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Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo 

szukasz? Te pytanie postawili aniołowie 
Marii Magdalenie w pierwszą 
Wielkanoc. Chwilę później 
Zmartwychwstały, Zbawiciel,  stanął 
na drodze Marii i ponownie zapytał:  
Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo 
szukasz?(J 20, 15a) 
 
W pierwszą Wielkanoc Maria Magdalena nie usłyszała wykładu o 
zmartwychwstaniu. Nikt jej niczego nie udowadniał. Usłyszała dwa 
krótkie pytania, od których zaczęło się odkrywanie przez Marię 
Magdalenę tajemnicy, radości i pokoju Wielkanocy. 
 

Te dwa krótkie pytania są wspaniałą inspiracją do 
zatrzymania się i zamyślenia. Potrzebujemy tego wszyscy, 
zwłaszcza my chrześcijanie, którzy w rutynie wiary stajemy się 
oziębli i pasywni, a w ich następstwie coraz mniej zdolni do 
składania świadectwa o Zmartwychwstałym, Zbawicielu świata, 
Jezusie Chrystusie. Uśpieni, nie zauwaŜamy, Ŝe jesteśmy 
wystawieni na niebezpieczeństwo powolnego osuwania się na 
miałki grunt kulturowego chrześcijaństwa, które co prawda  
jeszcze czerpie inspiracje z chrześcijaństwa, pielęgnuje 
tradycje chrześcijańskie, ale nie jest gotowe do odwaŜnego 
wchodzenia na drogę wytyczoną przez Chrystusa, aby pójść w 
Jego ślady.   
 
Siostry i Bracia, Ŝyczę nam wszystkim, aby kolejna Wielkanoc w 
naszym Ŝyciu stała się dla nas czymś więcej niŜ kulturowym 
wydarzeniem. Oby pytania aniołów i przede wszystkim naszego 
Pana, obudziły nas do Ŝywej wiary, która przeniesie nas z 
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miałkiego gruntu kulturowego chrześcijaństwa na mocny grunt 
pewnej nadziei pokładanej w zmartwychwstałym Jezusie 
Chrystusie. Niech ewangelia o zmartwychwstaniu i Ŝyciu 
wiecznym stanie się mocą przemieniającą nasze myślenie w taki 
sposób, abyśmy szukali konkretyzacji naszego chrześcijaństwa 
wszędzie i w kaŜdym czasie.  
Król Dawid w modlitwie wyznawał: …Ty władasz nad wszystkim, a 
w Twojej ręce jest siła i moc, w Twojej ręce jest to, aby uczynić 
kogoś wielkim i mocnym.(1 Krn 29,12 b)  
 
Prośmy Boga, aŜeby nas uczynił wielkimi i mocnymi w wierze. 
Wszak tylko w ten sposób moŜemy być w tym świecie – zgodnie 
ze wskazaniem Chrystusa – godnymi świadkami Jego sprawy.  
śyczę zdrowych, pełnych pokoju  Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
 

Oddany Wam w Panu, 
                                                                             ks. Piotr Gaś 
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OBRADOWAŁ SYNOD DIECEZJALNY 
 
13 marca 2010 odbyła się w Łodzi kolejna Sesja Synodu Diecezji 

Warszawskiej. Miała ona charakter sprawozdawczy.  
Na koniec roku 2009 nasza diecezja - dość rozległa terytorialnie - liczyła 

4082 osób zarejestrowanych w 21 parafiach. Przeszło połowa wiernych naszej 
Diecezji skupiona jest w parafiach warszawskich.  

Podczas sesji wysłuchano sprawozdań poszczególnych Komisji 
Diecezjalnych. Przypomniano uroczystości rocznicowe, jakie odbywały się w 
ciągu minionego roku w naszej Diecezji. Między innymi wspomniano obchody 
330-lecia wybudowania kościoła ewangelickiego w Węgrowie. A takŜe 
uroczystości i specjalne naboŜeństwa, które odbyły się w związku z 70 
rocznicą wybuchu II wojny światowej: w Warszawie, Wieluniu i Lublinie.  

Zwrócono  uwagę na  szkody jakie wyrządziła  tegoroczna zima w wielu 
obiektach parafialnych co moŜe pociągnąć za sobą nieprzewidziane wydatki.  

Kurator Diecezji zwróciła uwagę na konieczność opieki duszpasterskiej w 
szpitalach, zwłaszcza w duŜych ośrodkach klinicznych: w Warszawie, Łodzi i 
Lublinie, do których trafiają niejednokrotnie współwyznawcy z całego kraju. 
Chodzi przede wszystkim o to aby była dostępność informacji w tych 
placówkach o moŜliwości kontaktu z duchownym ewangelickim.  

Poprzednia jesienna Sesja Synodu Diecezji Warszawskiej była poświęcona  
problemowi ordynacji kobiet. Po zapoznaniu się z referatami, stanowiskiem 
Synodalnej Komisji Teologii i Konfesji a takŜe doświadczeniami kobiet-
diakonek zatrudnionych od wielu lat  w parafiach naszej Diecezji, Synod 
Diecezji Warszawskiej podczas październikowej sesji opowiedział się za 
ordynacją kobiet w naszym kościele do posługi prezbitera. Na ostatniej Sesji 
przedstawiono projekt wniosku do Synodu Kościoła, wprowadzający zmianę 
w przepisach Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP, umoŜliwiającej ordynowanie kobiet na prezbitera 
(księdza). Biskup Diecezji - ks. Mieczysław Cieślar zobowiązał się złoŜyć  ten 
wniosek na najbliŜszej Sesji Synodu Kościoła.  

Aldona Karska 
��� 

 
Aktualnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ordynuje kobiety tylko 
do posługi diakona, podczas gdy praktycznie uznawana jest ordynacja kobiet-
księŜy przybywających do Polski z zagranicy. To, czy kobieta zostaje 
dopuszczana do czynnego udziału w liturgii komunijnej zaleŜy najczęściej od 
stanowiska proboszcza miejsca względnie biskupa diecezjalnego wobec 
ordynacji kobiet. Nie zmienia to jednak treści umów, wiąŜących Kościół 
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Ewangelicko-Augsburski z innymi Kościołami członkowskimi Światowej 
Federacji Luterańskiej (ŚFL), które w zdecydowanej większości ordynują 
kobiety. Członkostwo w ŚFL oznacza pełną wspólnotę ołtarza i ambony 
między Kościołami członkowskimi, stąd teŜ wyłączenie z niej kobiet 
byłoby/jest jawnym pogwałceniem tych ustaleń.  
 
Niewiadomo czy Synod zdecyduje się na debatę w przedmiotowej kwestii, 
która była dyskutowana na wielu forach kościelnych - podczas synodów 
diecezjalnych, na forum kobiet luterańskich, a takŜe na spotkaniach i 
konferencjach organizowanych przez Kościół.  
 
Problemy z teologią urzędu 
 
Dyskusja o ordynacji kobiet wiąŜe się bezpośrednio z inną debatą w polskim 
Kościele luterańskim, dotyczącą teologii urzędu. O ile w wielu Kościołach 
luterańskich, w tym szczególnie w Kościołach skandynawskich, diakon jest 
urzędem posiadającym własną toŜsamość, realizującą się głównie w pracy 
diakonijnej, a tylko w niewielkim stopniu w słuŜbie liturgicznej, o tyle w 
polskiej rzeczywistości kościelnej diakon jest „niepełnym księdzem”, który 
wypełnia praktycznie te same funkcje, co wikariusz (prezbiter) oprócz 
naboŜeństw z Wieczerzą Pańską bez moŜliwości na objęcie w pełni 
samodzielnej placówki duszpasterskiej. W sytuacji kiedy zarówno diakonki, jak 
i księŜa posiadają to samo wykształcenie teologiczne trwanie posługi diakona 
w obecnej formie wydaje się być pozbawione sensu, tym bardziej, Ŝe Kościół 
luterański w Polsce zna posługę księŜy diakonów, którzy mogli prowadzić 
naboŜeństwa z Wieczerzą Pańską.  
 
Dodatkowym problemem, dokumentującym prowizoryczne rozwiązania w 
praktyce kościelnej i teologii urzędu była zeszłoroczna ordynacja jednego z 
diakonów. Teologia luterańska uznaje istnienie tylko jednego urzędu 
realizującego się w trzech formach, których nie naleŜy rozumieć jako stopni 
„wtajemniczenia” w przejściu od posługi diakona do posługi prezbitera, 
względnie od prezbitera do biskupa. Powtórzenie aktu ordynacji w odniesieniu 
do diakona postawiło pod znakiem zapytania dotychczasową teologię urzędu. 
Podobne refleksje towarzyszą rozumieniu urzędowi biskupa – terminy 
‘instalacja’ i ‘konsekracja’ biskupa ilustrują rozbieŜności w postrzeganiu 
posługi biskupa w polskim luteranizmie, wynikające z prowizorycznych 
rozwiązań wprowadzonych tylnimi drzwiami bez konsultacji i decyzji Synodu 
Kościoła sprzed kilkunastu lat. 
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Problem moŜe się powtórzyć w przypadku zaakceptowania przez Synod 
moŜliwości ordynacji kobiet. Niektóre kobiety z wykształceniem teologicznym 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim zostały wprowadzone w urząd 
nauczania kościelnego, co później zostało uznane za odpowiednik ordynacji 
diakonackiej. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy znów powtórzony 
zostanie niezbyt szczęśliwy akt ordynacji diakonek na prezbiterów. 
Rozsądnym wyjściem z tej sytuacji byłoby udzielenie błogosławieństwa do 
(nowej) słuŜby, podobnie jak to się dzieje w przypadku instalacji prezesa 
Synodu czy członków Konsystorza, oraz symboliczne załoŜenie alby, jak to 
bywa w przypadku nowo ordynowanych księŜy.  
 

Dariusz Bruncz 
(tekst ukazał się pierwotnie na portalu ekumenizm.pl) 

 
 
 

ZIMOWISKO 
 

Od 30 stycznia do 7 lutego 2010 odbyło się 
Zimowisko Rodzinne w Wiśle-Jaworniku. Od 
kilku juŜ lat chętne rodziny z Parafii 
ewangelickich w Warszawie korzystają z 
moŜliwości wspólnego zimowego wypoczynku w 

Domu Gościnnym Parafii EA w Wiśle-Jaworniku. 
Akcja organizowana jest przez Parafię Świętej 

Trójcy w Warszawie. Podczas tegorocznych wakacji 
wspólnie wypoczywało 13 rodzin  (20 dzieci i 14 
dorosłych). Ci, którzy przyjechali po raz kolejny byli 

„trochę jak instruktorzy” dla „pierwszoroczniaków”, informowali gdzie 
przyjemnie pojeździć na nartach, a gdzie na sankach, jak dotrzeć do centrum 
Wisły, gdzie pójść na spacer, a gdzie na dobrą gorącą czekoladę. Podczas 
zimowiska, juŜ tradycyjnie, odbyły się turnieje tenisa stołowego  dla 
chłopaków i dziewczyn w  róŜnych kategoriach wiekowych oraz turniej 
piłkarzyków. Warto zauwaŜyć „rekord” - aŜ 85% uczestników zimowiska 
jeździło na nartach lub desce, wielu po raz pierwszy (lub po dłuŜszej 
przerwie).  

 
W tym roku codziennie kaŜdy brał udział w zgadywance dot. imion, 

poniewaŜ w zimowisku uczestniczyły 4 dziewczynki o imieniu Zosia, 2 o 
imieniu Anna,  3 chłopaków o imieniu Filip i 2 o imieniu Tomek. Zosie 
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przygotowały gry religijne według własnego pomysłu. Codziennie teŜ 
spotykaliśmy się na zajęciach religijnych, gdzie omawiano tematy z cyklu: 
Zaszczytne i pospolite (naczynia w historiach biblijnych), był czas na śpiew, 
prace plastyczne i konkursy. Tej zimy pogoda była wręcz wymarzona, lekki 
mróz i słońce, choć mieliśmy takŜe „przyjemność” przeŜyć noc i dzień, 
którymi rządził wiatr halny, huczało i świstało tak, Ŝe niektórzy nie mogli spać 
a inni w ogóle wyjść na zewnątrz. Podziwialiśmy Wisłę: skocznię im. Adama 
Małysza, Kościół Ewangelicko-Augsburski, turystyczne centrum Wisły i 
słodkie smakołyki w cukierni „U Janeczki”, zaś podczas kuligu – Dolinę Białej 
Wisełki (jedno ze źródeł rzeki Wisły). Dziękujemy Diakonii Parafialnej, 
Diakonii Kościoła i Diakonii Amsterdamskiej za wsparcie finansowe pobytu 
dzieci. 

ElŜbieta Byrtek  
 
 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS BIBLIJNY 
„SOLA SCRIPTURA” 2010 EWANGELIA JANA 

 

 
 
W naszej Parafii do konkursu Biblijnego przystąpiło 24 uczniów z klas IV-

VI Szkoły Podstawowej oraz I-II Gimnazjum. Do etapu diecezjalnego 
zakwalifikowało się 6 uczniów: 
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Agnieszka Myszak kl. VI Szkoła Podstawowa (SP), Filip Hummel, kl. VI SP, 
Mirosław Myszak kl. IV SP, Brygida Knapik kl. II Gimn., Dominika 
Olszówka kl. I Gimn., Andrzej Markowski kl. II Gimn. 

23 stycznia w Łodzi, w siedzibie Diecezji Warszawskiej przeprowadzony 
został kolejny etap  Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” zaś pytania były 
oczywiście trudniejsze i bardziej szczegółowe. Do etapu ogólnopolskiego 
zakwalifikowali się: Agnieszka Myszak, Filip Hummel, Andrzej Markowski. 
Finał konkursu odbył się 20 marca w Bielsku-Białej (Ośrodek Wydawniczy 
„Augustana”). W finale konkursu uczestniczyli uczniowie z Diecezji 
Cieszyńskiej, Katowickiej oraz Warszawskiej (4 osoby, w tym 3 uczniów z 
Parafii Świętej Trójcy). Filip i andrzej zostali finalistami zaś Agnieszka 
laureatką Ogólnopolskiego  Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2010. 
NaleŜą się im gratulacje poprzeczka była podniesiona bardzo wysoko a 
konkurentów sporo. Korzystaliśmy z gościnności Parafii Ewangelickiej w 
Bielsku, zatrzymując się na nocleg w pokojach parafialnych. Tam  poznaliśmy 
Zuzię Muchowską - zdobywczynię II miejsca w konkursie plastycznym, która 
pokonała jeszcze dłuŜszą drogę, przyjechała bowiem z tatą aŜ z Grudziądza. 
Mieliśmy równieŜ czas na to by zobaczyć jedyny w Polsce pomnik ks. dra 
Marcina Lutra.  

 

 
 ebe 
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REKOLECJE 

 
Tegoroczne rekolekcje odbyły się w dn. 27-28 marca 2010, temat brzmiał: 
ŚWIĄTYNIA.  

 
W sobotę spotkaliśmy się wszyscy w kościele (uczniowie oraz rodzice lub 
opiekunowie), był czas na czytanie Słowa BoŜego, rozwaŜanie i śpiew. W 
rekolekcjach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. 
Pracowaliśmy w dwu grupach (uczniowie Szkoły Podstawowej i uczniowie 
Gimnazjum) koncentrując się na następujących zagadnieniach: Namiot 
Zgromadzenia, Świątynia Salomona, Druga Świątynia, Jezus Świątynią, My Jesteśmy 
Świątynią, Świątynia W Niebie. W Niedzielę Palmową podczas naboŜeństwa 
dzieci i młodzieŜ prowadziły śpiew, pod kierunkiem Pani kantor Joanny 
Malugi zaśpiewały następujące pieśni: Gdy schodzimy się niech Święty Duch 
w nas działa, Ciebie tylko Jezu drogi, Pan jest pasterzem moim (Psalm 23), 
Dziękuję Ci, Ojcze. 

 
 
 

 
ebe 
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SPOTKANIE RAD PARAFIANYCH 
 

24 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Rad Parafialnych warszawskich 
parafii luterańskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej. Zebranych 
powitał  gospodarz – ks. Adam Pilch i rozpoczął spotkanie modlitwą. 
Następnie prezes Rady Parafialnej pan Jan Patzer przedstawił informacje 
dotyczące danych statystycznych, waŜniejszych wydarzeń i planów Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Kurator parafii Świętej Trójcy pan Andrzej 
Weigle równieŜ przedstawił waŜniejsze dane statystyczne dotyczące parafii.  

Zebrani podkreślili znaczenie organizowania wspólnych wyjazdów 
wakacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. Zaproponowano, aby w tym roku 
zorganizować dwa równoległe obozy wypoczynkowe, w dwóch róŜnych 
miejscach dla młodszej i starszej grupy dzieci. Termin wyjazdów zaplanowano 
na początek lipca. 

Na prośbę gospodarzy kurator Andrzej Weigle przedstawił obecną sytuację 
„Tabity” i warunki przyjęć do domu opieki.  

Maria Chmiel przedstawiła przyczyny zakończenia działalności Społecznego 
Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego.   

Ks. Adam Pilch zapraszał na  naboŜeństwie w Święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego – 13 maja, po którym odbędzie się festyn parafialny.  

Zaproponowano równieŜ aby wznowić tzw. wymianę duchownych 
praktykowaną przed laty na naboŜeństwach.  

Przedstawiciele obu parafii zwrócili uwagę na konieczność sprawnego 
przepływu informacji.  Spotkanie zakończył modlitwą ks. Piotr Gaś.  

AK 
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XV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH 

 

W poniedziałek 1 lutego 2010 r. w Kościele Ewangelicko - Augsburskim Św. 
Trójcy w Warszawie odbył się koncert galowy XV Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.  Po raz pierwszy w historii 
Festiwalu koncertowano równieŜ w stolicy naszego kraju.  
Jubileuszowa XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
Wschodniosłowiańskich trwała aŜ 4 dni. Koncert inauguracyjny odbył się w 
Lublinie 29 stycznia 2010 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Przyrodniczego, a zakończył się koncertem galowym 1 lutego w Warszawie 
Kościele Ewangelicko-Augsburskim. 
W koncercie wzięły udział: 
- Chór Parafii Prawosławnej pw Wszystkich Świętych „Wołyńskie Dzwony” z 
Łucka (Ukraina) 
- Zespół Wokalny „Widymo” Związku Ukraińców w Polsce z Sanoka 
- Zespół Wokalny „Legenda” z Kaliningradu (Rosja) 
- Chór Soboru pw Zmartwychwstania Pańskiego  z Brześcia (Białoruś) 
- Chór Kijowskich Szkół Teologicznych przy Ławrze Kijowsko-Peczerskiej z 
Kijowa (Ukraina) 
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- Chór Dziecięcy Katedry Prawosławnej pw Przemienienia Pańskiego z 
Winnicy (Ukraina) 
- Zespół Bandurzystów „Karpaty” ze Lwowa (Ukraina) 
 

 
 
 

POLSKO-HOLENDERSKI KONCERT 
 
20 marca 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, połączone chóry, 
polskie i holenderski wraz ze znakomitymi solistami i orkiestrą wykonały 
Pasję wg Św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Chór Warszawskiego 
Towarzystwa Scenicznego i chór Varsoviae Regii Cantores wraz z chórem 
C.O.V. Haarlem pod batutą holenderskiego dyrygenta Harry’ego Brassera 
zaprezentowały jedno z najbardziej znanych i monumentalnych dzieł Mistrza 
Bacha. Koncert zgromadził warszawskich melomanów, którzy wypełnili 
kościół do ostatniego krzesła.  
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Soliści: 
Eliza Szulińska - sopran, 
Jadwiga Niebelska - alt, 
Wojciech Parchem - tenor, 
Andrzej Marusiak - tenor, 
Artur Janda - bas, 
Tomasz Raff - bas. 
 

 
 

 
WIZYTA DELEGACJI PARAFII KATEDRALNEJ  

Z UPPSALI W WARSZAWIE 
 

Na zaproszenie proboszcza Parafii ks. Piotra Gasia oraz Rady 
Parafialnej delegacja Parafii Katedralnej w Uppsali odwiedziła w dniach 
od 19 do 21 marca br. roku Warszawę. Z dniem 31 grudnia 2009 roku 
zakończyła się dotychczasowa umowa partnerska między diecezją 
Uppsali oraz Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP, a takŜe 
między poszczególnymi parafiami. Odpowiednio w imieniu władz 
Kościoła i Parafii Świętej Trójcy, Konsystorz i Rada Parafialna podjęli 
decyzję o przedłuŜeniu umowy. 
W skład szwedzkiej delegacji weszła ks. Annica Anderbrant, dziekan parafii 
katedralnej, ks. Markus Holmberg, kapelan przy katedrze w Uppsali, oraz 
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Fredrik Unger, członek Rady Parafialnej. Była to pierwsza wizyta ks. 
Anderbrant w Warszawie, a zarazem druga wizyta zagraniczna Ksiądz 
Dziekan, która objęła swój urząd 1 listopada 2009 roku. W uroczystości 
wprowadzenia w urząd proboszcza katedry w Uppsali, której przewodniczył 
prymas Kościoła Szwecji abp Anders Wejryd, uczestniczyła delegacja Parafii 
Świętej Trójcy z Warszawy. Uppsala posiada równieŜ partnerstwo z 
anglikańską katedra w Cardiff (Walia). 
 

 
Ks. Piotr Gas, ks. Markus Holmberg, ks. Annica Anderbrandt 

 
Pierwszego dnia wizyty (19 marca) szwedzcy goście spotkali się z 
przedstawicielami Konsystorza oraz Diakonii Polskiej. Wysłuchali prezentacji 
p. Ewy Śliwki, dyrektora Biura Konsystorza, dotyczących sytuacji Kościoła w 
Polsce oraz pracy diakonijnej, którą przedstawiła p. Wanda Falk, dyrektor 
generalna Diakonii. Przybyłych gości przywitał równieŜ ks. bp Jerzy Samiec. 
Wieczorem Szwedzi wzięli udział w Tygodniowym NaboŜeństwie Pasyjnym w 
kościele Świętej Trójcy, które odprawił ks. dr Włodzimierz Nast, a następnie 
odbyło się spotkanie z Radą Parafialną. Wstępnie omówiono moŜliwości 
dalszej współpracy między parafią w Warszawie i Uppsali, szczególnie w 
obszarze diakonii, edukacji, w tym pracy z najmłodszymi, oraz kultury.  
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W sobotę (20 marca) szwedzka delegacja zwiedziła Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Tabitę w Konstancinie Jeziornie, gdzie informację o 
ośrodku oraz jego restrukturyzacji udzielił ks. Waldemar Wunsz, wikariusz 
Parafii Świętej Trójcy. Wieczorem skandynawscy goście wysłuchali Pasji wg. św. 
Mateusza Jana Sebastiana Bacha, wykonanej przez chór i orkiestrę 
Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, chór Varsoviae Regii Cantores 
oraz chór C. O. V. Haarlem z Holandii. Współorganizatorem koncertu wraz z 
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Bankiem BGś oraz 
Ambasadą Królestwa Niderlandów była Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Warszawie.  
 

W Niedzielę Judica (21 marca) 
odprawione zostało naboŜeństwo 
polsko-szwedzkie, w trakcie którego 
odbyło się równieŜ wstąpienie do 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
dwóch osób. Kazanie wygłosiła ks. 
Annica Anderbrant. Zwróciła uwagę 
m.in. na znaczenie kontaktów między 
Kościołami - Nasza historia, nasze 
społeczeństwa i problemy, badania naukowe, 

czytanie Pisma św. i modlitwa, wszystko z czym spotykamy się w naszym Ŝyciu, kształtuje 
takŜe wiarę. Dlatego teŜ jest to tak waŜne, byśmy się spotykali twarzą w twarz i 
przekazywali sobie wzajemnie nasze opowieści. A najwaŜniejszą opowieścią jest historia 
Jezusa z Nazaretu, który poszedł drogą miłości aŜ do Jerozolimy.  

� 
 

Z POSIEDZEŃ RADY PARAFIALNEJ 
 

Do Rady Parafialnej wpłynęło pismo podpisane przez 
kilkudziesięciu parafian z prośbą o zmianę godziny 
odprawiania niedzielnego naboŜeństwa głównego na 

godzinę 1000.  
Rada Parafialna anonsowała o tej inicjatywie na 

ostatnim Zgromadzeniu Parafialnym (21. 02. 2010 r.), ale z uwagi na to, ze 
dotyczy to wszystkich parafian  postanowiono, aby wniosek poddać pod 
głosowanie na następnym Zgromadzeniu Parafialnym, które odbędzie się 
jeszcze przed wakacjami (dokładny termin będzie podany wkrótce) 
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Rada Parafialna zapowiedziała równieŜ poddanie pod głosowanie na 
najbliŜszym Zgromadzeniu Parafialnym wniosku o wprowadzenie podatku 
cmentarnego dla wszystkich właścicieli i prawnych opiekunów grobów na 
naszym cmentarzu przy ul Młynarskiej. Opłata ta wynosiłaby 5 zł miesięcznie, 
a środki przeznaczone byłyby na opłaty związane z wywozem śmieci, 
sprzątaniem cmentarza, kosztami zuŜycia wody. Opłaty takie wprowadzone 
zostały juŜ na innych cmentarzach m.in. na sąsiednim Cmentarzu 
Ewangelicko-Reformowanym przy ul. śytniej.  

AK 
 

JUBILEUSZE KONFIRMACJI 
 

Kontynuując dobrą i miłą tradycję wspólnego przeŜywania okrągłych 
rocznic konformacji, Rada Parafialna zaprasza wszystkich przeŜywających w 
tym roku swoją 25, 50, 60, 65, 70, 75 i 80. rocznicę konfirmacji do udziału w 
uroczystym naboŜeństwie, które odbędzie się w pierwszy dzień Świąt Zesłania 
Ducha Świętego, to jest 23 maja 2010 r. o godz. 10.30.  

Po naboŜeństwie w Centrum LUTHERANEUM, w podziemiach kościoła 
Świętej Trójcy odbędzie się spotkanie naszych jubilatów.  

Zapraszamy zarówno osoby konfirmowane w Warszawie jaki i parafian 
konfirmowanych w innych miejscach. Będziemy wdzięczni za pomoc w 
dotarciu do osób, których aktualnych adresów nie posiadamy oraz ewentualne 
uzupełnienie posiadanych przez nas list. . 

Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkich  zainteresowanych o 
kontakt z kancelarią parafialną.  
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Jednocześnie zachęcamy do udostępnienia posiadanych zdjęć i innych 

pamiątek konfirmacyjnych, celem ich zaprezentowania w Galerii na stronie 
parafialnej www.trojca.waw.pl (zakładka:  Historia Parafii Świętej 
Trójcy/Konfirmacje) 

Andrzej Weigle 
 

Listy „rocznicowych” konfirmantów  
Parafii Świętej Trójcy 

(na podstawie dost ępnych danych) 
 

KONFIRMACJA ROK 1930 (80 - lecie konfirmacji) 
Augusta Pawłowska-Haman 
Jadwiga Jeske-Gozdan, 
Otylia Goll-Wołowska 
 

KONFIRMACJA ROK 1935 (75 - lecie konformacji) 
Jadwiga Arnold-Lizończyk, 
Edward Bupp, 
Małgorzata Whitehead-Jasińska,  
Karolina Szulc-Hansen (konfirmacja Kalisz) 
Leokadia-Rerich Witz 
 

KONFIRMACJA 1940 (70 - lecie konfirmacji) 
Maria Poltzoch-Kamińska 
Jerzy Koehle, 
 

KONFIRMACJA 1945 (65 - lecie konfirmacji) 
Wiesława Kamper-Gliszczyńska 
Barbara Kobylińska-Breitling, 
Stanisława Paszke-Dutkiewicz,  
Ewa Maszewska, 
Alicja Matz-Samoraj (konfirmacja poza Warszawą ?), 
 

KONFIRMACJA 1950 (60 - lecie konfirmacji) 
(kilka grup konfirmacyjnych) 

Lilianna Boldin-Iwanienko 
Bogdan Geske 
Danuta Janowska 
Wiesław Klinbajl 
Emilia Lilienthal-Klinbajl, 
Hanna Malinowska-Jabłońska, 
Irena Marcinków-Wysocka,  
Zofia Michalska-Wiediger, 
Jerzy Rebandel, 
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Edmund Kopp,  
Amalia Weimert-Szyfner,  
Elza Weimert Froehlich, 
Teresa Setzer-Pawłowska,  
Hanna Lietz-Stacherczyk, 
Andrzej Zacharias,  
Arthur Plitt,  
Lidia Plitt  (brak danych adresowych) 
Artur Boguś (brak danych adresowych),  
Harry Brehmer (brak danych adresowych),  
Henryk Kwiatkowski (brak danych adresowych),  
Beniamin Sonnenberg (brak danych adresowych),  
Elza Feist (brak danych adresowych)  
Ś.P.Wiera Butler,  
Ś.P. Wiesław Elbe,  
Ś.P. Alina Foskato,  
Ś.P. Daniela Lilienthal-Gadomska,  
Ś.P. Michał Reinstein. 
Irmgard Berendt-Pajka (konfirmacja Sorkwity)  
Halina Folc-Firus (konfirmacja Wałbrzych ?), 
Urszula Nadolna-Grześniak, (konfirmacja na Mazurach ?) 
Gerd Matz 
Lech Hellwig-Górzyński, 
Mieczysław Firus (brak danych adresowych - nie ma z nim kontaktu) 
ElŜbieta Szumowska-Kazimierczak, 
Ineza Westrich 
Edward Skorek 
Wanda Schilling  
Bohdan Sabela 
 

KONFIRMACJA 1985 (25 lecie konfirmacji) 
Krzysztof Jan Florczak 
 

 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 
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NOC MUZEÓW 15/16 maja 2010 
 

 
 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie po raz 

drugi bierze udział w projekcie Noc Muzeów. Wprawdzie kościół 
Świętej Trójcy zbudowany w latach 1778-1781 nie jest muzeum, a 
Ŝywym centrum religijnym, ekumenicznym oraz kulturalnym, to 
strategiczne połoŜenie oraz znaczenie najstarszego kościoła 
luterańskiego na Mazowszu, jest kolejną okazją do zapoznania 
warszawiaków oraz mieszkańców innych miast, a takŜe gości 
zagranicznych przybywających specjalnie na Noc Muzeów do stolicy z 
historią naszego kościoła. 

 
Kościół Świętej Trójcy otwarty będzie od godz. 18:00 do godz. 2:00. Noc 

Muzeów zainaugurujemy biciem w dzwony, co będziemy powtarzać co 
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godzinę do północy. Dzwony w chrześcijańskiej tradycji są zaproszeniem do 
wejścia w progi świątyni i do modlitwy. Jednak nie tylko dźwiękiem, ale i 
światłami będziemy zachęcać zwiedzających do odwiedzenia naszego kościoła, 
który w trakcie Nocy Muzeów będzie oświetlony kolorową iluminacją 
wewnątrz, jak i z zewnątrz.  

 
Podobnie jak w roku ubiegłym pierwsze 153 osoby, które przybędą do 

kościoła otrzymają „owoc nakazany” – jabłko. Liczba jest nawiązaniem do 
153 ryb, które apostołowie złowili po zmartwychwstaniu Chrystusa nad 
Morzem Tyberiadzkim. 

W trakcie Nocy Muzeów odbędą się trzy, półgodzinne koncerty pt. 
„PRZEBOJE MUZYKI ORGANOWEJ” w wykonaniu studentów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. Jerzego 
Dziubińskiego. Kościół Świętej Trójcy moŜe poszczycić się najlepszym 
instrumentem koncertowym tej klasy. Zaprezentowane zostaną znane dzieła 
Jana Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehude i, z okazji Roku Chopinowskiego, 
Fryderyka Chopina, który w kwietniu 1825 roku koncertował w naszym 
kościele przed carem Aleksandrem I. Z tego powodu kościół Świętej Trójcy 
znajduje się na szlaku turystycznym śladami Chopina i odwiedzany jest przez 
wiele grup z Polski i z całego świata. Koncert organowe rozpoczynać się 
będą o 20:00, 21:00 oraz 22:00.  

 
Zwiedzający będą mogli obejrzeć kościół, równieŜ na emporach, zwiedzić 

obszerne podziemia, zakrystię, w której przygotowana będzie wystawa 
strojów liturgicznych duchowych ewangelickich, XVIII-wieczne pieczęcie 
parafii oraz naczynia liturgiczne. 

 
Przed ołtarzem wystawiony jeden z niewielu ocalałych egzemplarzy Biblii 

Brzeskiej (tzw. Biblia Radziwiłłowska z XVI w). Do dyspozycji 
zwiedzających będą równieŜ wolontariusze Parafii Świętej Trójcy, którzy będą 
odpowiadać na pytania, dotyczące historii, doktryny i duchowości 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  

 
PoniewaŜ kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Warszawie 

moŜna nazwać kolebką polskiego ekumenizmu, chcemy w tym roku 
zaprosić warszawiaków na krótką, wieczorną modlitwę ekumeniczną, która 
rozpocznie się punktualnie o północy. Kościół Świętej Trójcy jest jednym z 
dwóch kościołów protestanckich na świecie, w którym kazanie wygłaszało 
dwóch papieŜy (drugim jest od marca br. kościół luterański w Rzymie).  

ZAPRASZAMY! 
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Zarejestruj się na FACEBOOK-u, aby 
skontaktować się z Parafią Ewangelicko-
Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie 

 

www.trojca.waw.pl 

 

NABOśEŃSTWA 
 

Kościół Św. Trójcy 
pl. Małachowskiego 1 

naboŜeństwa niedzielne: godz.1030 i 1900 

W kaŜdą niedzielę podczas naboŜeństwa odbywa Szkółka Niedzielna  
(w pomieszczeniu nad zakrystią),  

oraz zajęcia w Przedszkolu Parafialnym (w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4) 
 

Kaplica „Tabita” 
Konstancin-Jeziorna, ul Długa 43 

NaboŜeństwa niedzielne: godz. 1100 
 

Kościół we Włochach 
ul. Cietrzewia 22 

w kaŜda niedzielę - godz. 1000 
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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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Alina Eleonora z Rudzkich Janowska 
 

Gdzie jesteś Miednoje?Gdzie jesteś Miednoje?Gdzie jesteś Miednoje?Gdzie jesteś Miednoje?    
 
 
 
Wodzę palcem po mapie 
                Ale oczy łzami wezbrane nie widzą. 
Gdzie jesteś drogo 
                Kończąca się dołem grobowym? 
 
Czy tamta ziemia, 
               Tamte drzewa tamto niebo 
Powiedzą więcej 
                NiŜ to, co zapisano czarno na białym? 
 

Golgota bólu nie skończyła się 
               W Katyniu... ni w Miednoje. 
CięŜki cień KrzyŜa 
              Uderzył w siwe głowy starych matek, 
Legł na ramionach  
              Młodych wdów 
I zaparł drogę małoletnim dzieciom, 
              Raniąc kolczastym drutem obolałe serca. 

 
Gdzie jesteś Miednoje? 
BoŜe zmiłuj się nad nami! 
 
Pozwól nam, Panie, 
                  Patrzeć w czas przed nami z dobra nadzieją. 
Naucz nas chodzić drogą przebaczenia i pojednania 
                 W myśl Twoich nauk i przykładu Twojego Ŝycia 
Tu na Ziemi. 
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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 


