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Drogi Zborze, 
 

rozpoczęliśmy rok 2010. W pierwszym kwartale 
nowego roku z radością oddajemy do rąk wszystkich 
naszych wiernych czytelników pierwszy numer 
„Informatora Parafialnego”.  
Tradycyjnie juŜ, najpierw przypominamy wydarzenia z roku 
2009 z Ŝycia naszych Sióstr i Braci. Z wdzięcznością 
wspominamy minione uroczystości oraz spotkania i otaczamy 
naszą serdeczną modlitwą ich bohaterów. 
 
Kolejny numer „Informatora Parafialnego” udostępnia 
materiały, które niewątpliwie pokazują nam, iŜ styczeń był 
wyjątkowym miesiącem dla naszej Parafii, ale nie tylko. 
Takie stwierdzenie uzasadnia wielką uroczystość dla Ŝycia 
całego Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego w RP, którą była 
konsekracja i wprowadzenie w urząd Biskupa Kościoła – ks. 
Jerzego Samca.  
 
Wielokrotnie juŜ z naszego kościoła Świętej Trójcy w 
Warszawie płynęły przesłania, które wytyczały nowe 
kierunki dla Ŝycia kościelnego,  w tym ekumenicznego. Na 
zakończenie oktawy Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan – 25 stycznia – przeŜywaliśmy naboŜeństwo, 
którego temat przewodni brzmiał: Składanie świadectwa 
przez gościnność. Zebrani byli poruszeni słowami księŜy 
biskupów: Zdzisława Trandy oraz Jerzego Samca. Z tego 
powodu z radością na łamach naszego „Informatora 
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Parafialnego” udostępniamy teksty wystąpień obu KsięŜy 
Biskupów. 
 
Mamy równieŜ nadzieję, Ŝe pozostałe materiały 
zainteresują naszych czytelników. 
 

Siostry i Bracia w Chrystusie, korzystając z okazji, 
pozwolę sobie przypomnieć, Ŝe Dniem Modlitwy i Pokuty – 17 
lutego – rozpoczynamy czas pasyjny w liturgii Kościoła. 
Serdecznie zapraszam wszystkich do wyciszenia w 
biblijnym zamyśleniu i modlitewnym skupieniu. Zachęcam do 
udziału w tygodniowych naboŜeństwach pasyjnych i naszych 
niedzielnych zgromadzeniach naboŜeństwowych. Mam wielką 
nadzieję, Ŝe BoŜe Słowo i modlitwa w dalszym ciągu będą 
nadawały naszemu Ŝyciu właściwą orientację. Pomogą nam 
odnaleźć motywację i siłę do Ŝycia w naśladowaniu 
Chrystusa, naszego Pana i Mistrza. 
 
Błogosławię Wam słowem z Listu do Hebrajczyków: 
„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy 
dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej 
porze.” (Hbr 4, 16) 
 
                                        Oddany Wam w Panu, 
 

Ks. Piotr Gaś  

 



 4 

WIECZÓR ADWENTOWO PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY. 
WERNISAś WYSTAWY ESTOŃSKIEJ.  

NABOśEŃSTWO POLSKO-ESTOŃSKIE 
 

19 grudnia 2009 odbył się Wieczór Adwentowy Parafii Świętej Trójcy, 
który tym razem miał międzynarodowy charakter. Przed spotkaniem 
świąteczno-adwentowym odbył się wernisaŜ wystawy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Estonii z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Estończyków. Otwarcia wystawy dokonał ambasador Estonii w Polsce Pan 
Taavi Toom.W otwarciu wystawy uczestniczyli nie tylko nasi parafialnie, lecz 
takŜe Estończycy mieszkający w Polsce, pracownicy ambasady oraz przyjaciele 
Parafii ze świata mediów, kultury i polityki. 

 

 
 
Zgromadzonych gości przywitał proboszcz Parafii ks. radca Piotr Gaś oraz 
wiceprezes Rady Parafialnej Andrzej Weigle. Okolicznościowe przemówienia 
wygłosił równieŜ Pan Ambasador Taavi Toom, ks. Arho Tuhkru, 
odpowiedzialny w Kościele Ewangelicko-Luterańskim w Estonii za kontakty 
zagraniczne oraz Michał Szczerba, poseł na Sejm RP, od dawna wspierający 
Parafię w wielu działaniach remontowo-budowlanych oraz kulturalnych.  
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W drugiej części spotkania śpiewane były pieśni adwentowe i kolędy, a 
dzięki zaangaŜowaniu Komisji Diakonijnej zapewniony był poczęstunek. 
Ambasada Estonii przygotowała stoły z estońskimi specjałami świątecznymi 
oraz materiałami informacyjnymi, dotyczącymi wystawy oraz Estonii. Do 
wspólnego kolędowania włączyli się równieŜ Estończycy – chórek, składający 
się z pracowników Ambasady oraz małŜonki Pana Ambasadora wykonał trzy 
estońskie kolędy. 

W kolejnej części refleksjami świątecznymi podzielili się ks. Arho Tuhkru, 
który opowiedział równieŜ o tradycjach boŜonarodzeniowych w Estonii, 
Andrzej Weigle oraz ks. Piotr Gaś. Nie zabrakło równieŜ miejsca na poezję 
świąteczną, którą przedstawiła Alina Eleonora z Rudzkich Janowska oraz 
Małgorzata Matuszczak, która niedawno wydała autorski tomik poezji. 
Wspólne spotkanie zakończyło się estońską modlitwą, Modlitwą Pańską 
zmówioną w dwóch językach oraz błogosławieństwem, którego udzielił ks. dr 
Włodzimierz Nast, proboszcz-senior Parafii Świętej Trójcy.  

W 4. Niedzielę Adwentu odprawione zostało naboŜeństwo polsko-
estońskie, podczas którego kazanie wygłosił ks. Arho Tuhkru. Było to 
pierwsze takie wydarzenie w kilkusetletniej historii Parafii Świętej Trójcy. 
Podczas naboŜeństwa odbył się równieŜ chrzest Tristana Gutakera, dziecka 
z polsko-estońskiego małŜeństwa, którego ochrzcił ks. Arho Tuhkru. W 
trakcie naboŜeństwa wystąpił gościnnie rzymskokatolicki Warszawski Chór 
Międzyparafialny i Chór Dziewczęcy "Psallite Deo" pod dyr. Artura 
Backiela, który prezentował dzieła Mistrza Jana Sebastiana Bacha. 

 

 
                                  ks. Arho Tuhkru                                       ��� 
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KONSEKRACJA I WPROWADZENIE W URZĘDOWANIE 
BISKUPA KOŚCIOŁA JERZEGO SAMCA 

 
6 stycznia 2010 roku, w kościele Świętej Trójcy miała miejsce uroczystość 

konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP – ks. Jerzego Samca. Aktu tego dokonał bp Janusz 
Jagucki – dotychczasowy zwierzchnik Kościoła E-A w RP w asyście biskupów 
Miloša Klátika zwierzchnika Ewangelickiego Kościoła A.W. na Słowacji i 
Hansa-Jürgena Abromeita z Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego w 
Niemczech. W uroczystości wzięli udział biskupi diecezjalni, biskupi-emeryci, 
a takŜe biskupi kosciołów luterańskich Niemiec, Czech, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Finlandii, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, zwierzchnicy 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i przedstawiciele 
Kościoła Rzymskokatolickiego, liczni duchowni z kraju i zagranicy.  

 

 
Bp Jerzy Samiec wygłosił kazanie na tekst z Listu św. Pawła do Rzymian: 

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona  bowiem mocą BoŜą ku 
zbawieniu kaŜdego kto wierzy, najpierw śyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie BoŜe w 
niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie 
(Rz 1,16-17). 
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Obecny był teŜ przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek, który składając Ŝyczenia wręczył Biskupowi starodruk ze zbiorem 
kazań Samuela Dambrowskiego tzw. „Dambrówkę”.  

Prezes Synodu, ks. Waldemar Pytel podziękował bp. Januszowi Jaguckiemu 
za wieloletnią słuŜbę. 

NaboŜeństwo uświetniły chóry: Modo Maiorum z Warszawy, Chór 
Kościelny z Cieszyna, zespół CME. Na organach grał organista Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie – Jerzy Dziubiński.  

Po naboŜeństwie, po przerwie obiadowej, odbyła się druga część 
uroczystości: podczas koncertu, Ŝyczenia Biskupowi składali  przedstawiciele 
róŜnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń, struktur kościelnych i 
administracji państwowej z kraju i zagranicy.  

 
Ks. Jerzy Samiec , ur. w 27. 03. 1963 r.  w Cieszynie. 

Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej ukończył w 1988 r. Rok później został 
ordynowany w Zabrzu na księdza. I tam rozpoczął swoją 
słuŜbę duszpasterska. Następnie skierowany do pracy w 
Gliwicach gdzie w 1994 r. został wybrany proboszczem. W 
diecezji był duszpasterzem młodzieŜowym i misyjno-
ewangelizacyjnym. Działał teŜ w Komitecie Organizacyjnym 
Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, jest członkiem 
Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Od 2003 r. jest 
prezesem Stowarzyszenia KsięŜy i Katechetów Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego a od 1998 r. jest członkiem 
Synodu Kościoła. W ostatniej kadencji został wybrany 
prezesem Synodu. Funkcje tę pełnił do dnia wyboru na 
Biskupa Kościoła.   
 
Tekst kazania jest publikowany w nr 2 „Zwiastuna”, a takŜe moŜna wysłuchać 
w internecie na: http://peawarszawa.wrzuta.pl/ 
 
 

TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN 

 
W poniedziałek 25 stycznia na zakończenie Tygodnia 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan w kościele Świętej Trjcy 
odbyło się ekumeniczne naboŜeństwo z udziałem 
duchownych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Kazanie 
wygłosił bp Zdzisław Tranda. A słowa pozdrowienia wygłosił bp Jerzy 
Samiec.  
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KAZANIE WYGŁOSZONE PRZEZ  
BP ZDZISŁAWA TRANDĘ  

W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
PODCZAS NABOZEŃSTWA NA 

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA 
MODLITWY O JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN 
25. 01. 2010 r. 

 
ŚWIADCZYĆ PRZEZ GOŚCINNOŚĆ 

        
Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, 
aniołów gościli. 

    Hebr.  13,2 
 
Temat tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan brzmi „Wy 

jesteście tego świadkami”. Przy opracowywaniu broszury na ten Tydzień 
kwestionowałem niedopowiedzenie w jego temacie. Chodzi o zwrot 
„świadkami tego”. Bo czym miało być owo „to”, o którym mamy świadczyć? 
Ale moŜe i dobrze, Ŝe temat pozostał z tym niedopowiedzeniem. Owo „to” 
mamy odkrywać, bo jest jakby ukryte. A pomaga  je odkryć przed nami i dla 
nas ewangelista Łukasz przez tekst, który był dziś odczytany w części 
liturgicznej naboŜeństwa. O co więc tu chodzi, co odkrywa ewangelista ? 

Chodzi o to, co jest związane ze zleceniem Pana Jezusa, przekazanym 
ówczesnym Jego uczniom przed wniebowstąpieniem: 

1. otworzył im umysł (w Biblii Tysiąclecia - „oświecił ich”), aby mogli 
zrozumieć Pisma; 

2. jeszcze raz przypomniał im o konieczności: Chrystus miał cierpieć i 
zmartwychwstać; 

3. w imię Jezusa ma być głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla 
odpuszczenia grzechów. 

„Tego” świadkami mieli być tamci uczniowie. Ale świadectwo o „tym” ma 
być głoszone w imię Chrystusa i z Jego polecenia wszystkim narodom. Jeśli 
Chrystus powiedział o głoszeniu „wszystkim narodom”, to przypomina nam o 
swoim uniwersaliźmie. A więc świadczenie o Nim nie mogło zostać 
zakończone z wymarciem tamtego pokolenia. 

Do tych „wszystkich  narodów” naleŜymy i my, dziś Ŝyjący ludzie! Teraz 
MY mamy być świadkami tego, Ŝe Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał i Ŝe 
to stało się dlatego, Ŝeby takŜe dziś mogło być skutecznie zwiastowane 



 9 

opamiętanie dla odpuszczenia grzechów, a takŜe to, co ma być tego 
następstwem, a więc autentyczne nawrócenie i odrodzenie. A to musi się 
dokonywać za pośrednictwem naszego pokolenia dla naszego pokolenia. O 
tym przypomina NAM temat Tygodnia: wy jesteście świadkami tego. 

Wiele mówiono w tym Tygodniu Modlitwy, w jaki sposób być świadkiem: 
świadczyć Ŝyciem, przez przeŜywanie dziedzictwa wiary, przez cierpienie, 
przez wierność Pismu Świętemu, a więc Słowu BoŜemu, przez nadzieję i 
ufność. MoŜna by jeszcze wiele dodać: przez słuŜenie innym, przez 
dostrzeganie i wspieranie tych, którzy potrzebują róŜnego rodzaju pomocy, 
przez naśladowanie Chrystusa, a takŜe przez przebaczanie i dąŜenie do 
pojednania.              

Ale dziś mamy myśleć o znaczeniu gościnności, co to znaczy być świadkami 
Jezusa Chrystusa takŜe na tej drodze. WaŜne jest jednak, abyśmy zdali sobie 
sprawę z tego, co według Jezusa Chrystusa jest nieodzowną koniecznością, 
aby móc być świadkiem. RównieŜ przed swoim wniebowstąpieniem Chrystus 
powiedział uczniom: Przyjmiecie moc Ducha Świętego... i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aŜ po krańce ziemi. Skutecznie 
świadczyć o Jezusie i Jego dziele nie moŜna dzięki własnej mądrości, nawet nie 
z własnej dobroci serca. Według Chrystusa skuteczność jest wynikiem 
działania Ducha Świętego. Jezus mówi o potrzebie świadczenia w Jerozolimie 
i Judei, a więc wśród krewnych, rodaków, współwyznawców. Dla nas ma to 
oznaczać takŜe składanie świadectwa wśród swoich, w ojczyźnie, wśród 
naszych współwyznawców. Chrystus mówi takŜe o świadczeniu aŜ po krańce 
ziemi, co oznaczało zarówno wtedy, jak i dzisiaj uniwersalizm i misję, i co po 
dziś dzień dzieje się. Znamienne jest jednak, Ŝe Pan Jezus podkreślił znaczenie 
składania świadectwa w Samarii, a nie ograniczył się tylko do Judei i 
Jerozolimy. Dlaczego On  w sposób szczególny to właśnie podkreślił? Chodzi 
mianowicie o to, aby – mimo niechęci a nawet wzajemnej nienawiści 
Izraelitów i Samarytan – uczniowie tam szli i zwiastowali ewangelię. A to 
oznacza dla nas, Ŝe mamy być świadkami Jezusa Chrystusa wobec ludzi nam 
niechętnych, nieŜyczliwych, nawet wobec nieprzyjaciół, ludzi z którymi 
jesteśmy „na stopie wojennej”. Pomyślmy więc: gdzie jest nasza Samaria, gdzie 
jest Twoja Samaria, gdzie jest moja Samaria?  

Przytoczę teraz bardzo znamienny przykład. Chodzi o oficera japońskiego 
lotnictwa, Mitsuo Fuchidę. Przed wojną studiował przez kilka lat w USA.  
Wrócił do Japonii zraŜony do Amerykanów i przepełniony nienawiścią do  
nich. Gdy w grudniu 1941 roku Japończycy wywołali wojnę ze Stanami 
Zjednoczonymi przez atak bombowy na bazę amerykańskich okrętów 
wojennych w Pearl Harbor, Mitsuo Fuchida był dowódcą jednej z eskadr 
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samolotów japońskich. Latał i z ogromną satysfakcją, nawet z radością 
bombardował bazę okrętów znienawidzonych Amerykanów. W wyniku wojny 
znalazł się w niewoli amerykańskiej. Do obozu jeńców przychodziła młoda 
dziewczyna, Amerykanka, aby japońskim jeńcom pomagać. Pisała im i 
tłumaczyła listy, załatwiała drobne sprawunki. Jeńcy dziwili się, Ŝe wykonuje 
dla nich te prace i kiedyś zapytali, dlaczego to robi. Opowiedziała im więc o 
swoich rodzicach, którzy byli misjonarzami w Japonii. Gdy wybuchła wojna 
zostali uwięzieni, a potem zamordowani. Zostawili jednak córce list 
poŜegnalny, w którym napisali, Ŝeby nie przestała odnosić się do Japończyków 
z miłością i szacunkiem. Dlatego tu jestem i dlatego takŜe, Ŝe wierzę w Jezusa 
Chrystusa – powiedziała im. Do takiej słuŜby potrzebna jest nie tylko ludzka 
dobroć, ale moc Boga, moc Ducha Świętego. Dla Mitsuo Fuchidy był to 
pierwszy krok do wiary. Po wojnie dowiedział się, Ŝe w jego mieście odbędzie 
się ewangelizacja. Chodził na te zgromadzenia, w efekcie przeŜył autentycznie 
nawrócenie, ale nie tylko został chrześcijaninem, lecz zaangaŜował się w pracę 
ewangelizacyjną w swoim kraju.  

Dlaczego na dziś został nam zadany temat gościnności? Bo przecieŜ 
gościnność nie jest specyficzną cechą chrześcijańską. Raczej ogólnoludzką. Ale 
Pismo Święte mówi nam o gościnności jako czymś waŜnym w stosunkach 
między ludźmi. Odpowiada ona bowiem chrześcijańskiemu pojęciu miłości 
bliźniego. W dzisiejszych czytaniach słyszeliśmy tekst ze Starego Testamentu, 
który mówi o gościnności Abrahama i Sary. Dlatego teŜ  w tekście 
przewodnim dzisiejszego kazania czytamy w liście do Hebrajczyków: 
gościnności nie zapominajcie – z powołaniem się na historię Abrahama i Sary 
(Hebr. 13,2). A w innych tekstach Nowego Testamentu znajdujemy wezwania: 
okazujcie gościnność bez szemrania, narzekania (I Ptr 4,9); niech gościnność 
będzie wyrazem wspierania ludzi w ich potrzebach (Rzym. 12,13). 

A teraz trzy ilustracje: 

I – moim pierwszym doświadczeniem ekumenicznym było przeŜycie na 
wysiedleniu w grudniu 1939 roku. Wysiedleni z Poznania znaleźliśmy się na 
Podhalu, w górskiej wsi niedaleko Limanowej. Przyjęli nas biedni gospodarze, 
którzy nam, pięcioosobowej rodzinie, odstąpili jedyną izbę, a sami zamieszkali 
w kuchni. Były teŜ inne przejawy ich gościnności w ciągu 6 tygodni naszego 
pobytu w tej wsi. A ekumeniczne doświadczenie jest związane ze spotkaniem 
z katolickimi zakonnicami, które opiekowały się tamtejszą kaplicą. Były wtedy 
święta BoŜego Narodzenia. Siostry przyszły do nas z Ŝywnością na święta. 
Rodzice powiedzieli im, Ŝe jesteśmy ewangelikami, a one odpowiedziały, Ŝe 
dla nich to nie ma znaczenia. Pomogły i złoŜyły nam Ŝyczenia. A potem 
niejednokrotnie doświadczaliśmy ich serca. 
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II ilustracja – lata wielkiego głodu na Ukrainie w Związku Radzieckim. 
Zapanowała takŜe epidemia – szalała jakaś zakaźna choroba. Ludzie umierali 
na ulicach. Inni bali się podchodzić i pomagać lub sprzątać zmarłych z ulic. 
Wtedy do akcji przystąpiły grupy młodzieŜy baptystycznej. Ci młodzi ludzie 
wynosili zmarłych z ulic, pomagali tym, którzy zasłabli. Oni byli odwaŜni! To 
była teŜ swoista gościnność – wspieranie w potrzebie ludzi nieszczęśliwych – 
gościnność w sercach dla ofiar klęski głodu i epidemii. 

I jeszcze III przykład – to przyjmowanie dzieci z Domów Dziecka jako 
własnych w rodzinach zastępczych. 

Przechodzę teraz do kulminacyjnego punktu rozwaŜania o gościnności – a 
mianowicie do problemu gościnności eucharystycznej i interkomunii, dwóch 
bliskich sobie pojęć. Niektórzy teologowie stawiają znak równości: 
interkomunia = gościnność eucharystyczna. Moim zdaniem jest pewna 
subtelna róŜnica, ale nie  będę teraz jej rozpatrywał. Główną sprawą jest 
przystępowanie do Komunii św. w kościele innego wyznania. To zostało juŜ 
dawno przyjęte i jest praktykowane w Kościołach ewangelickich. Natomiast 
gdy myśli się o takiej wspólnocie między Kościołami Ewangelickimi a 
Kościołami Katolickim i Prawosławnym, pozostaje to ciągle bardzo trudnym 
problemem. 

W roku 1941 podczas Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w 
Canberrze w Australii, ówczesny generalny sekretarz tej organizacji, Emilio 
Castro, powiedział w odniesieniu do tego zagadnienia mniej więcej tak: myślę, 
Ŝe to jest ostatnie Zgromadzene ŚRK, podczas którego nie dojdzie do 
interkomunii. UwaŜałem wówczas, Ŝe to przedwczesne stwierdzenie, bo 
trzeba uszanować stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Prawosławnego. 

Ale to nie wyklucza takiego spojrzenia: trzeba dąŜyć, dąŜyć, uporczywie 
dąŜyć do celu. Trzeba szukać, szukać, usilnie szukać rozwiązania, a ono się 
pojawi. 

W nawiązaniu do naszego dzisiejszego tekstu z listu do Hebrajczyków: 
gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, 
aniołów gościli, chcę stwierdzić, Ŝe jeśli będziemy pielęgnować gościnność 
eucharystyczną, doświadczymy czegoś więcej, niŜ przyjęcie aniołów, 
doświadczymy działania Ducha Świętego. 

Nie wierzę więc, Ŝe nie moŜna w tej trudnej sprawie się porozumieć. Jeśli 
moŜliwe było znalezienie drogi powaŜnego zbliŜenia stanowisk w sprawie 



 12 

nauki o usprawiedliwieniu, to moŜliwe będzie takŜe porozumienie na temat 
gościnności eucharystycznej i nawet moŜe interkomunii. 

Wyrazem tęsknoty za wspólnotą komunijną jest stosowanie podczas 
niektórych międzynarodowych konferencji ekumenicznych namiastki 
gościnności eucharystycznej w postaci łamania chleba i dzielenia się nim. 
Stosowano to czasem takŜe w niedalekiej przeszłości w Polsce, w Warszawie,  
podczas ekumenicznych naboŜeństw  młodzieŜy w Tygodniu Modlitwy, gdy 
organizował je międzywyznaniowy zespół działaczy młodzieŜowych. 
Praktykuje się to równieŜ co miesiąc podczas ekumenicznych naboŜeństw w 
kościele OO. Orionistów w Warszawie, które odbywają się w dniu 23 kaŜdego 
miesiąca na pamiątkę podpisania przez siedem Kościołów w Polsce  deklaracji 
o wzajemnym uznaniu chrztu. Miało to miejsce tu, w tym kościele, przed 10 
laty, w dniu 23 stycznia 2000 roku.  

Czy jest moŜliwe, abyśmy doszli do tego, aby świadczyć o Chrystusie takŜe 
przez gościnność eucharystyczną? 

Były w przeszłości próby znalezienia rozwiązania problemu. Podejmował je 
juŜ w XVI wieku Jan Łaski, ale w odniesieniu do kościołów ewangelickich. 
UwaŜał on, Ŝe spór na temat Wieczerzy Pańskiej nie dotyczy istoty 
sakramentu, lecz zewnętrznych znaków lub ich elementów. Istotna dla niego 
była obecność Chrystusa w sakramencie Wieczerzy Pańskiej, drugorzędną zaś 
sprawą było pytanie, w jaki sposób jest On obecny. 

I dziś są teolodzy, takŜe katoliccy, którzy dostrzegają w podobny sposób 
moŜliwość porozumienia między wszystkimi Kościołami. UwaŜają, Ŝe naleŜy 
przede wszystkim zwracać uwagę na istotę tego sakramentu i obecność 
Chrystusa, a nie na rodzaj tej obecności. Do nich naleŜy jezuita, o. Werner 
Loeser, który w swoich rozwaŜaniach na ten temat pisze, Ŝe od czasu do czasu 
pojawiają się zaskakujące propozycje rozwiązań, wskazujące, iŜ jedność moŜe 
iść w parze z alternatywną róŜnorodnością. UwaŜa on, Ŝe nowe akcenty w 
katolickiej nauce o przeistoczeniu, m. in. o roli Ducha Świętego, doprowadziły 
go do wniosku, Ŝe umoŜliwią one dalszy rozwój ekumeniczny. „Niewątpliwie 
zostały osiągnięte nowe moŜliwości dla dalszego postępu” – stwierdza. 

Czy więc Komunia Święta będzie kiedyś sakramentem jedności, czy teŜ 
pozostanie sakramentem podziału? Komunię Świętą ustanowił sam Jezus 
Chrystus i nie stworzył przy tym barier. On zaprasza nas – ewangelików 
róŜnych wyznań, katolików, prawosławnych, członków wolnych kościołów do 
swego Stołu, Stołu Pana Jezusa Chrystusa. A my wznosimy bariery, stwarzamy 
przeszkody, dyktujemy nasze, ludzkie warunki i utrudniamy lub wręcz 
uniemoŜliwiamy wspólnotę Stołu Pańskiego, wspólnotę Komunii Świętej. A 
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na tę wspólnotę czekają m.in. małŜeństwa osób o róŜnej przynaleŜności 
wyznaniowej, które chciałyby, aby nadszedł kiedyś dzień, gdy będą mogli 
przystąpić razem do Komunii Świętej. 

Powtarzam więc na koniec: czy będzie moŜliwe, abyśmy mogli świadczyć o 
Chrystusie takŜe przez właśnie taką gościnność, gościnność eucharystyczną? 

 

 

 
WYSTĄPIENIE BISKUPA  

JERZEGO SAMCA  
25. 01. 2010 r.  

 
Najprzewielebniejsi KsięŜa Biskupi, 
Przewielebni KsięŜa, 
Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie 
Chrystusie, naleŜący do róŜnych wyznań 
chrześcijańskich! 

 
W minionym tygodniu brałem udział prawie we 

wszystkich naboŜeństwach ekumenicznych w Warszawie. Poznałem wielu 
szanownych i czcigodnych duchownych i wielu równie czcigodnych wiernych 
róŜnych Kościołów. Niektórzy spośród nas brali udział we wszystkich 
naboŜeństwach. 

Podsumowując tegoroczny Tydzień o Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
naleŜałoby zadać pytanie o miejsce, w którym znajduje się dialog 
ekumeniczny. 

Sto lat temu w Edynburgu rozpoczął się współczesny ekumenizm. Nie 
miejsce i czas, aby dzisiaj analizować stan podzielonego chrześcijaństwa przed 
rokiem 1910. 

Pewnie gdy rozpoczynano modlitwy, znalazło się wielu sceptyków, którzy 
twierdzili, Ŝe zlikwidowanie podziałów w obrębie chrześcijaństwa jest 
niemoŜliwe, a działania w tym kierunku mijają się z celem. 

W czasie minionych dwóch tygodni rozmawiałem z wieloma 
dziennikarzami.  Jeden z nich stwierdził, Ŝe w moich wypowiedziach na temat 
ekumenizmu jest wiele optymizmu. I zapytał, czy nie obawiam się, Ŝe jest to 
optymizm na wyrost? Czy nie spodziewam się zbyt wiele od dialogu pomiędzy 
Kościołami? 
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Tak, jestem przekonany, Ŝe tylko podchodząc z optymizmem, moŜemy 
zmieniać naszą rzeczywistość. 

W tym ewangelickim kościele Św. Trójcy w Warszawie padło bardzo wiele 
waŜnych wypowiedzi, które pozwoliły na znaczny postęp w naszym wspólnym 
dialogu. 

Tutaj papieŜ Jan Paweł II powiedział podczas swojej wizyty:  "CóŜ to za 
bracia i siostry w Chrystusie, którzy się jedynie tolerują". 

I dodał: "Bez względu na to, jak usilnie dąŜylibyśmy do jedności, ostatecznie 
zawsze pozostaje ona darem Ducha Świętego. Będziemy dobrze przygotowani 
na przyjęcie tego daru jedynie w takiej mierze, w jakiej uda się nam otworzyć 
nasze serca i umysły na jego przyjęcie przez chrześcijańskie Ŝycie, a 
szczególnie przez modlitwę". 

Tutaj dziesięć lat temu w roku 2000 podpisano deklarację o wzajemnym 
uznaniu waŜności Chrztu przez Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły 
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 

Przed nami dalsze cele, m.in. podpisanie wypracowanego dokumentu 
dotyczącego duszpasterstwa małŜeństw o róŜnej przynaleŜności wyznaniowej. 

Inny dziennikarz, słysząc, Ŝe Kościoły pracują nad tym dokumentem 
stwierdził: „Ale o tym to słyszę od paru lat, i nic się nie zmienia.”  

Pewne problemy wymagają czasu, aby móc jej przeanalizować i znaleźć 
właściwy sposób ich rozwiązania. Rozmowy pomiędzy Kościołami wymagają 
rozwagi i mądrości, aby później moŜna było cieszyć się kolejnym krokiem w 
kierunku jedności w róŜnorodności. 

Dokument o małŜeństwach o róŜnej przynaleŜności wyznaniowej wymaga 
przyjęcia przez Kościoły Rady Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki. 
Czasami słyszę głosy, Ŝe będzie to bardzo trudne. 

I w tej kwestii jestem optymistą. To przecieŜ w tym kościele papieŜ 
Benedykt XVI powiedział: 

„Druga kwestia, do której pragnę nawiązać, dotyczy Ŝycia małŜeńskiego i 
rodzinnego. Wiemy, Ŝe wśród większych i mniejszych wspólnot chrześcijan, 
które są powołane do świadczenia o miłości, szczególne miejsce zajmuje 
chrześcijańska rodzina. W dzisiejszym świecie, w którym mnoŜą się relacje 
międzynarodowe i międzykulturowe, coraz częściej na załoŜenie rodziny 
decydują się młodzi ludzie wywodzący się z róŜnych tradycji, religii, róŜnych 
wyznań chrześcijańskich. Niejednokrotnie dla nich samych i ich bliskich jest to 
decyzja trudna, niosąca róŜnego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w 
wierze i budowania w przyszłości porządku rodzinnego, jak i dla stworzenia 
klimatu jedności rodziny, a takŜe dogodnych warunków duchowego wzrostu 
dzieci. MoŜe jednak - właśnie dzięki tworzeniu w szerszej skali ekumenicznego 
dialogu jedności - taka decyzja zapoczątkuje w praktyce swego rodzaju 
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laboratorium jedności. Potrzebne są jednak do tego wzajemna Ŝyczliwość, 
zrozumienie i dojrzałość w wierze obu stron, jak i wspólnot, z których się 
wywodzą. WyraŜam uznanie Komisji Wspólnej Rady Episkopatu Polski i 
Polskiej Rady Ekumenicznej, za to, Ŝe podjęły prace nad ekumenicznym 
dokumentem, w którym wykładają wspólną chrześcijańską naukę o 
małŜeństwie i rodzinie, ustalają akceptowane przez wszystkich zasady 
zawierania małŜeństw międzywyznaniowych i wskazują konkretny program 
duszpasterski obejmujący takie małŜeństwa. śyczę wszystkim, by do tej 
delikatnej kwestii Kościoły podchodziły z rosnącym zaufaniem i 
współpracowały szanując w pełni prawa i odpowiedzialność małŜonków za 
kształtowanie w wierze własnej rodziny oraz wychowanie dzieci”. 
Te słowa, zawierające tak wiele pochwały i zachęty dla dalszego działania w tej 
sprawie, pozwalają z optymizmem oczekiwać szybkiego podpisania 
dokumentu. 

W tym miejscu 6 stycznia tego roku, zainspirowany moim kazaniem 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek stwierdził, Ŝe 
„współczesna Europa wstydzi się Ewangelii.”  

 Wiemy, Ŝe na taką postawę Europy ma duŜy wpływ to, jakimi 
Chrystusowymi świadkami jesteśmy. 

Myślę, Ŝe kolejnym celem dla dialogu ekumenicznego jest interkomunia. 
Wiem, Ŝe temat wydaje się bardzo trudny, ale przecieŜ kaŜdy temat na 

wstępie wydawał się bardzo trudny.  
Wszyscy przecieŜ powołujemy się na zaproszenie Chrystusa. To On jest 

tym, który zaprasza nas do swego stołu. Wszyscy wypowiadamy ten sam 
fragment BoŜego Słowa: 

„Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, 
złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie 
na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to 
nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę 
moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć 
Pańską zwiastujecie, aŜ przyjdzie.” 

Jestem przekonany, Ŝe wspólne przystępowanie do Komunii byłoby 
najgłębszym wyrazem jedności duchowej podzielonego organizacyjnie 
chrześcijaństwa. 

Dziękując za wspólną modlitwę, Ŝyczę wszystkim jej uczestnikom BoŜego 
Błogosławieństwa. 
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DIECEZJALNY ETAP KONKURSU 
BIBLIJNEGO 

SOLA SCRIPTURA 
 

23 stycznia 2010 r. w Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi odbył się 

diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura, w 
którym wzięło udział pięcioro uczniów z Parafii Świętej Trójcy. Wszyscy 
wypadli znakomicie 

Parafię Świętej Trójcy reprezentowali: 
Agnieszka Myszak, Mirosław Myszak, Filip Hummel (szkoła podstawowa) 

Andrzej Markowski, Brygida Knapik (gimnazjum) 
Agnieszka, Filip i Andrzej uzyskali odpowiednią ilość punktów, aby przejść 

do etapu ogólnopolskiego. 
Uczniami z naszej Parafii opiekowała się Pani Katechetka ElŜbieta Byrtek, 

która przygotowywała młodzieŜ do konkursu. 
Gratulujemy! 

 
NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ PARAFII POWSTAŁA 

NOWA ZAKŁADKA: WSPOMNIENIA 
 
Daty urodzin i śmierci, czy nawet 
krótkie wspomnienia, nie są w stanie 
wyrazić tego wszystkiego, kim nasze 
Siostry i Bracia byli, czego dokonali i jak 
wiele znaczyli dla nas, wciąŜ Ŝyjących. 
Zachęcamy wszystkich parafian do 
przesyłania na adres e-mailowy parafii: 

warszawa-trojca@luteranie.pl  
obszerniejszych wspomnień wraz ze 
zdjęciami, dzięki którym lepiej i głębiej 

będziemy mogli poznać naszych zmarłych i z tym większą wdzięcznością 
dziękować Panu Bogu za ich Ŝycie, słowa i czyny. Wspomnienia, które będą 
zamieszczane na naszej stronie internetowej, moŜna równieŜ dostarczać do 
kancelarii parafialnej w wersji papierowej. 
Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami. 
"Płaczemy zmarłych, jakby nam zginęli, oni po trudach tylko juŜ 
spoczęli, wszyscy, co Ŝyli i zasnęli w Panu, z martwych powstaną." ŚE 
915,2 
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SPOTKANIE NA CMENTARZU 
 

27 stycznia b.r., mimo niesprzyjającej pogody, grono parafian 
pamiętających o 15. rocznicy śmierci księdza seniora Jana Waltera 
spotkało się przy Jego grobie, aby chwilą modlitwy i zadumy uczcić 
Jego pamięć. Modlitwę przy kamieniu nagrobnym poprowadziła 
diakon Małgorzata Gaś, która odczytała takŜe Psalm 90. Na 
zakończenie zgromadzeni odśpiewali „Za rękę weź mnie, Panie”. 

 
 

PRZESTAŁ ISTNIEĆ SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI  
NAD ZABYTKAMI CMENTARZA  

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 
 

Po ponad dwudziestu pięciu latach pracy na rzecz ratowania zabytków, w 
wyniku decyzji o samorozwiązaniu podjętej na zebraniu w dniu 7 grudnia        
2009 r. , zakończył swoją działalność Społeczny Komitet Opieki nad 
Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej w 
Warszawie. Ta trudna decyzja została wymuszona przez fakt całkowitego 
sparaliŜowania - w świetle obowiązujących przepisów – moŜliwości działania 
Komitetu jako organizacji społecznej, będącej częścią Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. 

Komitet pragnie tą drogą podziękować wszystkim osobom, które tak 
ofiarnie przez lata  uczestniczyły w kwestach na rzecz renowacji zabytków, 
wpłacały ofiary na ten cel, podejmowały się społecznie opieki nad 
opuszczonymi zabytkowymi grobami. To głównie dzięki Państwu nasz 
cmentarz był postrzegany jako jeden z najpiękniejszych i zadbanych w 
Warszawie, stanowił świadectwo dumy z przeszłości i utoŜsamiania się z 
ewangelicka tradycją tego miasta. Raz jeszcze dziękujemy! 

      
     Witold Straus, Maria Chmiel 
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GOŚĆ Z MIKOŁAJEK 
 

 
 

W 1. Niedzielę po Narodzeniu Pańskim (27 grudnia) naboŜeństwo w 
kościele Świętej Trójcy razem z ks. Piotrem Gasiem poprowadził szczególny 
gość – ks. Franciszek Czudek, emerytowany proboszcz Parafii Świętej 
Trójcy w Mikołajkach. Dla większości parafian, a i dla naszego gościa oraz 
Jego małŜonki p. Janiny Czudek, było to wzruszające spotkanie po latach, 
jako Ŝe ks. Franciszek Czudek przed swoją ordynacją, przez osiem lat 
pracował w naszej Parafii, dbając o jej nieruchomości. Łączył wówczas 
obowiązki administratora w naszej Parafii ze studiami zaocznymi na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po ordynacji trafił do parafii w 
Mikołajkach i tam owocnie przepracował prawie 20 lat budując i 
rozbudowując obiekty parafialne, w tym Ewangelicki Dom Opieki „Arka”, 
Ewangelicki Dom Opieki „Betezda” w Ukcie i wiele innych.  

Po naboŜeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie z gośćmi, w którym 
licznie uczestniczyli nasi zborownicy wspominając lata spędzone przez 
Państwa Czudków w Warszawie oraz późniejsze odwiedziny w ich gościnnym 
domu w Mikołajkach. 

Spotkanie z ks. Franciszkiem Czudkiem było pierwszym z planowanych 
przez Radę Parafialną, spotkań z duchownymi naszego Kościoła, którzy 
związani są z naszą Parafią. 

�  
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W PIERWSZYM  PÓŁROCZU 2010 ROKU 
OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 

 

102 – urodziny: 

07. 02. - Olga GAJDECZKO  
19. 02. - Jan ODERFELD 
 

95 – urodziny: 

14. 06. - Augusta HAMAN 
14. 03. –Otylia WOŁOWSKA 
22. 04. –Jadwiga GOZDAN 
 

90 – urodziny: 

20. 03. – Zdzisława 
ADAMOWSKA 
26. 03. –Leokadia WITZ 
07. 04. –Eugenia FIBINGER 
26. 06. – Kalina 
 GRZECHOCIŃSKA 
 

85 – urodziny: 

14. 01. –Maria KAMIŃSKA 
20. 01. - Halina SIEMIEŃSKA 
14. 05. – Alicja LINKOWSKA 
26. 05. –Zofia STEFAŃSKA 
13. 06. -  Alfred GRABOWSKI 

 

80 – urodziny: 

01. 01. - Włodzimierz BREITER 
04. 01. – Edward 

SONNENBERG 
05. 01. – Hanna JUCHNIK 
05. 01. – Witold KOŁODZIEJ 
26. 01. – Alicja NEUMAN 
03. 02. – Maria WASZKIEWICZ 
11. 02. - Aniela CHOINKA 
16. 02. – Izabella NYC 
24.02. – Adolf RIEDEL 
29. 03. – Ireneusz HOFFMAN 
03. 04. – Włodzimierz BALICKI 
06. 04. – Lonina SEGER 
17. 04. – Jadwiga POZNAŃSKA 
19. 04. – Ineza WESTRICH 
24. 04. - Jerzy BOLDIN 
07. 05. – Stanisław SZEWC 
13. 05. – Zofia MAJEWSKA 
21. 05. – Krystyna GRABOWSKA 
25. 05. – Jerzy SCHLOETZER 
28. 05. – Irena SPODNIEWSKA 
31. 05. – Jan WIECZORKOWSKI 
05. 06. – Danuta SMYLLA 
21. 06. – Jerzy TOEPLITZ 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, a takŜe wszystkim 
Parafianom, którzy obchodzą swoje urodziny  

w tym okresie, najserdeczniejsze Ŝyczenia  
BoŜego błogosławieństwa na dalsze lata Ŝycia  

składają 
KsięŜa, Diakon, Katechetki, Rada Parafialna  

oraz redakcja Informatora  
Parafii Świętej Trójcy 
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ZGROMADZENIE PARAFIALNE 
 

21 lutego 2010 r. po naboŜeństwie głównym odbyło 
się Zgromadzenie Parafialne. Zgromadzenie miało 
charakter sprawozdawczy.  

Uczestniczyło w nim 100 parafian. Zebrani 
otrzymali wydrukowane sprawozdania dotyczące 
wydarzeń parafialnych, działalności duszpasterskiej, 
katechetycznej, prac Rady Parafialnej, informacje 
dotyczące „Tabity”, cmentarza, nieruchomości. 
Zamieszczono tu równieŜ krótkie sprawozdania z 

poszczególnych kół, stowarzyszeń, komisji i chórów działających na terenie 
parafii lub związanych swoja działalnością z Parafią.  

Sprawozdanie to omówił kurator Parafii szerzej omawiając waŜniejsze 
wydarzenia i sprawy, które miały miejsce w 2009 roku. Kurator graficznie 
przedstawił tez statystykę parafialną. Z analiz wynikało, Ŝe średnia wieku 
parafian wynosi 54 lata, Ŝe zaledwie 35% parafian płaci składki. Widoczna 
wyraźnie jest wzrastająca z roku na rok liczba osób przystępująca do Komunii 
Świętej. Spada niestety liczba młodzieŜy przystępującej do Konfirmacji. 
Sprawozdanie finansowe przedstawili  prof. Stanisław Miścicki skarbnik Rady 
Parafialnej i księgowa Parafii. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił 
jej przewodniczący – Michał Kleinschmidt. Po dyskusji, pytaniach parafian, na 
które odpowiadali proboszcz, księgowa, intendent cmentarza, członkowie 
Rady Parafialnej Zgromadzenie przyjęło sprawozdania i udzieliło 
absolutorium Radzie Parafialnej za rok 2009.  

 
W dalszej części spotkania członek Komitetu Parafialnego, Przewodniczący 

Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe – Igor Chalupec 
przedstawił plan przygotowań Fundacji do załoŜenia przedszkola i szkoły. W 
związku z tym  wystąpieniem Zgromadzenie podjęło następująca uchwałę: 
Zgromadzenie Parafialne wyraŜa zgodę na oddanie w najem Fundacji Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe pomieszczeń znajdujących się w kamienicy przy ul. Kredytowej 4 
na parterze, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrze oficyny, w której obecnie 
znajduje się kancelaria parafialna, na cele szkolne. Pomieszczenia oddawane będą w najem 
zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez władze ETO w zestawieniu ilości 
pomieszczeń i powierzchni, przesłanym Radzie Parafialnej. Ze względu na obecną trudną 
sytuację finansową Parafii Zgromadzenie Parafialne zakłada, Ŝe koszty remontu i 
adaptacji pomieszczeń zostaną poniesione ze środków zewnętrznych. 

Kurator poinformował Zgromadzenie o propozycji kilkudziesięciu parafian, 
którzy pisemnie zwrócili się do Rady Parafialnej o przesunięcie godziny 
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rozpoczęcia niedzielnego naboŜeństwa głównego na godzinę 1000. Wychodząc 
z załoŜenia, Ŝe sprawa ta dotyczy ogółu parafian Rada postanowiła przełoŜyć 
głosowanie w tej sprawie na następne posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego 
(które planowane jest przed wakacjami), a informację w tej sprawie przekazać 
niezwłocznie zborowi celem zastanowienia. 

Na kolejnym Zgromadzeniu pod głosowanie poddany zostanie takŜe 
projekt Rady Parafialnej wprowadzenia podatku cmentarnego dla wszystkich 
właścicieli i prawnych opiekunów grobów na naszym cmentarzu przy ul. 
Młynarskiej. Podatek ten wynosiłby 5 zł miesięcznie, a środki przeznaczane 
byłyby na opłacenie kosztów wody, wywozu śmieci oraz sprzątania cmentarza. 
Wydaje się Ŝe obecny system, w którym koszty te pokrywane są z wpływów za 
konsensy i opłaty pogrzebowe jest wysoce niesprawiedliwy i koszty 
utrzymania cmentarza przerzuca na wąską grupę osób. Analogiczny podatek 
funkcjonuje juŜ z powodzeniem na innych cmentarzach, w tym np. na 
cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. śytniej. TakŜe i w tym 
przypadku, przed ostatecznym głosowaniem podajemy Państwu ten projekt 
pod rozwagę. 

A.K. 
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KALENDARIUM WAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ W PARAFII  
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W 2009 R. 

 

DATA WYDARZENIE 

4 stycznia Przedstawienie dla dzieci pt. "Teoś i BoŜe Narodzenie" wystawione w 
Centrum LUTHERANEUM w wykonaniu grupy teatralnej Jerzego 
Latosa  

8 stycznia Spotkanie Rad Parafialnych Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
Parafii Świętej Trójcy 

17 stycznia Udział dzieci z Parafii Świętej Trójcy w programie religijnym „Ziarno” 
(TVP 1) 

18 stycznia 2. Niedziela po Epifanii – transmisja na Ŝywo naboŜeństwa z kościoła 
Świętej Trójcy w Religia.tv 

18 stycznia Inauguracja Powszechnego Tygodnia o Modlitw Chrześcijan w 
kościele Świętej Trójcy – kazanie wygłosił abp Henryk Hoser 

22 stycznia Udział ks. proboszcza Piotra Gasia w modlitwie ekumenicznej w 
Pałacu Prezydenckim 

17 - 24 
stycznia  

Rodzinne zimowisko w Wiśle-Jaworniku  

22 lutego Zgromadzenie Parafialne 

8 marca Promocja ksiąŜki „Ewangelicy w dziejach Warszawy” w podziemiach 
kościoła Świętej Trójcy; prezentacja zdjęć z jubileuszy Roku 2008. 

16 marca Promocja ksiąŜki "Credo", której współautorem jest nasz parafianin, 
prof. Karol Karski 

21 marca Interaktywny plac zabawy zorganizowany przez Narodową Galerię 
Sztuki „Zachęta” we współpracy z Parafią Świętej Trójcy 

28 marca Agnieszka Myszak z Parafii Świętej Trójcy zdobywa 1. miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym Sola Scriptura  

31 marca Zakończenie instalacji nowego nagłośnienia w kościele Świętej Trójcy 

4 – 5 
kwietnia 

Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieŜy z Parafii Świętej Trójcy 

10 kwietnia NaboŜeństwo Wielkopiątkowe transmitowane na Ŝywo w telewizji 
Religia.tv  

11 kwietnia NaboŜeństwo w Wielką Sobotę połączone z ponownym 
poświęceniem Kaplicy Halpertów po generalnym remoncie oraz 175. 
rocznica poświęcenia kaplicy 
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25 kwietnia Śniadanie diakonijne z okazji Świąt Wielkiejnocy dla osób starszych i 
samotnych 

26 kwietnia W 110. rocznicę urodzin profesora Stanisława Lorentza, wybitnego 
historyka sztuki, muzealnika i propagatora odbudowy Zamku 
Królewskiego na cmentarzu odbyło się naboŜeństwo Słowa BoŜego i 
wspomnienie Profesora 

7 maja Na zaproszenie Parafii Świętej Trójcy oraz Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickie prelekcję w podziemiach kościoła Świętej Trójcy 
wygłasza prof. Jerzy Buzek 

7 – 10 maja Wizyta delegacji parafialnej w Amsterdamie na zaproszenie tamtejszej 
Diakonii 

9 maja Na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej odbywa się naboŜeństwo Słowa 
połączone ze wspomnieniem dr Wiktorii Marii Werkenthin 

16 maja Święto Biblii na Placu Zamkowym zakończone ekumenicznym 
naboŜeństwem w kościele Świętej Trójcy 

16 – 17 maja Parafia Świętej Trójcy po raz pierwszy bierze udział w Nocy Muzeów 
– kościół nasz odwiedza ponad 800 osób. 

31 maja Uroczyste NaboŜeństwo połączone z jubileuszami konfirmacyjnymi  

7 czerwca Uroczystość konfirmacji w kościele Świętej Trójcy  

10-14 
czerwca  

Udział grupy pań z Parafii w międzynarodowych warsztatach 
biblijnych w Rychnowie w Czechach 

11 czerwca Piknik parafialny w EOD Tabita 

14 czerwca Koncert Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego zorganizowany 
w kościele Świętej Trójcy 

23 czerwca Koncert Chóru Uniwersyteckiego z Tartu (Estonia) w kościele Świętej 
Trójcy 

25 czerwca - 
5 lipca 

Obóz dla dzieci z Parafii Św. Trójcy i Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Wiśle Jaworniku 

lipiec  W kaŜdą niedzielę lipca o godz. 18:00 odbywały się w naszym kościele 
Wieczory Organowe, podczas których występowali studenci 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

5 lipca Piknik parafialny w Warszawie-Włochach 

23 lipca 
Udziała grupy parafialnej w czwartym Tygodniu Ewangelizacyjnym w 
Zelowie 
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30 lipca Ks. wikariusz Waldemar Wunsz zostaje pierwszym ewangelickim 
kapelanem Szpitala Wolskiego w Warszawie 

1 sierpnia NaboŜeństwo czterech parafii ewangelickich w Kaplicy Halpertów z 
okazji 65. rocznicy Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia Koncert w kościele Świętej Trójcy pamięci Stefanii Woytowicz 

22-23 
sierpnia 

Występ chórów z Goleszowa w EOD Tabita i podczas naboŜeństwa 
w kościele Św. Trójcy 

27 sierpnia Uruchomienie strony internetowej Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego przy ul. Młynarskiej 

30 sierpnia Komitet Parafialny 

wrzesień  W kaŜdą niedzielę września o godz. 18:00 odbywały się w naszym 
kościele Wieczory Organowe, podczas których występowali studenci 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

6 września "Niedziela darczyńców" - naboŜeństwo dziękczynne za wszystkich 
dobrodziejów Parafii oraz spotkanie w LUTHERANEUM. 

13 września  Uroczyste naboŜeństwo transmitowane na Ŝywo przez Religia.tv z 
okazji 70. rocznicy spalenia kościoła Świętej Trójcy 

27 września NaboŜeństwo z okazji XVIII Ogólnopolskiego Forum Kobiet 
Luterańskich  

27 września Zgromadzenie Parafialne 

30 września 
– 5 

października 

Wizyta delegacji Parafii Świętej Trójcy w Parafii Katedralnej w Uppsali 
(Szwecja) 

1 
października 

Wspomnienie na cmentarzu przy ul. Młynarskiej pierwszego dziekana 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i innych prawników 
spoczywających na cmentarzu ewangelickim  

3 
października 

Śniadanie diakonijne z okazji Święta śniw dla osób starszych i 
samotnych 

4 
października 

W parafii rozpoczyna pracę Pani Kantor Joanna Maluga, która 
prowadzi śpiew przed naboŜeństwami oraz zajęcia muzyczne dla 
dzieci 

5 
października  

Udział grupy parafian w porządkowaniu cmentarza ewangelickiego w 
Węgrowie 

11 
października 

Udział grupy parafialnej w uroczystościach z okazji 330-lecia kościoła 
w Węgrowie  
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16 – 17 
października 

Parafia Świętej Trójcy po raz pierwszy bierze udział w Nocy Muzeów 
– kościół nasz odwiedza ponad 800 osób. 

17 
października  

Ekumeniczne naboŜeństwo na dawnym cmentarzu ewangelickim w 
Osówce koło Sierpca z udziałem przedstawicieli Parafii  

18 
października 

NaboŜeństwo Synodalne w kościele Świętej Trójcy 

22 
października  

Podpisanie umowy z firmą Lux Med w sprawie Tabity 

25 
października 

Przedstawienie pt. Hereticus w wykonaniu teatru Exodus, na scenie 
LUTHERANEUM 

27 
października 

Koncert w kościele z okazji partnerstwa Miasta Stołecznego 
Warszawy i Duesseldorfu 

28 
października 

 W podziemiach kościoła Świętej Trójcy odbywa się odczyt prof. 
Eptinga w ramach działalności Centrum Dialogu Lutheraneum. 
Prelekcja zorganizowana została we współpracy z Chrześcijańską 
Akademią Teologiczną 

31 
października 

Uroczyste naboŜeństwo z okazji Święta Reformacji transmitowane 
przez telewizję ReligiaTV 

1-2 listopada Wizyta delegacji Parafii Świętej Trójcy w Warszawie w Uppsali z 
okazji instalacji nowej proboszcz katedralnej 

8-11 
listopada Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencji Kobiet w EOD Tabita 

14 listopada  
Wystawa malarska p. Anny Dutki organizowana przez Polskie 
Towarzystwo Ewangelickie w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 

5 grudnia Wizyta w Węgrowie Komisji Diakonijnej 
12 grudnia Spotkanie Rad Parafialnych czterech warszawskich parafii 

ewangelickich  
14 grudnia Adwentówka w Tabicie 
19 grudnia Adwentówka Parafialna, wernisaŜ estońskiej wystawy oraz polsko-

estońskie spotkanie w podziemiach kościoła Świętej Trójcy 

20 grudnia NaboŜeństwo Polsko-Estońskie w kościele Świętej Trójcy 

20 grudnia Gwiazdka dla dzieci  

28 grudnia NaboŜeństwo w 1. Niedzielę po Narodzeniu Pańskim z udziałem ks. 
Franciszka Czudka 



 26 

DANE STATYSTYCZNE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY  
W WARSZAWIE ZA ROK 2009  

 
CHRZTY: w roku sprawozdawczym  ochrzczono 25 osób: 

 
Aleksander Wiktor LEWANDOWSKI, Zuzanna PIORUN, 

Pola Maria WILD, Wojciech KLUZ, Ignacy SADURA, 
Alicja Amanda PERL, Maksymilian Edward WEIGLE, 
Paulina Anna WOJAK, Leon Aleksander MATTERN, 
Theresa REYELS, Lena Maria KUKLIŃSKA, Dominik 

Szymon BOJAR, Jagoda Maja MAKSYMOWICZ, 
Aleksandra GÓRAL, Julia Daria GÓRAL, Adam Piotr PALKA, Zofia 
Krystyna SOBAŃSKA, Henryk Edward KNOTKE, Agnieszka 
STRZELECKA, Jakub GĘBICKI, Jagoda Anna ŁUPIENKO, Wincenty 
Manuel JANICKI, Tomasz Jakub BŁOŃSKI, Gustaw Karol JAKUBIK, 
Tristan GUTAKER 

 
KONFIRMACJA : 7 czerwca 2009 roku w Święto Trójcy Świętej 
konfirmowano siedmioro młodzie Ŝy 

 
Jan GOSTYŃSKI, Mateusz GRUDZIEŃ, 
Michał KLAPO-MALCZYK, Mateusz 
KOSZYKOWSKI, Alicja KURPIEL, Kajetan 
Latos, Franciszek MARCZYŃSKI 
 
 

ŚLUBY:   w  2009 roku pobłogosławiono 7 par mał Ŝeńskich 
 
Stig Narwe URKE - Joanna Maria URKE 
Piotr TOLAK - Magdalena Julia SZENK 
Dirk GLANERT -  Agata  MAGUZA-GLANERT 
Wojciech Mikołaj HATALA - Oliwia Izabela SIERANT 
Bartosz Stanisław MACHALICA - Iwona Maria KROP 
Adam Franciszek ACHER - Ewa BORYS 
Piotr Sebastian BATORY - Aldona Sylwia ROGULSKA 

 
Liczba dzieci na lekcjach religii – 100 
Liczba dzieci na szkółkach niedzielnych - 72 
 

Liczba osób przystępujących do Stołu Pańskiego – 5160 
 

Liczba pogrzebów parafian – 28 
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Parafia nasza pod koniec roku 2009 liczyła 1691 osób 
Liczba osób, które wstąpiły do Kościoła – 8 
Liczba osób zarejestrowanych na skutek zmiany adresu – 14 
Liczba osób wyrejestrowanych na skutek zmiany adresu – 3 

 

 Komisja Diakonijna 
naszej parafii apeluje do 

zborowników  
o zgłaszania swojej gotowości  
do odwiedzania pensjonariuszy  

w Domu Opieki "TABITA". 
Zgłoszenia prosimy kierować do 

kancelarii parafialnej 
 tel. 22  556 46 60 

 

O G Ł O S Z E N I E !!! 
NASZA PARAFIANKA 

PAULINA ORLIKOWSKA 
Wykonuje masaŜ limfatyczny,  

drenaŜ limfatyczny 

Tel. 517-957-964 

DrenaŜ limfatyczny poprawia pracę układu 
limfatycznego. MoŜe być zastosowany jako środek przy 
odchudzaniu 
MasaŜ leczniczy moŜe być masaŜem wykonywanym na zlecenie 
lekarza a takŜe bez zlecenia jako zabieg relaksacyjny, 
przeciwbólowy, przy schorzeniach stawów i kręgosłupa. 
Paulina Orlikowska, jest niewidoma, posiada świadectwo 
ukończenia kursów w prywatnej Szkole MasaŜu w 
Warszawie 



 28 

PrzekaŜ 1% 
Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe jest wpisana 
na listę organizacji poŜytku publicznego. Dzięki temu 
moŜesz przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego i 
wspierać naszą działalność. 

 
Fundacja ETO powstała w 2008 roku. Idei jej powstania przyświecała chęć 
nawiązania do wspaniałej  tradycji warszawskiej, ewangelickiej oświaty. 
Głównym zadaniem ETO jest załoŜenie i poprowadzenie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, a w dalszej perspektywie takŜe liceum.  W grudniu 
2009 roku Fundacja uzyskała status organizacji poŜytku publicznego. 

FUNDACJA 
 

EWANGELICKIE  TOWARZYSTWO O ŚWIATOWE 
Organizacja Pożytku Publicznego 

www.eto.org.pl 

Naszą główną misją jest powołanie 
przedszkola oraz szkoły 

nawiązującej do znakomitej tradycji warszawskiego szkolnictwa 
ewangelickiego. 

Chcemy,  aby  szkoła  ETO uczyła 

i kształtowała charaktery młodych ludzi. 
 

Prowadzimy też działalność charytatywną o charakterze 
oświatowym. 

 

Podaruj 1% podatku 

Aby wpłacić należy wpisać naszą nazwę 

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 

oraz nasz nr KRS 0000313121 
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Szukamy dyrektora przedszkola 

Wypełniając swoje statutowe cele, Fundacja Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe pragnie rozpocząć we wrześniu tego roku działalność oświatową 
na terenie Warszawy. 

W najbliŜszym czasie planujemy otworzyć przedszkole, a rok później szkołę 
podstawową, tworząc tym samym moŜliwość kontynuowania edukacji. Mając 
na uwadze działalność szkoły i przedszkola, chcemy stworzyć zespół 
placówek, który, działając wspólnie, będzie dbał o stworzenie dzieciom 
najlepszych warunków rozwoju i gwarantował pełne poczucie bezpieczeństwa. 

Osobie zgłaszającej się na stanowisko dyrektora przedszkola dajemy 
moŜliwość tworzenia od podstaw i późniejszego kierowania pracą pierwszego 
w Warszawie przedszkola Fundacji ETO. 

Osoba zgłaszająca się powinna spełniać następujące wymagania: 

1. ukończyła studia wyŜsze magisterskie i posiada przygotowanie 
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolu lub szkole; 

2. ukończyła studia wyŜsze lub studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli; 

3. posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy pedagogicznej na 
stanowisku nauczyciela; 

4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska 
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub 
szkole; 

5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 
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r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się 
przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne; 

7. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne; 

8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 
ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, 
poz.114 ze zm.) 

(w/w zgodne z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 
października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w 
poszczególnych typach szkół i placówek) 

Aplikacje osób zgłaszających się powinny zawierać: 

1. list motywacyjny; 
2. Ŝyciorys (cv) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w 

szczególności informację o staŜu pracy pedagogicznej; 
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 

oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
wykształcenia; 

4. dyplom ukończenia studiów wyŜszych, studiów podyplomowych albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą; 

5. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 
27 października 2009 r.; 

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

7. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne; 

8. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 

9. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
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o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm); 

10. oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm) w celach wyłonienia osoby na stanowisko dyrektora; 

Aplikacje naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „Rekrutacja”, w terminie do 15. 03. 2010 r.  na adres: 
Fundacja “Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”,  
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56/1 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. 

źródło: www.eto.org.pl 

 
 

 
 

Na stronie internetowej naszej parafii www.trojca.waw.pl,  
w zakładce „Nowa galeria”, w albumie „Historia Parafii”  

znajduje się zakładka  
„KONFIRMACJE”   

Zamieszczamy w niej zdjęcia konfirmacyjne.  
Pragniemy zgromadzić moŜliwie jak najwięcej takich fotografii.  

Dlatego zwracamy się do Państwa o wypoŜyczenie zdjęć,  
celem wykonania kopii i zamieszczenie ich na stronie. 

Zdjęcia proszę przynieść do Kancelarii. 
 

Proboszcz i Rada Parafialna pragnie  
zaprosi ć konfirmantów sprzed 25, 50, 60, 65, 70, 75, 80 lat y 

na nabo Ŝeństwo w niedziel ę 23 maja 2010 r. 
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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 niedziele: po naboŜeństwie głównym 
(w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(0-22)632-1014 

Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 
W godz. 1000-1500 

LUX MED TABITA -  Niepubliczny Zakład Opieku ńczo-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 
Kościół Warszawa-Włochy: 

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

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 

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

                                                           
Do uŜytku wewnętrznego 

 


