gwiazda była 
tak zachwycająca, że od razu pomyśleli, iż na 
pewno daleko od ich miejsca zamieszkania 
urodziło się niezwykłe dziecko, prawdopo-

dobnie niezwykły król. Możemy się domy-
ślać, że mędrcy przez kilka dni obserwowali 
niebo, by utwierdzić się w przekonaniu, że ta 
piękna gwiazda nie znika, a potem postano-
wili dotrzeć do miejsca, które ta gwiazda im 
wskazywała. Mędrcom ze Wschodu opłacało 
się iść drogą, którą wskazywała im ta wspa-
niała gwiazda, ponieważ osiągnięcie celu 
sprawiło im ogromną radość. Zobaczyli ma-
łego Jezusa i mogli upaść na kolana, oddać 
Mu pokłon, a także obdarować Go złotem, 
kadzidłem i mirrą - darami należnymi królo-
wi. Osobiste spotkanie z nowonarodzonym 
królem żydowskim, zapowiadanym przez 
proroków Mesjaszem, sprawiło im wiele ra-
dości, dlatego wracali do swego kraju odmie-
nieni i szczęśliwi.
Ostatnio moja córka zachęciła mnie do prze-
czytania książki pt. „Sekretne życie pszczół”, 
której autorką jest Sue Monk Kidd. Była to 
dla mnie dobra lektura na jesienne dni, bo 
znalazłam w niej wiele ciekawych spostrze-
żeń pobudzających do refleksji nad sensem 
życia. Jedna z bohaterek tej książki opowia-
da o swej babci, która była pszczelarką z za-
miłowania. Któregoś razu poszła w Wigilię 
do pasieki i usłyszała śpiew pszczół, które 
opowiadały o Bożym Narodzeniu dokładnie 
tak, jak opisuje to ewangelista Łukasz: Powiła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 
i położyła w żłobie. Słysząc tę opowieść kilku-
nastoletnia dziewczyna chichocząc zapyta-
ła: Myślisz, że to zdarzyło się naprawdę? Wtedy 
usłyszała odpowiedź: Tak i nie. Pewne rzeczy 
wydarzają się w dosłowny sposób. A inne, takie jak 
ta, wydarzają się niedosłownie, ale jednak się wyda-
rzają. Wiesz, o co mi chodzi? Młoda osoba przy-
znała się, że nie ma bladego pojęcia, dlatego 
dalej usłyszała: Chcę przez to powiedzieć, że tak 
naprawdę pszczoły nie śpiewały Ewangelii świętego 
Łukasza, ale jeśli masz odpowiedniego rodzaju uszy, 
możesz podejść do ula i usłyszeć opowieść o Bożym 

Diakon Małgorzata Gaś, 2016, fot. A. Karska

SŁOWO NA ŚWIĘTA
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Narodzeniu, która dobiega z twojego własnego wnę-
trza. Możesz usłyszeć rzeczy, które dzieją się po 
drugiej stronie widzialnego świata, rzeczy, których 
nikt inny nie usłyszy. Moja babcia miała takie uszy.
Siostry i Bracia, a jakie my mamy uszy i oczy? 
Czy one dopomagają nam w radosnym prze-
żywaniu Świąt Narodzenia Pańskiego, czy  
też w ogóle nie zastanawiamy się nad tym,  
co widzimy i słyszymy w ten piękny grudnio-
wy czas?
Małe dzieci cieszą się bardzo, gdy zauważą na 
niebie pierwszą gwiazdkę, bo jest to dla nich 
znak, że już wkrótce zjedzą wigilijną kolację  
i dostaną prezenty. A dorośli z czego cieszą się 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia? Czy też  
z prezentów wyjmowanych spod choinki, czy 
może z bogato zastawionego stołu? A może 
z tego, że wreszcie rodzina jest w komplecie 
przy wspólnym stole? Dobrze, że mamy wie-
le powodów do radości, ale nie zapominajmy  
o tym, co powinno być najradośniejsze!
W Betlejem narodził się dla nas Zbawiciel, 
Chrystus Pan, który od samego począt-
ku sprawiał ludziom ogromną radość. To 
byli Jego rodzice, pasterze, Symeon i Anna  
w świątyni jerozolimskiej i mędrcy ze Wscho-
du. Jednak ze spotkania z Jezusem cieszyć 
się potrafili jedynie ci, którzy mieli otwarte 
duchowe oczy i uszy. Oni potrafili zobaczyć  
i usłyszeć to, co najważniejsze!
Kochani, życzę Wam i Waszym najbliższym 

radosnego przeżywania tegorocznych Świąt, 
byście ujrzeli gwiazdę betlejemską i niezmier-
nie się uradowali tak, jak mędrcy ze Wschodu 
ponad dwa tysiące lat temu. Pamiętajcie, że 
pojawienie się nowej gwiazdy na niebie, zmo-
bilizowało tych ludzi do wyruszenia w daleką 
drogę. Oni tę drogę chętnie pokonali, choć 
nie była łatwa i dlatego ich radość mogła być 
tak wielka!
Każdy z nas ma jeszcze do przejścia swoją 
życiową drogę. Każdy chce osiągnąć wyzna-
czone cele, dlatego pomyślmy w tym świą-
tecznym czasie o swoich perspektywach na 
przyszłość i zechciejmy przyłożyć ucho we 
właściwe miejsce, by móc usłyszeć piękny 
śpiew aniołów, ptaków, pszczół, a może lu-
dzi, którzy nam przypomną, że Słowo ciałem 
się stało i zamieszkało wśród nas. Ta Dobra 
Nowina oznacza, że nie jesteśmy sami, bo 
„prawdziwa światłość, która oświeca każdego czło-
wieka, przyszła na świat.” (Ew. Jana 1,9). Dla-
tego możemy iść w stronę gwiazdy, dojść do 
miejsca, które gwiazda nam wskazuje i tam 
pozostać, blisko Jezusa - naszego Pana i Zba-
wiciela.
Niechaj te Święta będą dla nas piękne i nie-
zapomniane. Niech wszechmogący Bóg  
dopomoże nam w naszym słuchaniu i pa-
trzeniu, byśmy potrafili cieszyć się Ewangelią 
Godową. Niechaj Boże błogosławieństwo 
spocznie na nas i naszych domach. Obyśmy 
wszyscy na nowo doświadczyli Bożego po-
koju i z nadzieją rozpoczynali nowy 2017 rok.

 diakon Małgorzata Gaś

Rz 3,21-28
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została 
sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon  
i prorocy.
I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma 
bowiem różnicy.
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez 
odkupienie w Chrystusie Jezusie.
Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną 
przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla 
okazania sprawiedliwości swojej przez to, że  
w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się  

do przedtem popełnionych grzechów.
Dla okazania sprawiedliwości swojej  
w teraźniejszym czasie, aby on sam był 
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego,  
który wierzy w Jezusa.
Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona!  
Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej,  
lecz przez zakon wiary.
Uważamy bowiem, że człowiek bywa 
usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie  
od uczynków zakonu.

KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS NABOŻEŃSTWA  
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE 31.10.2016 r. 

Warszawa, 31.10.2016 r., podczas nabożeństwa 
w Kościele Świętej TrójcyBogusław Milerski

Betlejem, Grota Narodzenia, fot. A. Karska 2014
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Każdego roku, 31 października gromadzimy 
się na nabożeństwach i spotkaniach upamięt-
niających dziedzictwo reformacji. Dzisiejsze 
nabożeństwo ma jednak szczególne i symbo-
liczne znaczenie. Rozpoczyna ono bowiem 
warszawskie obchody jubileuszu 500-lecia 
reformacji. Na poziomie krajowym obchody 
te zainaugurowano dzisiaj uroczystym nabo-
żeństwem w Cieszynie, natomiast na szczeblu 
światowym - w katedrze luterańskiej w Lund. 
W Warszawie czynimy to właśnie teraz. 
Reformacja była ruchem złożonym, który 
tworzyły różne nurty. Niewątpliwie jej trzon 
stanowiły tradycja luterańska i reformowana. 
Nie można jednak zapominać z jednej stro-
ny o prekursorach reformacji, jak chociażby  
o waldensach czy husytach, natomiast z dru-
giej - o wyrosłych z ducha reformacji kolej-
nych denominacjach protestanckich. Prote-
stantyzm jest konglomeratem różnych tra-
dycji, często dalece różniących się od siebie. 
Mimo tych różnic, tradycje te łączą podsta-
wowe przekonania teologiczne, które często 
wyraża się pod postacią tzw. reformacyjnych 
„sola”: tylko Chrystus, tylko z wiary, tylko 
z łaski, tylko Pismo. Zbawieni jesteśmy: po 
pierwsze - dzięki Chrystusowi, jego śmierci 
na krzyżu Golgoty, która była jego „samo-
ofiarowaniem się” za przewinienia rodzaju 
ludzkiego; po drugie - dzięki wierze w sens 
tego samoofiarowania i dzięki zawierzeniu 
Chrystusowi; po trzecie - dzięki łasce Boga,  
a więc dzięki suwerennemu „tak” Boga wypo-
wiadanemu w słowie Ewangelii do konkretne-
go człowieka, jak to zostało wyrażone w księ-
gach wyznaniowych – „dzięki Chrystusowi  
z łaski przez wiarę”. I po czwarte, w dzie-
le zbawienia zasadniczą rolę odgrywa Pismo 
Święte, które w sposób normatywny prze-
kazuje prawdę o ludzkiej egzystencji i relacji 
Boga do człowieka.
Takie rozumienie nauki o usprawiedliwieniu 
Luter sformułował co najmniej na dwa lata 
przed swoim słynnym wystąpieniem refor-

macyjnym. Zaprezentował je w swoich wy-
kładach akademickich poświęconych teologii 
„Listu do Rzymian” (1515/1516). To nie 
przez przypadek na dzisiejszą uroczystość 
został wyznaczony tekst kazalny właśnie  
z tego listu. W Biblii został on zatytułowany 
„Usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystu-
sa”. Przytoczmy więc jeszcze raz wyznanie  
ap. Pawła: Ale teraz niezależnie od zakonu obja-
wiona została sprawiedliwość Boża, o której świad-
czą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzą-
cych. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrze-
szyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni 
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie 
Jezusie. (...) Uważamy bowiem, że człowiek bywa 
usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczyn-
ków zakonu.
Historyczną ikoną reformacji stało się upo-
wszechnienie przez Marcina Lutra 31 paź- 
dziernika 1517 r. 95 tez skierowanych prze-
ciwko ówczesnej nauce Kościoła o odpu-
stach. Protest ten odnosił się do podsta-
wowej kontrowersji teologicznej. Wszystko 
inne było wtórne. Kontrowersja ta dotyczyła 
rozumienia  istoty usprawiedliwienia / zba-
wienia człowieka. Tak więc nie chodziło tutaj 
w pierwszym rzędzie o konkretne praktyki 
kościelne czy kwestie społeczne, nie cho-
dziło także prymarnie o rolę tzw. dobrych 
uczynków i wzorów życia chrześcijańskie-
go, ile przede wszystkim o znaczenie insty-
tucjonalnego pośrednictwa w dziele uspra-
wiedliwienia / zbawienia człowieka. Luter,  
a także pozostali reformatorzy, w jednym byli 
zgodni: odrzucili oni instytucjonalne pośred-
nictwo Kościoła w akcie usprawiedliwienia / 
zbawienia człowieka.
Z perspektywy protestanckiej człowiek stoi 
przed Bogiem sam, może zyskać oparcie we 
wspólnocie wiary, ale ostatecznie stoi w ob-
liczu Boga sam. Między nim a Bogiem nie 
ma żadnych instytucjonalnych pośredników. 
Rolę pośrednika może pełnić jedynie Chry-

stus (solus Christus mediator). Pośrednikiem 
nie jest natomiast inny człowiek, postać 
uznana za świętą czy instytucja Kościoła. 
Człowiek sam ponosi odpowiedzialność 
za wybór drogi życiowej. Jest powołany do 
odpowiedzialnego życia w świecie, ale owo 
odpowiedzialne życie nie jest w stanie za-
pewnić mu zbawienia. Jedynie Bóg objawio-
ny w Jezusie Chrystusie, Bóg, który stał się 
człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał 
jest Zbawicielem, jest źródłem zbawienia. To 
on usprawiedliwia człowieka i czyni to nie 
ze względu na zasługi ludzkie, ale wyłącznie  
z łaski. To Bóg usprawiedliwia i zbawia, a nie 
człowiek dokonuje samousprawiedliwienia  
i samozbawienia. Usprawiedliwiające i zbaw-
cze działanie Boga nie jest abstraktem. Ono 
dokonuje się w Słowie Ewangelii. Słowo jest 
bowiem miejscem spotkania Boga i człowie-
ka w „tu i teraz” ludzkiej egzystencji. Słowo  
o usprawiedliwieniu może zostać przyjęte je-
dynie w wierze. Wiara, o której piszą refor-
matorzy, owa fiducia specialis, nie jest tym 
samym poznawczą akceptacją faktografii 
biblijnej i doktryny kościelnej. Wiara - jak 
czytamy w „Obronie wyznania augsburskie-
go” - jest w pierwszym rzędzie zaufaniem  
i zawierzeniem Chrystusowi, który uobecnia 
się pośród nas w Słowie Ewangelii. Tym sa-
mym zawierzenie „Bogu w Słowie” wymaga 
od człowieka refleksyjności i wysiłku rozu-
mienia. Podstawą normatywną kształtowa-
nia dojrzałej refleksyjności chrześcijańskiej 
jest Pismo Święte. To w nim zaszyfrowana 
jest prawda o usprawiedliwieniu / zbawieniu 
człowieka „dzięki Chrystusowi z łaski przez 
wiarę”. Biblia nie jest więc księgą dogma-
tyczną ani protoplastką religijnej Wikipedii. 
Biblia jest zbiorem tekstów odsłaniających 
egzystencjalne znaczenie i życiowe konse-
kwencje usprawiedliwienia człowieka „dzięki 
Chrystusowi, z łaski, przez wiarę”. 
Powyższe stwierdzenia opisują kwintesencję 
reformacyjnego zwrotu. Każde z nich zyska-

ło w teologii reformacyjnej obszerne rozwi-
nięcie i uzasadnienie. Nie zmienia to jednak 
faktu, że dotyczą one istoty reformacyjnej 
tożsamości. Na taki program nie mogła zgo-
dzić się ówczesna teologia rzymska. Został 
on całkowicie zanegowany przez orzeczenia 
soboru trydenckiego. Lektura dekretów so-
borowych jest niezwykle cenna teologicznie. 
W dokumentach tych de facto po raz pierw-
szy została zaprezentowana synteza dok-
trynalna rzymskiego katolicyzmu. Do tego  
momentu Kościół łaciński stanowił w pew-
nym sensie synkretyczną całość łączącą różne  
tradycje myślowe. Dopiero reformacja wy-
musiła jednoznaczne zdefiniowanie własnej 
doktryny. Stąd też historycy Kościoła nazy-
wają wiek XVI wiekiem konfesjonalizacji. 
Określając podstawy doktryny katolickiej, 
ojcowie soborowi niezwykle celnie zdefi-
niowali istotę teologii reformacyjnej oraz jej 
konsekwencje. Można wręcz powiedzieć, że 
sobór trydencki stanowi odwrócone alter ego 
reformacji i w tym sensie - ważne źródło jej 
rozumienia. Istotą tą jest radykalna koncep-
cja nauki o usprawiedliwieniu, odrzucająca 
instancje pośredniczące, koncentrująca się na 
dziele Chrystusa, na łasce i wierze. 
We współczesnej debacie teologicznej 
kontrowersje z czasów reformacji zostały  
w części przezwyciężone, a w części złago-
dzone. Świadczy o tym „Wspólna deklara-
cja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”  
z 1999 roku. Dzisiaj mówimy raczej o innym 
rozłożeniu akcentów, co nie usuwa specyfiki 
tradycji rzymskokatolickiej i tradycji refor-
macyjnych. Cechą reformacji było i jest poj-
mowanie usprawiedliwienia w duchu teologii 
ap. Pawła jako dzieła Boga skierowanego 
do wszystkich ludzi, dokonującego się tylko 
dzięki łasce i przyjmowanego poprzez wiarę: 
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.  
I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez od-
kupienie w Chrystusie Jezusie. 
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W części pierwszej omówio-
ne zostały użycia rzeczownika 
ekklesia w Septuagincie oraz  
w znaczeniu politycznego, 
obywatelskiego zgromadzenia.  
W części drugiej warto przyj-
rzeć się temu pojęciu w ewan-
geliach, a właściwie w jednej 
ewangelii – Ewangelii Mateu-
sza. Rzeczownik ekklesia poja-
wia się zaledwie trzy razy: raz 
w Mt 16,18 (A ja mówię ci, że ty 
jesteś Piotr i na tej skale zbuduję 
mój kościół, a bramy piekielne go nie 
przemogą) i dwukrotnie w Mt 18,17 (A jeśli nie 
usłuchałby ich, powiedz kościołowi; a jeśli kościoła 
by nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin  
i celnik). Z perspektywy egzegezy przepro-
wadzanej tzw. metodami diachronicznymi,  
a więc odwołującymi się do historii powstania 
tekstu, przywołanie kościoła w tych wypowie-
dziach Jezusa budzi pewne wątpliwości: czy 
rzeczywiście Jezus przed zmartwychwstaniem 
mógł powoływać się na rzeczywistość, która 
zaistniała dopiero po zmartwychwstaniu i po  
zesłaniu Ducha Świętego? Zwłaszcza frag-
ment drugi – Mt 18,17, włączony w wypowiedź  
o charakterze dyscyplinarnym, wydaje się od-
woływać do sytuacji i okoliczności później-
szych niż przedstawione przez ewangelistę, 
nie do początków Kościoła, lecz do Kościoła 
(najprawdopodobniej jerozolimskiego lub – 
szerzej – syro-palestyńskiego) instytucjonali-
zującego się, w którym obowiązują już pew-
ne zasady i normy i można przeprowadzać 
procedury dyscyplinujące. Wielu biblistów 
traktuje więc tekst ten jako interpolację, tym 
bardziej że paralelny tekst z Łk 17,3 nie tylko 
nie wspomina w ogóle Kościoła czy jakiegokol-
wiek zgromadzenia, lecz podkreśla osobiste 

przebaczenie, a nie – jak Mt – in-
stytucjonalne wykluczenie.

O wiele więcej emocji i kontro-
wersji budzi Mt 16,18, który wy-
korzystywany był, aby uzasadnić 
prymat biskupa Rzymu jako na-
stępcy apostoła Piotra. Powstaje 
pytanie, czy tutaj termin ekkle-
sia ma takie samo znaczenie jak  
w Mt 18,17, Dz i nowotesta-
mentowej epistolografii? Jeśli 
tak, to należałoby go potrakto-
wać również jako interpolację.  
W tekstach paralelnych –  

Mk 8,27-30 i Łk 9,18-21, które opisują oko-
liczności wyznania Piotra (Ty jesteś Chrystus), 
nie ma wzmianek ani o kościele, ani nawet  
o dalszym dialogu Jezusa z Piotrem na temat 
tego wyznania. Jeśli jednak nie, to może war-
to rozważyć niestandardowe i kontekstualne 
znaczenia pojęcia kościół akurat w tym miejscu. 

Warto tutaj przypomnieć etymologię rze-
czownika ekklesia. Pochodzi on od złożone-
go czasownika ek-kaleo – zwołuję. Odwołania 
do słowa wydają się znaczące, ponieważ cały 
fragment Mt 16,15-19 oparty jest na skoja-
rzeniach związanych ze słowem, mówieniem, 
pytaniem, odpowiadaniem oraz… aparatem mowy. 
Najpierw Piotr, odpowiadając na pytanie, za 
kogo uczniowie uważają Jezusa, wyznaje, że 
jest On Chrystusem, Synem żywego Boga. 
Następnie Jezus potwierdza to wyznanie cha-
rakterystycznym błogosławieństwem, które 
przypomina formułę używaną przez żydow-
skich nauczycieli, kiedy chcieli pochwalić swo-
ich uczniów za szczególnie trafną odpowiedź: 
Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony [Jonasza]. 
Ważniejsza jest jednak dalsza część tego bło-
gosławieństwa, również wzorowana na for-
mułach stosowanych przez rabinów. Wedle 

KOŚCIÓŁ W EWANGELIACHMam świadomość, że przypomniane dzisiaj 
tezy reformacyjne zostały wyrażone przeze 
mnie w języku teologicznym, który może być 
nieco hermetyczny czy brzmieć wręcz archa-
icznie. Twierdzenia te miały jednak zasadni-
cze konsekwencje nie tylko dla życia religij-
nego i duchowego, lecz również dla rozwoju 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 
Przyjmując bezpośredniość relacji pomiędzy 
Bogiem i człowiekiem za podstawę religijno-
ści, teologia reformacyjna uznawała człowie-
ka wierzącego za jednostkę odpowiedzialną 
i wolną. To nie zewnętrzne prawo, to nie 
zewnętrzne instancje, i wreszcie - to nie ze-
wnętrzne autorytety mają decydować o życiu 
człowieka. Człowiek sam może i musi doko-
nywać wyborów w wolności. Tak więc, gdy 
dzisiaj rozpoczynamy obchody jubileuszu 
500-lecia Reformacji, nie zamierzamy wska-
zywać na wydarzenia sprzed 500 lat jak na 
skamielinę naszej współczesnej tożsamości, 

Ks. Bogusław Milerski, ur. 1967 r. – profesor i rektor Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej, profesor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 1993 r. 
w ChAT obronił pracę doktorską pt. „Religia, a Słowo. Krytyka 
religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tilicha”, a w 1997 r. 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uzy-
skał doktorat z pedagogiki na podstawie rozprawy „Edukacja  
a religia w refleksji pedagogicznej niemieckiego protestantyzmu  
w XX wieku”. W 1999 został doktorem habilitowanym nauk  
teologicznych na ChAT, a w 2011 uzyskał habilitację w zakresie 
pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ordyno-
wany na księdza w 1994 r.

lecz na źródło religijnej, społecznej i kulturo-
wej wolności i odpowiedzialności.
Na murze ratusza w Bazylei znajduje się 
następująca inskrypcja: „Wolność jest cen-
niejsza aniżeli srebro i złoto”. W tym miesz-
czańskim i reformacyjnym mieście hasło 
to oddawało sens związku między życiem 
duchowym i społecznym. Wolność jest wa-
runkiem samourzeczywistnienia człowieka, 
jest warunkiem rozwoju społecznego, kul-
turalnego i  gospodarczego. Wolność wią-
że się nierozerwalnie z dowartościowaniem 
ludzkiej podmiotowości. Reformacja poka-
zała, że źródłem takiej wolności może być 
religia głosząca prawdę o usprawiedliwieniu 
człowieka „dzięki Chrystusowi z łaski przez 
wiarę”. Zbawienie jest więc nie tylko nadzieją 
na inne życie w innych czasach, ale - a może 
nawet przede wszystkim - przepustką do ży-
cia w duchowej wolności, i to niekiedy wbrew 
zewnętrznym okolicznościom. Amen!

prof. Kalina Wojciechowska
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niej wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, nie 
może być wynikiem naturalnej refleksji inte-
lektualnej dostępnej człowiekowi określane-
mu jako ciało i krew, lecz jest wynikiem obja-
wienia Bożego. Skojarzenia z 1 Kor 12,3: I nikt 
nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, chyba tylko  
w Duchu Świętym, nasuwają się same. Niektórzy 
egzegeci nawiązują zresztą do tego, twierdząc, 
że określenia syn Jonasza nie należy traktować 
dosłownie, lecz symbolicznie. Greckie patro-
nimium Bariona jest transkrypcją semickiego 
wyrażenia bar Jona,  Jona natomiast oznaczać 
może zarówno imię własne – Jonasza właśnie, 
albo gołębicę czyli symbol Ducha św. Wyznanie 
na temat tożsamości Jezusa uczynione przez 
Szymona inspirowanego Bożą mocą staje się 
osią całego fragmentu.

Nieprzypadkowo zatem Jezus do tego właśnie 
wyznania nawiązuje formalnie i tematycznie 
w dalszym dialogu z Szymonem. Ty jesteś Piotr 
– to nawiązanie formalne. Na tej skale zbuduję 
mój kościół – to nawiązanie tematyczne. Zwy-
kle tłumacze traktują oba zdania łącznie. Ze 
względu na pojawiającą się grę słów greckich 
Piotr – Petros i skała – petra uważa się, że zda-
nie drugie jest niejako zdaniem wynikowym. 
Tymczasem oba zdania można potraktować 
nie tylko rozłącznie, ale nawet przeciwstawnie: 
Ty jesteś Piotr. A na tej skale zbuduję mój Kościół. 
Trzeba jednak skonfrontować to ze strukturą 
wyznania Piotra:

Wyznanie Piotra Odpowiedź  
Jezusa

A. Ty jesteś Chrystus A’. Ty jesteś Piotr
B. Syn żywego Boga B’. a na tej skale 

zbuduję mój 
Kościół

Skałą zatem byłoby wyrażenie syn żywego Boga. 
Sama identyfikacja Jezusa jako Mesjasza wy-
daje się nie być wystarczająca, zwłaszcza jeśli 
weźmie się pod uwagę fakt oczekiwania i po-
jawiania się w okresie międzytestamentowym 
wielu mesjaszy, którzy również mieli swoich 

wiernych zwolenników. Elementem wyróż-
niającym Jezusa jako Mesjasza jest Jego Boże  
synostwo, a ściślej – to że jest On synem  
żywego Boga, co można uznać za stwierdzenie  
synonimiczne do jest Panem z przytaczanego 
już 1 Kor 12,3. Oczywiście samo określe-
nie syn Boży/syn Boga było znane i używane  
w świecie semickim, w czasach staro- i między-
testamentowych nie miało jeszcze charakteru  
ontycznego. Z kolei określenie Bóg żywy  
(gr. Theos dzon) stosunkowo często pojawia 
się w listach apostolskich. Ważne wydają 
się tu również skojarzenia starotestamentowe,  
a zwłaszcza te, które właśnie Boga przyrów-
nują do skały, np. 2 Sm 22,2-3; Ps 31,3-4; 
94,22. Najbardziej żydowski z synoptyków 
do tego obrazowania się odwołuje, nie pierw-
szy zresztą raz. Wcześniej też nawiązywał 
do obrazu budowania na skale, gdzie skałą 
były… słowa Jezusa (Mt 7,24-25). W przeko-
naniu ewangelisty zatem to słowo – objawione 
jak w przypadku Piotra lub usłyszane i wypeł-
niane jak w przypadku rozsądnego człowieka 
– jest fundamentem, skałą, na której można 
cokolwiek zbudować.

Na słowach wyznania i na obrazie Boga jako ska-
ły zbudowany zostanie kościół. Nieprzypad-
kowo zapewne i w Mt 7,24-25, i w Mt 16,18 
użyty został ten sam czasownik – oikodomeo, 
budować. Odbiorca Mt musi skojarzyć te dwa 
teksty. Przy takim skojarzeniu jeszcze wyraź-
niej widać zależność ekklesji – zwołania od sło-
wa, które jest skałą i jej fundamentem. Warto 
podkreślić tutaj jeszcze formuję wprowadza-
jącą w Mt 16,18 i wyeksponować czasownik 
mówić: A ja mówię ci…

Takiego kościoła zbudowanego na słowie nie 
przemogą nawet… pylai hadou. To greckie  
wyrażenie tłumaczone jest zazwyczaj jako 
bramy piekła, choć Hedes generalnie odno-
si się do świata, krainy zmarłych, nie zaś do 
miejsca, gdzie przebywać mają potępieni. 
Wydaje się zatem, że bardziej chodzi o prze-
ciwstawienie żywego Boga obrazowi (krainy) 

śmierci. Jeszcze bardziej problematyczne sta-
je się tłumaczenie terminu pylai w połączeniu 
z czasownikiem katischyo. Skojarzenia pylai  
z bramą są oczywiste, ale jak rozumieć im-
plikowaną przez czasownik militarną agresję 
bram (krainy) śmierci, które nie przemogą/prze-
zwyciężą (atakowanego) Kościoła? Wśród bibli-
stów pojawiły się różne próby rozwiązania 
tego problemu. Widać je również w nowszych 
tłumaczeniach na j. polski. Np. NT paulistów 
frazę pylai hadou kontekstualnie tłumaczy jako 
potęga piekła. Jedną z ciekawszych prób jest 
też przenośne rozumienie pylai jako… gar-
dzieli, przełyku, paszczy, a więc organu, jak 
wspomniano, związanego z aparatem mowy. 
Demoniczna śmierć połykająca umarłych to 
zresztą częsty motyw literatury apokryficznej, 
apokaliptycznej, a później również ikonogra-
fii. Oznaczałoby to, że agresję w stosunku 
do Kościoła opartego na słowie objawionym 
przez Boga, Syna Bożego i/lub Ducha św. wy-

kazuje „gardziel/paszcza śmierci”, którą moż-
na potraktować metonimicznie – jako słowo 
niosące śmierć. Z jednej strony zatem plasuje 
się słowo życia, fundament, skała Kościoła,  
z drugiej – słowo śmierci, skazujące na zagładę. 

Wydaje się więc, że Mt 16,18 dużo lepiej wpi-
suje się i w styl, i w obrazowanie całej ewan-
gelii niż Mt 18,17. Obraz skały, zbudowanego 
na niej Kościoła powołanego dzięki słowu 
Bożemu przeciwstawionego słowu śmierci 
przynoszącemu zagładę odpowiada z jednej 
strony przypowieści o budowaniu na różnych 
fundamentach – Mt 7,24-26, z drugiej strony 
koresponduje z zapowiedzią męki i śmierci – 
Mt 16,21-23. Skupienie się na fizycznym wy-
miarze śmierci Jezusa, jak to uczynił Piotr, to 
poddanie się słowu śmierci. Zaufanie Synowi 
Boga żywego i spojrzenie na Jego śmierć oraz 
zmartwychwstanie z perspektywy zbawczej 
konieczności, to pierwszy krok ku ekklesji.

Kalina Wojciechowska

INFORMACJE 
RADY PARAFIALNEJ:

Z REMONTAMI W JUBILEUSZ
Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trój-
cy wkroczyła w jubileuszowy rok 500. lat  
Reformacji z  szerokim frontem prac remon-
towych. Uporządkowanie w ostatnich latach 
najpilniejszych spraw parafialnych oraz pod-
jęcie ważnych decyzji dotyczących działki 
przy ul. Towarowej/Wolskiej („serek wol-
ski”), zapewniających stabilność przychodów 
Parafii pozwoliło Radzie Parafialnej na zmie-
rzenie się z coraz pilniejszym wyzwaniem 
dotyczącym powstrzymania procesu degra-
dacji nieruchomości parafialnych. Praktycz-
nie wszystkie obiekty to budynki stare, nie 

remontowane od czasów powojennych, sil-
nie zdekapitalizowane, a nawet, tak jak dom 
macierzysty sióstr w Tabicie („stara część”), 
wyłączone z użytkowania. Dalsze odkłada-
nie remontów nie tylko powiększałoby ich 
koszty, ale mogłoby stwarzać zagrożenie dla 
użytkowników.  

Prace zostały zaplanowane w sposób  
kompleksowy i długofalowy. Rozpoczęto je  
w ubiegłych latach od przygotowania eksper-
tyz, projektów oraz od uzyskania niezbęd-
nych uzgodnień i pozwoleń. 
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Tabita
Pierwszym obiektem, w którym podjęto działania był dom macierzysty sióstr Tabitanek  
w Konstancinie-Jeziornie wraz z kaplicą naszego Ośrodka. Warto przypomnieć, że obiekt ten 
został zaprojektowany przez pracujących w tandemie znanych przedwojennych architektów: 
Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy w połowie lat 20. Kamień węgielny pod nową siedzibę 
Diakonatu Warszawskiego położono w 50. rocznicę jego utworzenia – 6 czerwca 1928 r. Zgod-
nie z założeniami budynek przeznaczono także na pensjonat dla rekonwalescentów Szpitala 
Ewangelickiego w Warszawie. Jego budowę zakończono w 1930 r. 

 

Dwa lata później, także w oparciu o projekt Lacherta i Szanajcy dobudowana została kaplica 
oraz drugie piętro w części wschodniej budynku (ta część miała tylko jedno piętro), od strony 
obecnego parkingu. 

Budynek przetrwał w wersji prak-
tycznie niezmienionej do lat 90., 
przy czym w latach 60. przepro-
wadzono generalny remont wnętrz  
i przebudowano część pomieszczeń.  
W roku 1997 rozpoczęła się rozbu-
dowa Ośrodka. W roku 2002 od-
dano do użytku większość „nowej  
części”, a w styczniu 2010 r. ostanie 
jej skrzydło. Równolegle, ze względu 
na pogarszający się stan domu ma-
cierzystego wyłączano z użytkowania 
kolejne jego pomieszczenia.
W roku 2014 pojawiała się możli-
wość uzyskania przez spółkę LUX 

MED Tabita (która od 2010 r. przejęła zarządzanie Ośrodkiem), dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych na adaptację części pomieszczeń w „starej części” na cele rehabilitacyjne i admi-
nistracyjne. W oparciu o przygotowane plany w roku 2015 ze środków „norweskich” i środków 
własnych Grupy LUX MED (łącznie pond 1 milion złotych) wyremontowano i zaadaptowano 

do nowych funkcji część piwnic oraz pokoje na parterze oraz pierwszym piętrze. Wykonana 
została także winda dla niepełnosprawnych oraz odnowiona została świetlica. Zgodnie z wy-
pracowanymi z Zarządem LUX MED’u ustaleniami piwnice, parter i I piętro przez najbliższe 
5 lat będą wykorzystywane na potrzeby spółki LUX MED Tabita, natomiast II piętro oraz 
świetlica mają służyć potrzebom parafialnym. 
W kolejnym kroku Rada Parafialna podjęła decyzję o przystąpieniu do generalnego remontu 
całości domu macierzystego wraz z kaplicą oraz o zaadaptowaniu pomieszczeń na II piętrze na 
potrzeby funkcjonowania Ewangelickiego Ośrodka Diakonii Tabita, a w jego ramach o przy-
gotowaniu pokoi na krótko- i długoterminowe pobyty parafian Parafii Świętej Trójcy. Oferta 
pobytu krótkoterminowego będzie adresowana w pierwszym rzędzie do osób korzystających 
w trybie dziennym z oferty rehabilitacyjnej spółki LUX MED Tabita Spółka z o.o., a także dla 
osób pragnących tu odpocząć lub popracować. Oferta pobytów długoterminowych skierowana 
będzie do osób sprawnych i chodzących, nie wymagającym stałej opieki osób trzecich.

Opracowanie projektu remontu kaplicy powierzono renomowanej i specjalizującej się w obiek-
tach zabytkowych pracowni ProArt arch. Anny Rostkowskiej, natomiast pozostałe elementy 
zaprojektowała pracowania współpracująca z grupą LUX MED. Wykonawstwo prac remonto-
wych zlecono firmie Maggio z Piaseczna inż. Andrzeja Kaczana. 
Remont wykonany został w sposób kompleksowy i objął:
• izolację fundamentów domu macierzystego oraz kaplicy,
• wykonanie posadzki w piwnicy pod kaplicą,
• ocieplenie i remont elewacji domu macierzystego i kaplicy,
• wymianę wszystkich okien w domu macierzystym  i większości okien w świetlicy i kaplicy,
• przebudowę dachów i daszków nad domem macierzystym i kaplicy wraz ze zmianą ich 

poszycia i obróbek blacharskich,
• przebudowę pokoi na II piętrze domu macierzystego,
• remont balkonów i tarasów w domu macierzystym,
• wymianę instalacji elektrycznej na II piętrze domu macierzystego i w kaplicy,
• remont kaplicy wraz z zakrystią, w tym wykonanie nowego oświetlenia,
• wymianę rampy dla wózków przy głównym wejściu do Ośrodka,
• remont głównych schodów prowadzących do Ośrodka oraz pozostałych schodów 

prowadzących do domu macierzystego i kaplicy,
• prace ziemne i kamieniarskie wokół domu macierzystego i kaplicy,
• wykończenie i wyposażenie pomieszczeń.

Dodatkowo, na zlecenie Parafii w latach 2015-2016 wykonano nowe ogrodzenie całego terenu. 
Zwieńczeniem remontu było zawieszenie nad kaplicą jednego z trzech dzwonów ufundowa-
nych przez parafian Parafii Świętej Trójcy „Tabito wstań” z okazji 500. lat Reformacji. Pod 
krzyżem umieszczona została „kapsuła czasu” zawierająca okolicznościowe przesłanie oraz 
podpisy osób uczestniczących w uroczystym otwarciu i poświęceniu wyremontowanej części 
Ośrodka Tabita, które odbyło się 3 grudnia 2016 r.

Łączny koszt prac remontowych i wykończeniowych oraz budowy ogrodzenia wyniósł 3 mln 
zł, a ich efekty można zobaczyć odwiedzając Ośrodek Tabita oraz na zdjęciach poniżej. Remont 
kaplicy wsparty został kwotą 150 tys. zł przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”.

Fot. 1 Ośrodek Tabita ok 1930 r. (przed rozbudową) Fot. 2 Kaplica Ośrodka Tabita ok. 1930 r. (w miejscu 
obecnej świetlicy)

Fot. 3 Ośrodek Tabita po rozbudowie w roku 1932
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Fot. 4 Widok od strony wjazdu - stan przed remontem Fot. 5 Końcówka prac remontowych 

Fot. 6 Elewacja od strony patio – stan przed remontem Fot. 7 Stan po remoncie 

Fot. 8 Kaplica – stan przed remontem Fot. 9 Końcówka prac remontowych

Fot. 10 Wejście do starej części – stan przed remontem Fot. 11 Stan po remoncie

Fot. 12 Taras przy sali konferencyjnej – stan przed remontem Fot. 13 Stan po remoncie

Fot. 18 Wnętrze kaplicy – stan przed remontem Fot. 19 Końcówka prac remontowych

Fot. 14 Korytarz II piętra – stan przed remontem Fot. 15. Stan po remoncie

Fot. 16 Pokoje na II piętrze – stan przed remontem Fot. 17 Stan po remoncie
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Kościół Św. Trójcy
Kościół Świętej Trójcy zaprojektowany przez architekta Szymona Bogumiła Zuga w 1777 roku, 
otwarty i poświęcony w 1781 r.

Został zbombardowany i spalony przez hitlerowców 16 września 1939 r. Po II wojnie odbudowa-
ny i odebrany ewangelikom przez Państwo. Zwrócony W 1945 roku podjęto decyzję o odbudo-
wie  świątyni, zgodnie z planami Teodora Burschego. W 1951 roku budynek został przejęty przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, a celem odbudowy stało się jego przeznaczenie do użytku Zarzą-
du Filharmonii Warszawskiej jako miejsce reprezentacyjnych koncertów i wystaw. W 1956 ro- 
ku  zwrócony Parafii. W roku  1958 ponownie otwarty i poświęcony. 
Najpilniejszym wyzwaniem remontowym w przypadku kościoła Św. Trójcy była jego kopu-
ła. Miedziana blacha położona w latach 50. w wielu miejscach przeciekała, czego efektem są 
rdzawe zacieki i spękania kasetonów kopuły wewnętrznej. Pozostawione podczas powojennej 
odbudowy deskowanie w przestrzeni międzykopułowej (konstrukcja kopuły składa się z dwóch 
warstw wewnętrznej i zewnętrznej przedzielonych stalowymi legarami) stwarzało zagrożenie 
pożarowe, a konstrukcje stalowe wymagały zabezpieczenia przeciwpożarowego i antykorozyj-
nego.  
Remontu kopuły, w oparciu o projekt dr Piotra Żabickiego podjęła się firma Ciałbud z Radzy-
mina. Prace podzielono na trzy etapy: 
• remont przestrzeni międzykopułowej i kopuły wewnętrznej, na który ostatecznie (po 

odwołaniach) udało się uzyskać dofinansowanie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 500 tys. zł.,

• remont latarni wraz ze złoceniem krzyża i wymianą okien, na który udało się uzyskać 
dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Kościelnego  
w wysokości 255 tys. zł,

• remont kopuły wewnętrznej. 
Ciesząc się z uzyskanych dotacji, warto wspomnieć że ich wielkość nie pokrywa nawet kwoty 
podatku VAT, który Parafia musi odprowadzić do budżetu Państwa z tytułu prowadzenia re-
montu obiektu uznanego przez to Państwo za zabytek! 
Analogicznie jak w przypadku Tabity, także i w kościele Świętej Trójcy (wewnątrz krzyża wień-
czącego latarnię) umieszczono okolicznościową kapsułę czasu oraz zawieszono największy  
z trzech, ufundowanych z okazji Jubileuszu dzwonów – „Warownym Grodem jest nam Bóg 
Jakuba”. 
Ostatni z etapów – remont kopuły zewnętrznej, połączony z wymianą poszycia z blachy mie-
dzianej powinien zostać zakończony na początku 2017 r. 
Łączny koszt prac związanych z remontem kopuły wyniósł XXX zł, a jego efekty przedstawio-
no na zdjęciach poniżej.

 

Równolegle z pracami remontowymi kopuły przystąpiono do przygotowania dokumentacji  
i projektów dotyczących remontu wnętrza, wykończenia podziemi kościoła (Lutheraneum) 
oraz zaadaptowania całości obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym wykonanie 

Fot. 20 M. Scholtz rok 1853, Kościół ewangelicki w Warszawie

Fot. 21 Przestrzeń międzykopułowa – stan przed remontem. 
Widoczne deskowanie pod kopułą zewnętrzną do usunięcia, 
stalowe legary wymagające zabezpieczenia oraz kopułę 
wewnętrzną wymagającą zmianę warstwy izolacyjnej

Fot. 22 Stan po remoncie

Fot. 23 Obróbki blacharskie i okna na latarni do wymiany Fot. 24 Przygotowanie elementów blacharskich
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windy wewnętrznej obsługującej wszystkie poziomy – od piwnic po II balkon oraz windy ze-
wnętrznej). Prace projektowe, które znajdują się w końcowej fazie przygotowań prowadzi pra-
cowania architektoniczna arch. Macieja Mazgaja. Należy zaznaczyć, że część rozwiązań, w tym 
zwłaszcza dotyczących wejścia do podziemi kościoła, a także terminy uzyskania pozwoleń na 
prace zależy od wyników uzgodnień prowadzonych z Urzędem m. st. Warszawy. 
Jednocześnie Parafia przygotowała i złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie tych prac  
w kolejnych latach. 

Kościół we Włochach 

Po uwzględnieniu uwarunkowań technicznych Rada Parafialna zdecydowała, że trzeci z jubi-
leuszowych dzwonów zawieszony zostanie na nowo zbudowanej, wolnostojącej dzwonnicy. 
Stosowny projekt przygotowany został przez pracownię Proarchitekura arch. Mariusza Rośka 
i dr Wojciecha Paciorkiewicza. Po uporaniu się z problemami formalnymi (przez długi czas nie 
mogliśmy uzyskać pozwolenia na budowę) prace budowlane ruszyły późną jesienią i prowa-
dzone są przez firmę Z-REM w dużym tempie, tak by zdążyć z przygotowaniem jej przed za-
planowaną na 6 stycznia 2017 r. uroczystością poświęcenia i nadania kościołowi we Włochach 
wezwania Objawienia Pańskiego. 
Niezależnie od dzwonnicy wykonano nowe ogrodzenie z 3 stron nieruchomość przy ul. Cie-
trzewia. Ostatni fragment ogrodzenia zostanie wykonany po zakończeniu procesu o zasiedze-
nie wytoczonemu przez Parafię miastu st. Warszawa. 
Łączny koszt prac we Włochach wyniósł 260 tys. zł. 

Kaplica Jungów na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej
Mauzoleum rodziny Hermana Junga, autorstwa Józefa Piusa Dziekońskiego i Edwarda Lil-
popa, wybudowane pod koniec XIX w. z żółtej i czerwonej cegły grancówki połączonej  
z ozdobną kamieniarką piaskowcową. Od kilku lat prowadzone są zakrojone na szeroką skale 
prace konserwatorskie tego obiektu. Po remoncie dachu i konserwacji elementów kamiennych 
gzymsu przyszedł czas na prace w jej wnętrzu. Jak dotychczas zabezpieczono i odtworzono 
malowidła ścienne  oraz  uzupełniono lub odtworzono tynki i sztukaterie. Prace prowadzone 
są przez doświadczonych konserwatorów zabytków pod kierunkiem Blanki Tiunin – Linnert  
działających w ramach firmy ARTEC inż. Pawła Tiunina.  

Na prace remontowe w 2016 r. Parafia uzyskała dofinansowanie od Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków w wysokości  243 tys. zł oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w wysokości 100 tys. zł. Na prace te przeznaczone są  także środki z kolejnych kwest prowa-
dzonych na naszym cmentarzu na przełomie października i listopada. 
Na rok 2017 zaplanowane są prace konserwatorskie elementów kamiennych, metalowych  
i drewnianych w części głównej Kaplicy oraz wstępne prace konserwatorskie w krypcie. Sto-
sowny wniosek o dofinansowanie został przez Parafię przygotowany i złożony.

Prowadzone prace remontowe obiektów parafialnych są jedną z form godnego uczczenia  
Jubileuszu 500 lat Odnowy Kościoła. Zamiarem Rady Parafialnej jest przekazanie nieruchomo-
ści następnym pokoleniom w stanie, który pozwoli im na dalsze ich użytkowanie i rozwijanie 
życia zborowego dla dobra szeroko pojmowanego środowiska ewangelików warszawskich oraz 
mieszkańców i gości stolicy.

Fot. 25, 25A Budowa dzwonnicy we Włochach

Fot. 26 Nowe ogrodzenie nieruchomości przy ul. Cietrzewia

Fot. 27 i 28 Odnowione malowidła i fragmenty sztukaterii w Kaplicy Jungów

Aldona Karska
Cross-Out

Aldona Karska
Sticky Note
Powinno być: Fragment malowidła przed i po odnowieniu
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W związku z rozpowszechnianiem niepraw-
dziwych informacji o działaniach Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie, uderzaniem w jej dobre imię 
przez postawienie zarzutu, iż łamie prawa lo-
katorów, a także w związku ze szkalowaniem 
jej organów – Zgromadzenia Parafialnego, 
Rady Parafialnej i Proboszcza Parafii, stwier-
dzamy, co następuje:

Parafia dokłada najwyższej staranności, aby 
wszystkie jej działania były zgodne z prawem 
i szanowały zasady współżycia społecznego. 
Parafia niezmiennie stoi na stanowisku, że 
nikt nie ma prawa łamać konstytucyjnych 
praw obywateli Rzeczypospolitej, w tym tak-
że ludzi wierzących, a więc również Parafian 
Parafii Świętej Trójcy poprzez cenzurowanie 
jej działań, ograniczanie lub uniemożliwianie 
wypełniania przez nią zadań statutowych, 
które z zasady są prospołeczne i – w naszym 
przekonaniu – w pełni uwzględniają dobro 
wspólne.

Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na pro-
wadzenie rozmów, które pozwalają budować 
wzajemne zaufanie, a także rozwiązywać kry-
zysowe sytuacje z poszanowaniem dobrego 
imienia wszystkich stron biorących udział  
w rozmowach.

Dla lepszego zrozumienia sytuacji wyjaś-
niamy, że Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Warszawie jest żywą i roz-
wijającą się Wspólnotą, która realizuje swoją 
misję nieprzerwanie od setek lat. Zawsze dba-
ła o godne sprawowanie liturgii, prowadzenie 
pracy charytatywnej i aktywnie uczestniczy-
ła w realizowaniu projektów kulturalnych. 
Wszystkie te aktywności staramy się prowa-
dzić w duchu dobrej współpracy.

Nasza Parafia utraciła po wojnie swój majątek 
podobnie jak inni właściciele nieruchomości 
warszawskich. Odzyskała tylko jego część, 
godząc się na trudne dla niej kompromisy. 
Jedynym obiektem parafialnym położonym 
blisko kościoła Świętej Trójcy, jest kamieni-
ca przy ul. Kredytowej 4. Tylko w tej nieru-
chomości Parafia może zlokalizować swoje  
centrum parafialne, bez którego nie jest moż-
liwy dalszy rozwój życia Parafii i realizowanie 
misji na miarę wyzwań współczesności.

Z tego powodu został opracowany i przyję-
ty w planach Parafii m.in. architektoniczny 
projekt koncepcyjny przebudowy kamienicy 
i zmiany przeznaczenia pomieszczeń.

Rada Parafialna podjęła zatem uchwałę  
o złożeniu lokatorom innym, niż pracownicy 
Parafii, zajmujący mieszkania służbowe, trzy-
letnich wypowiedzeń umów najmu. Oznacza 
to, że lokatorzy kamienicy, którzy otrzymali 
wypowiedzenia, mają 36 miesięcy na znale-
zienie innego lokum. Nie jest więc prawdą, 
że Parafia wyrzuca lokatorów w sposób nie-
zgodny z prawem i łamie zasady współżycia 
społecznego.

Ubolewamy, że po złożeniu przez Parafię 
wypowiedzeń, na forach internetowych poja-
wiły się informacje nieprawdziwe i szkalujące 
Parafię. W internecie pisano m.in, że Parafia 
zastosowała kryteria wyznaniowe przy ich 
wręczaniu. To jest zniesławienie Parafii i jej 
organów.

W lipcu 2016 roku nie odmówiliśmy prośbie 
o spotkanie w celu omówienia spraw naszych 
lokatorów. Parafia zadeklarowała wówczas 
prowadzenie rozmów na temat sposobu  
i trybu zakończenia umów najmu pod wa-

KOMUNIKAT RADY PARAFIALNEJ OPUBLIKOWANY 19.11.2016 r. 
NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII  
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

runkiem jednak, że wpisy szkalujące Parafię 
zostaną usunięte. Tak się jednak nie stało  
i Parafia zmuszona była podejmować działa-
nia prawne - także z pomocą Policji, aby te 
nieprawdziwe zarzuty zostały usunięte.

Przedwczoraj pojawiła się na portalu Face- 
book w internecie informacja, że jest plano-
wana i organizowana pod naszym kościołem,  
w czasie niedzielnego nabożeństwa, pikieta 
w obronie lokatorów. Nie rozumiemy takie-
go postępowania. Parafia we wszystkich swo-
ich działaniach szanuje prawo i przestrzega 
go. Możliwość trzyletniego wypowiedzenia 
umów najmu jest przewidziana w ustawie, 
jeśli właściciel zamierza sam korzystać z lo-
kalu. Tak właśnie chcemy uczynić. Dlatego 
właśnie Parafia dała lokatorom – zgodnie  
z obowiązującymi przepisami – 36 miesięcy 
na znalezienie innych mieszkań. Rozumiemy 

żal lokatorów, ale sposób jego wyrażania jest 
dla Parafii nie do przyjęcia.

Parafia nie zrezygnuje z przeprowadzenia re-
witalizacji kamienicy przy ul. Kredytowej 4  
i zorganizowania w niej centrum parafialne-
go. Jeszcze raz przypominamy, że nasz Zbór 
dysponuje tylko tym obiektem w pobliżu koś-
cioła Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego.

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do 
zaniechania kampanii rozpowszechniania 
nieprawdziwych informacji oraz insynuacji 
zniesławiających dobre imię Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warsza-
wie i jej organów. Jednocześnie deklarujemy, 
że nadal będziemy podejmować wszelkie 
kroki zgodne z prawem i zasadami współży-
cia społecznego dla realizacji naszych celów. 

Rada Parafialna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 
w związku z kończącą się kadencją Synodu 
2012-2017, do końca roku 2016 każda parafia  
zobowiązana jest do przeprowadzenia wybo-
rów swoich delegatów do Synodów Diece-
zjalnych na kolejną kadencję 2017-2022.

27 listopada po nabożeństwie odbyło się 
wyborcze Zgromadzenie Parafialne naszej 
parafii. Celem Zgromadzenia było przepro-
wadzenie wyborów delegatów do synodu 
diecezjalnego. Wybrano komisję skrutacyjną. 

WYBORCZE ZGROMADZENIE PARAFIALNE

Odczytano informację o decyzji Rady Die-
cezjalnej o przyznaniu Parafii Świętej Trójcy  
w Warszawie 9 mandatów. 

Proboszcz przypomniał, że 15 listopada 
rada parafialna  zatwierdziła listę 16 kandy-
datów,  ostatecznie do wyborów przystąpiło 
15 kandydatów (jedna osoba zrezygnowała). 
Przybyli na zgromadzenie parafianie mogli 
zapoznać się z krótką informacją o poszcze-
gólnych kandydatach na wydrukowanych 
ulotkach. Przed rozpoczęciem głosowa-
nia poszczególni kandydaci przedstawili się 
Zgromadzeniu. 
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PONIŻEJ LISTA WYBRANYCH DELEGATÓW 
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE  

DO SYNODU DIECEZJI WARSZWSKIEJ NA LATA 2017-2022
(w kolejności wg liczby otrzymanych głosów)

Elżbieta Byrtek – lat 46, po ukończeniu studiów 
teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej (ChAT) w Warszawie  i pedagogiki religii 
na Uniwersytecie w Bonn rozpoczęła prace w kate-
drze Teologii Praktycznej w ChAT. Równocześnie 
pracowała i prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach 
Niedzielnego Przedszkola w Parafii Świętej Trójcy, 
gdzie w 2004 r. rozpoczęła pracę i do tej pory pro-
wadzi lekcje religii. Jest współautorka podręczników 
do nauczania religii, ponownie została delegowana 
do pracy w Komisji Wychowania Chrześcijańskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej

(98 głosów)

Andrzej Weigle – lat 51, biolog, wiceprezes Na-
rodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Kurator  
Parafii E-A Świętej Trójcy od 2007 r., członek Syno-
du Diecezjalnego mijającej kadencji

(94 głosy)

Aldona Karska - lat 65, lekarz Centrum Onkolo-
gii-Instytutu w Warszawie. W Parafii E-A Świętej  
Trójcy w Warszawie w okresie 1997-2007 członkini 
Komitetu Parafialnego i komisji diakonii, od 2007 ro- 
ku członkini Rady Parafialnej dwóch kolejnych  
kadencji. W latach 2008-2013 delegowana przez 
Biskupa Kościoła E-A do Komisji Kobiet Polskiej 
Rady Ekumenicznej, w której pełniła obowiązki 
przewodniczącej. Członkini Synodu Diecezji od 
2002 r. Kurator Diecezji Warszawskiej i członkini 
Synodu Kościoła kadencji 2007-2012. Od 1999 r. 
redaguje „Informator Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w Warszawie”. W 2014 r. 
uhonorowana Nagrodą im. Ks. Leopolda Otto

(72 głosy)

Stanisław Miścicki – lat 63; prof. dr hab. leśnik, 
pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Członek Rady Parafialnej  
w latach 1997-2002 i 2007-2012. Członek Syno-
du Diecezji Warszawskiej w latach 1997-2002,  
2007-2012 i 2012-2017 

(67 głosów)
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Jerzy Dziubiński – lat 56, związany z Parafią Św. 
Trójcy od 1989 r. jako organista tytularny i kie-
rownik muzyczny festiwali organowych. Profesor 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Koncertuje w całej Europie i obu Amerykach,  
w tym  w Lipsku  na zaproszenie Towarzystwa 
Bachowskiego, czy w Katedrze Notre-Dame  
w Paryżu. Dokonał wielu nagrań płytowych i ra-
diowych. Członek Synodu Diecezjalnego ostatniej 
kadencji i przewodniczący Diecezjalnej Komisji 
Muzycznej, stawiając sobie za cel podniesienie 
liczebności i poziomu chórów w Diecezji oraz 
poprawienie stanu organów w kościołach  

(67 głosów)

Juliusz Gardawski - lat 68, prof. dr hab. socjologii 
ekonomicznej, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjolo-
gii w Szkole Głównej Handlowej, badacz stosunków 
pracy, związków zawodowych, dialogu społecznego, 
autor ok. 200 prac naukowych. Członek Komitetu 
Parafialnego aktualnej kadencji, członek Synodu 
Diecezjalnego mijającej kadencji 

(66 głosów)

Ewa Kobierska-Maciuszko – lat 58, od uro-
dzenia w Parafii E-A św. Trójcy w Warszawie, 
absolwentka polonistyki UW i bibliotekoznawstwa 
UJ. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
(BUW) pracuje od 1982 roku, w latach 2003-2013 
dyrektor, obecnie kieruje projektem centralnego 
katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT. 
Współautorka projektów technologii bibliotecznej  
w nowych gmachach bibliotek: BUW na warszaw-
skim Powiślu, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz przebudowanej Biblioteki Publicznej na 
Koszykowej. Członek Rady Parafialnej obecnej 
kadencji i Synodu Diecezji mijającej kadencji. 
Zainteresowania zawodowe: problemy zarządzania 
bibliotekami naukowymi w procesie transformacji 
technologicznej,  projektowanie i wdrażanie  zmian 
w warunkach instytucji budżetowej, architektura 
bibliotek. Zainteresowania pozazawodowe: turys-
tyka indywidualna, psychologia i etyka społeczna,  
zdrowy (i przyjemny) styl życia   

(64 głosy)

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – lat 55, 
absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ra-
mach studiów podyplomowych ukończyła Peda-
gogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę, 
Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia 
na odległość (e-learning) oraz Zarządzanie Oświatą 
na UW. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, 
była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Od 
2008 roku Prezes Zarządu Fundacji „Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe”. Od 2013 roku dyrektor 
placówek oświatowych – przedszkola „Szkarbki” 
oraz szkoły podstawowej im. S. B. Lindego – pro-
wadzonych przez Fundację. W latach 90. członek 
Komitetu Parafialnego. Członek Rady Parafialnej 
obecnej kadencji

(61 głosów)

Jakub Cupriak – lat 33, prawnik specjalizujący się  
w prawie wyznaniowym, wykładowca w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,  
doktorant na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka 
Wilhelma w Bonn, stały współpracownik czaso-
pisma internetowego „Miesięcznik Ewangelicki”  
(www.ewangelicki.pl). Zwolennik wprowadzenia  
ordynacji prezbiterskiej kobiet i większej demokra- 
tyzacji życia kościelnego

(65 głosów)
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Zastępcami delegatów do Synodu Diecezji 
Warszawskiej zostali (w kolejności uzyska-
nych głosów):

Maciej Pełczyński (56 głosów), Maria Chmiel 
(53 głosy), Justyna Florianowicz-Błachut  
(46 głosów), Dariusz Brunch (43 głosy), Jan 
Luberadzki (28 głosów), Emilia Klein-Debek 
(26 głosów)

{{{

1. Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 
potwierdza wolę budowy i urządzenia cen-
trum parafialnego w obrębie nieruchomości 
przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie, to jest 
jedynej nieruchomości parafialnej zlokalizo-
wanej w pobliżu kościoła ewangelickiego na  
pl. Małachowskiego. Potrzeba stworzenia 
takiego centrum wynika z ciągłego rozwo-
ju Parafii i wzrostu liczby jej członków. Ko-
nieczne jest zapewnienie miejsca i warunków 
działania dla już pracujących oraz planowa-
nych grup parafialnych, w tym dla rosnącej  
z roku na rok liczby dzieci i młodzieży uczęsz-
czającej do punktu katechetycznego. Plany 
budowy i urządzenia obiektu parafialnego 
na miarę XXI wieku wynikają także z rosną-
cej aktywności Parafii w szeroko rozumianej 
sferze kulturalnej, społecznej i edukacyjnej  
i prowadzonych przez Parafię działań na 
rzecz mieszkańców stolicy i odwiedzających 
ją gości. 
Zgromadzenie Parafialne przypomina, że 
kamienica przy ul. Kredytowej 4 (dawniej:  
ul. Erywańska) została zbudowana ze środ-
ków własnych Parafii w roku 1853 – podob-

nie jak wiele innych budynków zlokalizowa-
nych w otoczeniu placu Małachowskiego  
(w tym nieodbudowane po wojnie budyn-
ki przy ul. Kredytowej 2 i przy ul. Królew-
skiej, czy budynek Liceum im. M. Reja). 
Kamienica została następnie przebudowana  
w latach 1910-1911. Na mocy dekretu  
z 26 października 1945 r. o własności i użyt-
kowaniu gruntów na obszarze m.st. Warsza-
wy (tzw. dekretu Bieruta) odebrano Parafii 
jej majątek i z wielkim trudem Zbór w latach 
pięćdziesiątych XX wieku odzyskał prawo 
użytkowania jedynie nieruchomości przy  
ul. Kredytowej 4. Z własnych środków Para-
fia odbudowała kamienicę z częścią oficyn po 
zniszczeniach wojennych. Ostatecznie prawo 
własności Parafii do kamienicy zostało po-
twierdzone na mocy ustawy z dnia 13 maja 
1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. 
Kamienica znajduje się w złym stanie tech-
nicznym, a jej dalsze użytkowanie, bez 
względu na przyszłe przeznaczenie, wymaga 
przeprowadzenia generalnego remontu. Na 
czas prowadzenia tych prac niezbędne jest 
wyłączenie obiektu z użytkowania, a tym sa-

mym – wyprowadzenie wszystkich lokatorów  
i użytkowników. 
Biorąc pod uwagę powyższe, Zgroma-
dzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy w War-
szawie zobowiązuje Radę Parafialną 
oraz Proboszcza do kontynuowania 
wszystkich niezbędnych działań w celu  
urządzenia centrum parafialnego w nie-
ruchomości położonej przy ul. Kredyto-
wej 4 w Warszawie, po przeprowadzeniu 
jej generalnego remontu. 

2. Zgromadzenie Parafialne wyraża żal  
z powodu wyemitowania w kanałach TVN 
24 oraz Polsat News nierzetelnych materia-
łów informacyjnych o kwestiach związanych 
z tworzeniem centrum parafialnego przy 
ul. Kredytowej 4, a także z powodu rozpo-
wszechniania komentarzy nieprawdziwych  
i krzywdzących Parafię o rzekomym wyrzu-
caniu przez nią lokatorów z nieruchomości, 
o złym traktowaniu starych i chorych ludzi, 
a zwłaszcza o stosowaniu w tych działaniach 
kryteriów wyznaniowych oraz o braku jakich-
kolwiek rozmów między Parafią a lokatorami. 
14 stycznia 2016 roku Rada Parafialna pod-
jęła uchwałę o zakończeniu umów najmu  
z lokatorami zajmującymi 5 (pięć) lokali 
mieszkalnych (innych niż służbowe lub użyt-
kowe) w kamienicy przy ul. Kredytowej 4,  
z zachowaniem trzyletniego okresu wypowie-
dzenia. Jest to maksymalny okres wypowie-
dzenia, a podstawą prawną dla takiego trybu 
- zarówno w przypadku lokatorów wyznania 
ewangelickiego jak i pozostałych - jest art. 11 
ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
14 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie 
z udziałem członków prezydium Rady Para-
fialnej i zainteresowanych lokatorów, podczas 
którego Parafia przedstawiła swoje stanowi-
sko, w tym określiła warunki prowadzenia dal-

szych rozmów. Warunkiem tym było usunięcie  
z portali internetowych nieprawdziwych i znie-
sławiających Parafię wpisów oraz zaniechanie 
przez lokatorów działań podważających dobre 
imię Parafii i jej organów. Niestety, warunki 
te nie zostały spełnione, czego dowodem jest 
m.in. pikieta przeprowadzona w dniu 20 listo-
pada 2016 r. przed kościołem Świętej Trójcy  
i wypowiedzi jej uczestników (lokatorów) oraz 
zaproszonych  osób niemających związku ze 
sprawą, zacytowane przez media.
W przypadku dalszego zniesławiania  
dobrego imienia Parafii i jej organów, 
Zgromadzenie Parafialne upoważnia 
Radę Parafialną do podjęcia kroków 
prawnych w celu obrony dobrego imienia 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy w Warszawie i jej organów.

3. Zgromadzenie Parafialne upoważnia 
Radę Parafialną i Proboszcza do pro-
wadzenia dalszych rozmów z lokatorami  
parafialnej nieruchomości przy ul. Kredy-
towej 

4. Prosi także Władze Miasta Stołecznego 
Warszawy o pozytywne rozpatrzenie wnio-
sków o przyznanie 5 lokali komunalnych 
lokatorom z nieruchomości przy ul. Kre-
dytowej 4, którzy otrzymali wypowiedze-
nie umów najmu z zachowaniem trzylet-
niego okresu wypowiedzenia.”

Zgromadzenie Parafialne podjęło następującą uchwałę:
Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie, na posiedzeniu odbytym 27 listopada 2016 roku podjęło uchwałę  
o następującej treści:

W drugiej części Zgromadzenia, proboszcz  
– ks. Piotr Gaś i kurator parafii – p. Andrzej 
Weigle, odnieśli się do wydarzeń jakie mia-
ły miejsce  20. 11. 2016 r. przed kościołem, 
przedstawiając chronologicznie fakty i przy-
gotowania parafii dotyczące remontu kapital-
nego kamienicy przy ul. Kredytowej 4, z ubo-
lewaniem stwierdzając, że ukazały się na ten 
temat nieprawdziwe, nierzetelne informacje 
w mediach publicznych.

OFIARY NA DZWONY
Informujemy, że w ramach parafialnej akcji odla-
nia  trzech dzwonów Reformacyjnych zebraliśmy 
kwotę 28 613 zł, stanowiąca ok. 1/3  kosztów ich 
wykonania. Rada Parafialna serdecznie dziękuję 
wszystkim ofiarodawcom i jednocześnie zachęca 
do włączenia się w tą piękną inicjatywę uczcze-
nia Jubileuszu odnowy Kościoła Powszechnego. 
Ofiary na ten cel można składać  w kościele po 
każdym nabożeństwie, w kancelarii parafialnej 
lub przelewem na konto Parafii z dopiskiem: 
Ofiarą na cele kultu religijnego - dzwony.

Andrzej Weigle
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ŚWIĘTO REFORMACJI

31 października odbyło się w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo reformacyjne, inauguru-
jące warszawskie obchody 500 lat Reformacji. Wzięli w nim udział wierni i duchowni różnych 
wyznań – nie tylko luteranie, reformowani i przedstawiciele innych tradycji protestanckich, ale  
i rzymscy katolicy, mariawici, starokatolicy i prawosławni.

W nabożeństwie uczestniczył 
również Zbór siostrzanej Para-
fii Ewangelicko-Reformowanej 
w Warszawie z ks. probosz-
czem Michałem Jabłońskim.
W liturgii wzięli udział człon-
kowie rady parafialnej oraz 
goście ekumeniczni, którzy od-
czytywali intencje modlitewne.
Ewa Kobierska-Maciuszko  
z rady parafialnej, odczytała 
tekst przesłania, jaki zostanie 
umieszony w ‘kapsule czasu’. 
Zostanie ona zamontowana  
w środku krzyża, który po 
gruntownej renowacji powró-
ci na kopułę kościoła Świętej 

Trójcy. Każdy uczestnik nabożeństwa mógł podpisać się na pergaminie, który znajdzie się  
w kapsule.
Kazanie reformacyjne wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. 
Przed liturgią spowiednią zbór usłyszał dzwony reformacyjne w towarzyszeniu instrumentów 
perkusyjnych – improwizację dźwięków zaprezentował Leszek Lorent.
Liturgię komunijną poprowadzili wspólnie  
ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy,  
i ks. Michał Jabłoński.
Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod 
dyr. Zuzanny Kuźniak.

www.trojca.waw.pl

WYDARZENIA

Od 28 października do 2 listopada odbywała się na naszym cmentarzu przy ulicy Młynarskiej 
doroczna kwesta, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na renowację zabytków. Zebrana kwota 
38.706 zł. zostanie przeznaczona na kontynuację prac przy XIX wiecznej kaplicy grobowej 
rodziny Hermana Junga.

W tym roku zaangażowało się w kwestę niemal 160 osób. Pragniemy serdecznie podziękować 
parafianom obu naszych luterańskich parafii, uczniom z Gimnazjum 47 im. Józefa Piłsudskiego, 
pracownikom Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, ludziom sceny i pióra oraz 
wszystkim życzliwym i zaprzyjaźnionym z nami osobom, które – mimo pogody – kwestowały 
w tym czasie.

Bez Państwa serdeczności i aktywnej pomocy bezpośrednio przy zbiórce, jak i wielu innych 
czynnościach związanych z organizacją i przebiegiem kwesty, to wydarzenie nie mogłoby mieć 
miejsca.

Magda Welman

KWESTA NA 2016 CMENTARZU EWANGELICKO-
AUGSBURSKIM PRZY UL. MŁYNARSKIEJ W WARSZAWIE

Fragmenty odnowionych malowideł i sztukaterii w kaplicy Junga

Kwesta pod kaplica Junga

Kwesta 2016 na cmentarzu
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13 listopada 2016 r. podczas nabo-
żeństwa przedpołudniowego zapre-
zentowana i zamknięta została kap-
suła czasu, którą później umieszczo-
no we wnętrzu odrestaurowanego 
krzyża. W kapsule czasu znalazło się 
przesłanie z okazji zbliżającego się ju-
bileuszu 500 lat Reformacji oraz trwa-
jącego generalnego remontu kościoła 
Świętej Trójcy. Tekst ostał odczytany 
podczas tegorocznego nabożeństwa 
reformacyjnego. Pod tym tekstem 
podpisali się duchowni, członkowie 
Rady Parafialnej i uczestnicy nabożeństwa. W kapsule znalazły się ponadto wydawnictwa pa-
rafialne i ogólnokościelne, a także nośnik z plikiem mp3, na którym nagrano tekst przesłania.

A oto tekst przesłania: 
W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
My, Zborownicy Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w Warszawie, u progu 
jubileuszu pięciuset lat Reformacji, w dniu 
31 października 2016 roku, wierni dawnej 
tradycji, postanowiliśmy umieścić w naszym 
kościele pamiątkę dla potomnych, nazywa-
ną współcześnie „kapsułą czasu”. Zgodnie 
ze zwyczajem odnotowujemy, że Bisku-
pem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie ks. 
Jerzy Samiec, prezesem Synodu Kościoła 
- ks. dr Grzegorz Giemza, a wiceprezesem 
Konsystorza Kościoła – pan Adam Pastucha. 
Zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej jest 
ks. biskup Jan Cieślar, a kuratorem Diecezji 
– pan Karol Werner.  

500 lat po rozpoczęciu dzieła odnowy Koś-
cioła Powszechnego, 238 lat po położeniu 
kamienia węgielnego pod budowę kościoła 
Świętej Trójcy i 58 lat po jego odbudowie, 
która po kataklizmie II wojny światowej  

i zagrożeniach okresu stalinizmu przywróciła 
kościół do jego pierwotnej funkcji sakralnej  
i społecznej, rozpoczęliśmy generalny re-
mont. Prowadzimy go z największą staran-
nością i dbałością o szczegóły historyczne  
i architektoniczne bryły kościoła, jak i klasy-
cystycznego wnętrza, zgodnie z intencją jego 
twórców i protektorów z lat 1777-1781: kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskiego, archi-
tekta Szymona Bogumiła Zuga, pierwszego 
Prezesa Zboru Warszawskiego i bankiera 
Piotra Teppera oraz ówczesnych pastorów: 
Bogumiła Ringeltaube i Fryderyka Cerulli. 

Od tych czasów przeszły pokolenia, w na-
szym kraju zmieniały się ustroje polityczne 
i realia ekonomiczne, rozwój nauki i tech-
niki przyniósł wspaniałe wynalazki, dzięki 
którym mogliśmy sięgnąć gwiazd, a życie 
codzienne uczynić - na pozór - łatwym i wy-
godnym. Jednak kolejne pokolenia warszaw-
skich ewangelików wciąż trwały wokół war-

KAPSUŁA CZASU I POWRÓT KRZYŻA NA SZCZYT LATARNI 
NA KOPULE

tości wskazanych 500 lat temu przez naszego 
reformatora - ks. dr. Marcina Lutra: „solus 
Christus, sola gratia per fide, sola Scriptura, solum 
Verbum”. Tak i my staramy się dawać świade-
ctwo naszym działaniem, kształtowaniem ży-
cia duchowego w Parafii, w rodzinach i miej-
scach pracy, choć czasami jest nam trudno, 
gdy napiera zło i wszelkie zagrożenia tego 
świata – nie tylko zewnętrzne, związane z re-
aliami politycznymi, ekonomicznymi, kultu-
rowymi, ale i wewnętrzne, nieraz druzgocące 
nasze serca i wzajemne więzi. 

Kiedy ten dokument zostanie odnaleziony, 
nas już na tej ziemi nie będzie. Prosimy tych, 
którzy po nas przyjdą: bądźcie wierni Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu, kochajcie czystą 
i niesfałszowaną Ewangelię i trwajcie wier-
nie przy dziedzictwie Reformacji. Bądźcie 
troskliwymi opiekunami Ziemi i wszelkiego 
Bożego stworzenia, bądźcie też  bliźnimi dla 
ludzi, których Bóg stawia na Waszej drodze i 
działajcie dla dobra wspólnego rozumianego 
szerzej, znacznie szerzej niż krąg rodzinny, 
parafialny, narodowy.

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy, która odnawia nasz kościół, pełni służ-
bę Rada Parafialna, w której skład wchodzą: 
proboszcz ks. Piotr Gaś, Andrzej Weigle - ku-
rator Parafii, Michał Hasiuk – skarbnik, Olga 
Sztejnert-Roszak – sekretarz, Agnieszka Bed-
narkiewicz-Sowińska, Przemysław Florjano-
wicz-Błachut, Małgorzata Jaworska, Aldona 
Karska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Elżbieta 
Maliszewska, wikariusz - ks. Łukasz Zieliński, 
diakon Małgorzata Gaś i katechetka Elżbieta 
Byrtek oraz zastępcy członków Rady: Emilia 
Klein-Dębek i Adam Kleinschmidt. 

Dokument ten dzisiaj, podczas uroczystego 
nabożeństwa został odczytany, podpisany 
i złożony w kościele ewangelicko-augsbur-
skim Świętej Trójcy.

Wszechmogącemu Bogu, który nam do 
tej pory pomagał, niech będzie uwiel-
bienie, cześć, dziękczynienie i chwała na 
wieki. Amen. 

Warszawa, dnia 31 października 2016 r.

Materiały w kapsule umieścił kurator parafii, p. Andrzej Wei-
gle. Przed ołtarzem leżał krzyż, który 1 września br. został 
zdjęty z kopuły kościoła Świętej Trójcy i poddany gruntow-
nej renowacji i pozłoceniu. Wrócił na swoje miejsce 15 listo-
pada ok. godz. 09:00. Do wnętrza wsunięto kapsułę czasu.
O godz. 08:00 rozpoczęła się operacja powrotu krzyża na 
kopułę kościoła. Wpierw zamontowano na kopule oczysz-
czoną i zakonserwowaną, walcowatą podstawę krzyża. Po 
wyniesieniu krzyża z kościoła wsunięta została kapsuła  
czasu. Dźwig przeniósł krzyż na kopułę, gdzie został przy-
mocowany do szpikulca, a następnie przyspawany.
W tym miejscu warto przypomnieć fragment wspo-
mnień śp. Alicji Lewandowskiej zamieszczony w Infor-
matorze Parafialnym Nr 2(43)2008 wydanym z okazji 
jubileuszu 50-lecia zakończenia odbudowy kościoła  
i 230-lecia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
kościoła: 
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(…) W pierwszych latach po wojnie mój ojciec  
śp. Andrzej Wiediger był członkiem Rady Para-
fialnej. Wiem, że po dojściu Gomułki do władzy  
ks. Z. Michelis robił starania u premiera Cyrankie-
wicza o zwrot kościoła Parafii. Pamiętam fakt, ale nie 
pamiętam daty, jak ks. Michelis zadzwonił do mojego 
ojca, że ma obietnicę zwrotu kościoła. Prosił ojca (który 
jako przedwojenny przedsiębiorca budowlany, był w cią-
głym kontakcie z arch. Burschem), aby z samego rana 
postawić krzyż na latarni kościoła. I wtedy ojciec mój 
zwrócił uwagę, że przecież jest zgromadzona blacha, że 
trzeba tylko krzyż pokryć złotem i dopiero postawić na 
wieżyczce. Przekonywał, że jak się postawi krzyż drew-
niany to on tak będzie stał latami, nim się go zdejmie  
i ponownie założy. Rozmowa trwała długo, ale ks. Mi-
chelis stanowczo wymógł, że z samego rana krzyż musi 
być na kościele. Po rozmowie ojciec ubrał się i wyszedł. 
Następnego dnia rano, wraz z kilkoma robotnikami 
zaczął montować krzyż. Około południa krzyż był 

zamontowany i to krzyż świecący. Ojciec opowiadał, że 
ludzie przystawali na ulicy i patrzyli ze zdziwieniem. 
Zdziwiony był też ks. Michelis. Okazało się, że ojciec 
zmobilizował złotnika (żałuję, że nie znam nazwiska 
tego pana), który cały wieczór i noc w podziemiach koś-
cioła oklejał krzyż złotą blachą, aby rano można go 
było zamontować.(…)

Alicja Wiediger-Lewandowska

Informacje o kapsule i remoncie kopuły koś-
cioła ukazały się w głównym wydaniu Kuriera 
Warszawskiego (TVP3). Materiał zawiera (od 
10:00 - 12:40 min.) wypowiedzi ks. proboszcza 
Piotra Gasia oraz wojewódzkiego konserwatora 
zabytków Barbary Jezierskiej dotyczące nie tyl-
ko kościoła, ale starań podejmowanych przez 
Parafię, aby kościół Świętej Trójcy został wpi-
sany na listę Pomników Historii (aktualnie na li-
stę wpisany jest Cmentarz przy ul. Młynarskiej). 

MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

Augsburg to jedno z najstarszych miast nie-
mieckich, obecnie trzecie pod względem licz-
by ludności miasto Bawarii. 
Początek miastu dał w 15 r. p.n.e. rzymski 
obóz wojskowy za czasów Oktawiana Augu-
sta. W VI w. jako miasto frankońskie stało się 
siedzibą biskupstwa. 
Prawa miejskie Augsburg otrzymał w 1156, 
a w 1276 r. stał się wolnym miastem Rzeszy. 
Szczególny rozwój Augsburga nastąpił w XV 
i XVI wieku głównie dzięki zamożnym ro-
dom Welserów i Fuggerów. W mieście tym 
trzykrotnie w okresie Reformacji - w 1530, 
1548 i 1555 r. - obradował Sejm Rzeszy. To 
tu, w 1530 r. zwolennicy Lutra przedstawili 

cesarzowi wyznanie wiary, które - jako Kon-
fesja Augsburska – pięćdziesiąt lat później we-
szło w skład tzw. Księgi Zgody, która do dnia 
dzisiejszego stanowi podstawę doktrynalną 
większości Kościołów luterańskich. 
Marcin Luter, jeszcze jako mnich augustiań-
ski, po raz pierwszy zatrzymał się krótko  
w Augsburgu w roku 1511, w drodze po-
wrotnej z Rzymu. Po raz drugi pojawił się  
w tym mieście siedem lat później, w paź-
dzierniku 1518, ale w zupełnie nowych  
okolicznościach. Stolica Apostolska doma- 
gała się wówczas przybycia Lutra do Rzymu, 
gdzie chciano go osądzić jako notorycznego 
kacerza. Jego polityczny zwierzchnik, elek-

AUGSBURG

Montaż podstawy krzyża Umieszczenie kapsuły czasu

Montaż krzyża

AUGSBURG, 2014 r. 
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tor saski Fryderyk Mądry, wynego-
cjował, by reformatora przesłuchał  
w Augsburgu, wolnym mieście Rze-
szy, legat papieski, w okresie odbywa-
jącego się tam Sejmu.
7 października 1518 r., Luter, pe-
łen niepewności i obaw, pojawił się   
w Augsburgu. Musiał czekać kilka 
dni w klasztorze św. Anny, zanim, 
11 października 1518 r, nie nadszedł 
cesarski glejt (list bezpieczeństwa). 
Między 12 a 14 października, w no-
wowybudowanym pałacu miejskim 
Fuggerów, doszło  do „ojcowskiego” 
przesłuchania przez legata papieskie-

go kardynała Kajetana (do dziś, na ścianie pałacu znajduje się 
tablica upamiętniająca to wydarzenie). W rozmowach Kajetan 
uparcie i nieustępliwie domagał się odwołania głoszonych 
poglądów. Nieustępliwość kardynała jedynie umocniła Lutra  
w jego przekonaniach i skłoniła go do powoływania się tylko 
na swoje sumienie przed Bogiem. Reformator domagał się pra-
wa do dysputy o sprawach, które są wątpliwe i wobec których 
istnieją różne poglądy. 
Ponieważ żądanie to obejmowało także zakwestionowanie do-
minującej w owym czasie opinii i wszelki autorytet kościelny 
podporządkowywało Biblii, Kościół oficjalny widział w nim 
zagrożenie swego ideologicznego roszczenia do posiadania 
absolutnej prawdy. Z tego wynikało też znaczenie rozmów 
augsburskich daleko wykraczających poza to spotkanie, gdyż podczas tej polemiki Luter pojął 
ostatecznie, jak głęboka i nie do pokonania stała się przepaść między Pismem Świętym a pa-
piesko-scholastyczną nauką Kościoła. Stanowczo odmawiał odwołania swojej „nowej nauki”,  

ponieważ nie udowodniono mu, że 
jest sprzeczna z Pismem Świętym. 
W odpowiedzi na tę postawę kardynał 
Kajetan oświadczył, że musi nałożyć 
ekskomunikę na niego i jego kolegów. 
W reakcji na to Luter z pomocą augs-
burskich przyjaciół uciekł z miasta  
w nocy z 20 na 21 października 1518 r. 
Miejsce to znajduje się przy Gallu-
skirchlein („Da Hinab”). Wspomina 
o tym mała kamienna tablica pamiąt-
kowa z inskrypcją: „Da Hinab 1518”. 
Podczas pobytu w Augsburgu Luter 
mieszkał w klasztorze karmelitów Św. 
Anny, ponieważ nie było w mieście 

klasztoru augustianów. Przeor klasztoru, Johann Frosch, który studiował u Lutra w Wittenber-
dze, przyjął go przyjaźnie. W 1525 r. kościół św. Anny jako pierwszy kościół w Augsburgu stał 
się protestancki. 
Zaróno klasztor jak i kościół założono w roku 1321. W latach 1747-49 został przebudowany  
w stylu barokowym. Część zachodnia jest zdominowana przez kaplicę wybudowaną w 1509 r. 
przez Jakoba Fuggera. Poświęcona w 1518 służyła jako grobowce rodziny Fugger. Jeszcze dzisiaj 
fundacja Fuggerów opiekuje się tą kaplicą. Uchodzi ona za najwcześniejszy i najpiękniejszy przy-
kład renesansu w Niemczech. 
Na dziedzińcu kościoła św. Anny, na 
jego fasadzie południowej, znajduje 
się tablica przypominająca o pobycie 
Marcina Lutra w 1518 r. w Augsburgu.  
W bocznej części kościoła sporządzono  
z okazji jego 500-lecia urodzin (1983)  
tzw. schody Lutra (Lutherstiege), po któ-
rych pokonaniu wchodzimy do pomiesz-
czenia z różnymi pamiątkami  dotyczą-
cymi reformatora (obrazy, dokumenty, 
pisma). Jest to teologiczno-historyczne  
muzeum dziejów Reformacji w Augsbur-
gu. Obok tablicy poświęconej Lutrowi jest tam rónież tablica przypominająca, że w tym kościele 
31 października 1999 podpisano Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. 

Zabudowania klasztoru Św. Anny w Augsburgu

Augsburg, Galluskirchen „Marcin Luter miał w tym 
miejscu przez furtkę w nocy 
na 21 października 1518 
potajemnie opuścić miasto”

Tablica na ścianie  budynku 
klasztornego upamiętniające pobyt 
Marcina Lutra w 1518 r. 

Augsburg, Da Hinab

Wnętrze kościoła św. Anny

Kościół św. Anny. Kaplica Fuggerów

Eksponat w muzeum kościoła św. Anny 
w Augsburgu
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Spośród innych ciekawych obiektów a Augsburgu, warto wymienić również:
Barfüssernkirche – tutaj ochrzczono i konfirmowano Bertolda Brechta, a Mozart w 1777 r. grał 
na organach. 1243 – pierwszy budynek, 1524 – pierwsze kazanie ewangelickie. Od 1649 kościół 
parafialny, zniszczony podczas II wojny światowej. 
Ratusz (budynek wcześniejszy istniał do 1615) – odbyło się w nim podpisanie pokoju w Augsbur-
gu 25 września 1555 r. Był etapem wstępnym parytetu augsburskiego, który między 1650 a 1803 r. 
prowadził od konfrontacji konfesji do pokojowego współżycia i twórczej rywalizacji. 
Katedra – jest wschodnim sąsiadem rezydencji biskupiej i Fronhofu. Na jednym z portali tego 
kościoła Luter przybił 22 października 1518 „Appelation von dem nicht gut unterrichteten an den 
besser zu unterrichtenden Papst”. Gdy w Augsburgu umocniła się Reformacja, katedra od 1537 do 
1547 była przejściowo miejscem, w którym głoszono Słowo Boże w duchu ewangelickim. Katedra 
w stylu romańsko-gotyckim pochodzi z XI w. 

Fronhof  – były pałac biskupi, w którym w 1530 r. przedstawio-
no cesarzowi Konfesję Augsburską (ze starego pałacu ocalała tyl-
ko wieża, „ostatni relikt średniowiecznej rezydencji augsburskich 
biskupów”). Tablica pamiątkowa na obecnym pałacu barokowym  
z XVIII w. informuje, że Filip Melanchton przedstawił tu cesarzowi 
Confessio Augustana. 
Osiedle socjalne Fuggerów –  jest to szczególnego rodzaju osied-
le mieszkalne, które powstało w latach 1516-1523. Ufundował 
je bogaty kupiec Jakob Fugger, było przeznaczone dla biednych  
rodzin, głównie rzemieślników, którzy popadli w biedę nie z włas-
nej winy;  do dziś zachowały się takie zasady przyjmowania no-
wych mieszkańców, którzy mogą tu przebywać dożywotnio, ale bez 
prawa dziedziczenia. Jest tu 147 mieszkań w pełni wyposażonych. 
Wzdłuż ośmiu uliczek ustawionych jest 67 dwupiętrowych domów. 
Osiedle ma swój kościół i uliczną fontannę, jest otoczone murem  
z 3 bramami. Do dziś zasiedlone, a czynsz roczny za mieszkanie 
nadal wynosi równowartość 1 guldena reńskiego (!) czyli 0,88€. 

W czasie ostatniej wojny na terenie 
osiedla wybudowano dla mieszkań-
ców schron, który pomieścił około 
200 osób. Osiedle jak i całe miasto 
zostało poważnie zniszczone podczas 
alianckich nalotów pod koniec wojny. 
Po wojnie potomkowie Fuggerów 
własnymi środkami odbudowali pie-
czołowicie i zmodernizowali znisz-
czoną dzielnicę. To pierwsze w świe-
cie osiedle socjalne spełnia swoją rolę 
nieprzerwanie ponad 500 lat! 

1518 – przesłuchanie Lutra przez legata papie-
skiego kardynała Kajetana; 
1530 – zwolennicy Reformacji przedstawiają  
cesarzowi Karolowi V podczas obrad Sejmu wy-
znanie wiary znane jako Konfesja Augsburska; 
1535 – podpisanie wstępnej formy Konkordii 
Wittenberskiej autorstwa reformatora Strasbur-
ga Marcina Cubera. Jej celem była wspólnota ko-
munijna reformowanych i luteranów, zrealizowa-
na dopiero w Konkordii Leuenberskiej z 1973 r.; 
1548 – cesarz Karol V po zwycięskiej bitwie  
z protestantami próbuje wymusić jedność koś-
cielną w tzw. „Interim augsburskim”: protestan-
tom zagwarantowano małżeństwo duchownych 
i dostęp do kielicha komunijnego, poza tym mieli 
powrócić pod władzę hierarchii, dyscypliny koś-
cielnej, kultu katolickiego (zwłaszcza w zakresie 
oddawania czci świętym) i rytów kościelnych; 
restrykcyjna cenzura miała likwidować wszelki 
opór; próba wymuszonej jedności okazała się 
bezskuteczna;
1555 – zawarcie pokoju religijnego; była to pierw-
sza próba prawnego uporządkowania stosun-
ków między konfesjami na bazie ograniczonego 
równouprawnienia; katolicyzm i protestantyzm  
(luteranizm) zostały równouprawnione; Swo-
bodny wybór konfesji przysługiwał tylko wład-
com, inaczej wierzący „mogli” wywędrować; 
prawdziwa wolność sumienia była przewidziana 
tylko w wolnych miastach Rzeszy; ta sytuacja 

była jedną z przyczyn wybuchu wojny trzydzie-
stoletniej (1618-1648); 
1629, 8 sierpnia – początek wielkich prześlado-
wań ewangelików w Augsburgu, ich punktem 
kulminacyjnym było zamykanie i burzenie koś-
ciołów, wszelkie nabożeństwa, także w domach 
i na wolnej przestrzeni, były zakazane; przez  
14 lat, od 1635 do 1648, ewangelickie nabożeń-
stwa można było odprawiać tylko pod gołym 
niebem; kres temu położył pokój westfalski  
z 1648; w radosnej wdzięczności za ustalony pa-
rytet konfesyjny chrześcijanie Augsburga świę-
tują dzisiaj w ekumenicznej wspólnocie święto 
pokoju (od 1950 dzień 8 sierpnia ma charakter 
święta państwowego);
1732-1734 – Augsburg staje się punktem zbor-
nym wygnanych z Salzburga ewangelików, stąd 
wędrują oni dalej do Prus Wschodnich i USA 
(Georgia). 
1999, 31 października – w kościele św. Anny 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jednoś-
ci Chrześcijan w imieniu papieża i prezydent  
Światowej Federacji Luterańskiej w imieniu Koś-
ciołów luterańskich podpisują Wspólną deklarację 
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu – dokument, 
który zakończył trwający od ponad 450 lat spór 
o to, w jaki sposób człowiek osiąga zbawienie. 

Tekst: Aldona i Karol Karscy
Zdjęcia: Aldona Karska 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Augsburgu związanych z Reformacją

SZCZEGÓLNE WSPOMNIENIE
W ubiegłym numerze Informatora parafialnego zamieściliśmy wspomnienie  o śp. Eleonorze 
Romanowicz-Podoskiej w 15. rocznicę jej śmierci. Dzisiaj przedstawiamy fragment jej wspo-
mnień. Tekst powstał w roku 1965. Warto go  przypomnieć już choćby dlatego, że  trzy lata 
temu obchodziliśmy setną rocznicę powstania Teatru Polskiego (1913), a z kolei w bieżącym 
roku przypadła 85 rocznica wystawienia „Romea i Julii”, opisywanego z  takim humorem przez 
autorkę. Miłej lektury!

Osiedle socjalne Fuggerów

Z byłego pałacu biskupiego, w którym 
przedstawiono cesarzowi Konfesję 
Augsburską pozostała tylko wieża
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Mój debiut w Teatrze Polskim  
To było dawno, ale za to na pew-
no prawda. Starsi warszawiacy  
pamiętają niewątpliwie, jakiej mia-
ry wydarzeniem było wystawienie 
w stolicy w okresie międzywojen-
nym szekspirowskiego dramatu 
„Romeo i Julia” przez Arnolda 
Szyfmana.
O ile mnie pamięć nie myli, działo 
się to w roku 1931. Proszę sobie 
przedstawić: Teatr Polski, nowa 
inscenizacja, znakomita obsada, 
młoda i obiecująca para amantów. 
Karolina Łubieńska jako Julia, 
nota bene, jej pierwsza wielka rola. Romeo – 
Roman Pawłowski. Niestety, nazwisk całego 
zespołu nie zdołam sobie przypomnieć  […]
Dziwnym zrządzeniem losu brałam udział  
w tym przedstawieniu… jako tancerka. Pierw-
sza scena zaczyna się bowiem od balu u Ca-
pulettich, a dyrektor Szyfman, jak zwykle nie 
szczędząc wysiłków, pragnął również, aby i ta 
scena wypadła prawdziwie „tanecznie” i oka-
zale. Zwrócił się tedy do Tacjanny Wysockiej  
z prośbą o zespół dziewcząt, który by tańczył  
z aktorami na tym balu. Stylizowana XVI-wiecz-
na  pawana wcale nie była taka łatwa, a pani 
Tacjanna miała pewne zastrzeżenia, czy aby 
wszyscy aktorzy podołają temu zadaniu. Liczy-
ła jednak na swoje tancerki, że pomogą w razie 
potrzeby.
Byłam mile zaskoczona, gdy dyrektorka  na-
szego studium wytypowała m.in. mnie jako 
„rezerwowego gracza”, ponieważ dopiero roz-
poczynałam na poważnie naukę, szczęśliwie 
oblawszy I semestr na pewnej, bardzo nudnej 
dla mnie wyższej uczelni.
Zaczęły się próby, najpierw w naszej szko-
le przy ul. Długiej, później już z orkiestrą na 
scenie. A ponieważ jedna z koleżanek zerwa-
ła ścięgno (teraz to się określa po sportowe-
mu „kontuzja”) w czasie ćwiczeń, więc  mnie 
przypadło w udziale ją zastąpić. Przyglądałam 

się z wielkim zainteresowaniem 
próbom, ogromnie przejęta, że 
tak niespodziewanie dostałam się  
w ten zaczarowany świat teatru: 
kulisy,  rampa, kurtyna,  garderoby,  
miary kostiumów, charakteryzacja 
-  magiczne, fascynujące słowa, 
zwłaszcza gdy się ma te 19 lat!
Dyrektor Szyfman był pierwszym 
po Bogu dla aktorów, dla nas na-
tomiast tą pierwszą  była pani 
Tacjanna Wysocka. Trzymała nas 
krótko, wówczas krążyły nawet 
plotki po mieście,  że rygor utrzy-
muje przy pomocy pejcza. Pejcz 

był całkiem zbyteczny,  jedno spojrzenie  zie-
lonych oczu gromiło ostrzej każdy błąd czy 
niewłaściwe pas.
Wreszcie zbliża się premiera. Przedtem oczy-
wiście próba kostiumowa – na ciemnej, pustej 
widowni tylko kilka osób, ale to one właśnie 
były tą najtrudniejszą publicznością.
W garderobach ruch, zdenerwowanie, moje 
bardziej doświadczone koleżanki zabierają się 
do szminek, a ja czuję się trochę zagubiona  
i bezradna, no bo jakoś nikomu nie przyszło do 
głowy, że po prostu nie znam zasad teatralnego 
makijażu. Próbuję naśladować znane już z wy-
stępów tancerki,  gdy jedna z nich, widząc, jak 
niezdarnie pacykuję twarz, zwraca się do mnie: 
–„ Poczekaj, ja ci pomogę. Masz za szeroki nos, 
trzeba go zwęzić podłużnymi kreskami ciem-
nej szminki. Jesteś za blada, to jeszcze dołoży-
my różu”  itd. Spojrzałam w lustro: maska wo-
jenna Indianina  to  nic w porównaniu z moim 
odbiciem. Ale skoro tak trzeba, no to trudno 
– czego się nie robi dla Sztuki. Zresztą, z po-
czątku tańczyłam na dalszym planie jako no-
wicjuszka, więc pomyślałam, że i tak nikt mnie 
nie zauważy. Miałam wtedy bardzo życzliwego  
i dobrze tańczącego (to też dodawało ducha) 
partnera – taniec nie był wtedy najmocniejszą 
stroną u aktorów, a ta stylizowana pawana wca-
le nie była taka łatwa.

Kurtyna szła w górę i od razu rozpoczynał się 
taniec. Tremę miałam straszliwą. Starałam się 
skoncentrować wyłącznie na pawanie, ale gdy 
po głębokim reweransie  podniosłam głowę 
do góry, ujrzałam zdumienie na twarzy mego 
dansera – doszedł mnie tzw. szept sceniczny :” 
co też pani z siebie zrobiła?” Speszona, robię 
obrót ku widowni, no i wtedy bomba pękła. 
Męski głos: „Stop! Co to za maskarada!” I żeń-
ski: „Do garderoby, ja tam zaraz przyjdę!” Ko-
mentarze zbyteczne.
Pani Tacjanna:”Co ci strzeliło do głowy?! Szyb-
ko! Już teraz sama to zrobię! Przez ciebie pan 
Szyfman przerwał próbę!!! „W ciągu gorącz-
kowej pracy nad moją nieszczęsną” maską”  
szefową coś tknęło i pyta: ” A może któraś  
z dziewcząt ci tak doradziła? Mów!”
Nie mogąc wydobyć głosu, skinęłam głową, 
ale nie chciałam zdradzić koleżanki, która tyl-
ko chciała spłatać mi figla, sądząc, że skończy 
się najwyżej na inspicjencie. Ale jakoś w ogól-
nym zamieszaniu nikt nie zwrócił uwagi na nie-
śmiało przemykającą się postać, mało istotną  
w całości spektaklu.
Po kilku minutach byłam na swoim stanowisku 
ku ogólnej radości aktorów, a że nastrój na balu 
miał być wesoły, więc uśmiechy na obliczach 
znanych artystów wywołały przed rozpoczę-
ciem na nowo próby pobłażliwy komentarz  
p. Szyfmana.
Jeszcze gorsza dla mnie była premiera. Te-
raz trema opanowała cały zespół; p. Karolina 
szeptała za kulisami swoją kwestię, Romeo 
blady z emocji – tudzież. Sala nabita, podglą-
damy przez szparkę, a tu – o zgrozo – widzę 
moich rodziców ze znajomymi, którzy przyszli 
sprawdzić, czy rzeczywiście  tańczę pawanę  
w długiej szacie, a nie jakiś numer  rewiowy,  
bo, co tu ukrywać, nie byli bynajmniej  zachwy-
ceni   wyborem mego zawodu. O tempora, o mo-
res! A przecież to nie byli żadni „straszni miesz-
czanie”, ot, właściwie tylko i po prostu rodzice.
Byliśmy gotowi wszyscy na długo przed roz-
poczęciem przedstawienia i poddani surowej 

lustracji odpowiednich czynników. Mój sympa-
tyczny partner dodawał mi otuchy, bo widział, 
że nogi uginają się pode mną ze strachu. Powie-
działam: „Rodzice”. Odparł: „Acha, nie chcą 
córeczki na scenie, teraz rozumiem, ale niech 
się pani nie boi, jesteśmy przecież w dostoj-
nym gronie na balu u Capulettich”. Niestety, 
nie pamiętam, jak się ten miły pan nazywał. 
Później zdarzało mi się, że tańczyłam w innych 
miejscach, zastępując koleżanki, które były 
związane kontraktami gdzie indziej i musiałam  
zmieniać partnerów, ale zawsze wspominać 
będę z rozrzewnieniem te moje pierwsze kroki 
na scenicznych deskach.
Gdy zaczęło się przedstawienie, z wielkim 
trudem udało mi się opanować jakieś dziwne 
drgania mięśni na twarzy i myślę, że mój wy-
muszony uśmiech tego wieczoru był jednym  
z trudniejszych uśmiechów, na jaki się w moim 
nie najłatwiejszym życiu zdobyłam.
Pawana trwała krótko, więc byłyśmy wolne już 
około dziewiątej wieczorem, oczywiście dal-
szy ciąg oglądałam zza kulis, trzymając kciuki 
za najsłynniejszą parę kochanków. Karolina  
Łubieńska wraz z całym zespołem odniosła 
wielki sukces.
Moja trema skończyła się dopiero w domu, 
gdy Tata orzekł łaskawie –„ No, na takie tańce 
mogę się ostatecznie zgodzić, byle w prawdzi-
wym teatrze i w takich strojach!”
Wyłom został zrobiony. Później miałam za-
szczyt stanąć na deskach scenicznych wraz z Ju-
noszą-Stępowskim w Narodowym – w „Iwanie 
Groźnym”. Stroje tym razem też zyskały uzna-
nie w oczach surowego Taty,  bośmy tańczyły  
w groteskowych maskach i kostiumach nad  
Junoszą, który w charakterze „trupa” mrugał 
do nas lub szeptał różne zabawne kawałki.
Krótkotrwałe występy w teatrach stołecznych 
to były najmilsze chwile mego życia, które 
później zmusiło mnie do zrezygnowania z ta-
necznej ścieżki. Ale może ta skromna garść 
wspomnień  zachęci  innych do podzielenia się 
własnymi przeżyciami.

Eleonora Romanowicz-Podoska



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 

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

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

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

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

w niedziele: po nabożeństwie 
 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 

Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa,  22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1600 

 
LUX MED TABITA  

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: 22-737-64-56, 
sekretariat (czynny g. 800-1500)  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

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

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
 

 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa;  22-849-77-05 

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

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
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fot. A. Karska 
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