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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 
 
Zaufaj nowej drodze, gdzie Pan Cię widzieć chce – tak 
zaczynają się słowa jednej z pieśni w naszym 
Śpiewniku Ewangelickim (775). Nie jest to rozkaz, 
ani polecenie, ale zaproszenie i jednocześnie 
błogosławieństwo, skierowane nie tylko do Ciebie i 
do mnie, ale równieŜ do całego Kościoła. Zaufajmy 

nowym drogom, zaufajmy Bogu, który poprzez wieki jak Matka nosił 
nas na swoich rękach, a w Jezusie Chrystusie dał dowód 
bezwarunkowej miłości. 
Zaufaj nowe drodze oznacza wiarę, która nie bacząc na Ŝyciowe trudności 
zwycięŜa zwątpienie, beznadzieję i duchową pustkę. Zaufaj nowej drodze 
to takŜe dziękczynienie za dotychczasową drogę – jako warszawscy 
luteranie dziękowaliśmy Bogu, iŜ w Duchu Świętym prowadził swój 
Kościół przez niespokojną historię. Świętowaliśmy, wspominaliśmy i 
dziękowaliśmy za 230-lecie połoŜenia kamienia węgielnego pod kościół 
Świętej Trójcy i 50. rocznicę ponownego poświęcenia kościoła po 
wojennych zniszczeniach. Minione obchody jubileuszowe pozwoliły 
nam na nowo zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Ewangelii – 
zwiastowanego Słowa i Sakramentów. Poprzez nie Bóg przemawia do 
nas i wspiera nas w chwilach dobrych i złych. Dobrze, Ŝe znów 
mogliśmy na nowo to przeŜyć i to w tak szczególny sposób. Z tego teŜ 
powodu, chciałbym Wam w imieniu Rady Parafialnej podziękować za 
udział w Obchodach Jubileuszowych, Wasze wsparcie i zaangaŜowanie. 
Zaufajmy nowym drogom, na które posyła nas Bóg i nie zapominajmy 
o starych drogach, którymi prowadził nas począwszy od Chrztu 
Świętego. 
Wszystkim Wam, drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Ŝyczę dobrego i 
przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Serdecznie zachęcam 
Was do uczestnictwa w naboŜeństwach niedzielnych w miejscach, do 
których się wybieracie – informacje o adresach i porach naboŜeństw 
znajdziecie w Kalendarzu Ewangelickim, na stronie luteranie.pl, bądź w 
naszej Kancelarii Parafialnej. Niech Bóg Wam i Waszym Rodzinom 
obficie błogosławi! 
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Proboszcz Parafii  
                                                                                      

ks. Piotr Gaś 
KAZANIE WYGŁOSZONE PRZEZ BISKUPA 

DIECEZJI WARSZAWSKIEJ KS. MIECZYSŁAWA 
CIEŚLARA PODCZAS NABO śEŃSTWA 

DN. 15. 06. 2008 r. 
w  230 rocznic ę wmurowania kamienia w ęgielnego 

pod budow ę kościoła św. Trójcy w Warszawie, 
 15 czerwiec 2008. 

 
Tekst kazania: Jan  10, 7. „Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec”. 
 

Pośród rodzinnych pamiątek przechowujemy zdjęcie uczestników uroczystego 
naboŜeństwa z okazji poświęcenia kościoła św. Trójcy w Warszawie po jego 
odbudowie po zniszczeniach wojennych.  To było  22 czerwca 1958 roku. 
Zdjęcie zostało zrobione po naboŜeństwie. Pośród wielu znamienitych 
uczestników tego wydarzenia kościelnego widać tam równieŜ mojego ojca, 
który jako członek chóru z PEA z Wisły brał udział w tym naboŜeństwie.  
Ośmielam się na ten osobisty wątek wspomnień dlatego aby wspomnieć  śp. 
Biskupa Kościoła naszego ks. dr A. Wantułę, którego kolejna rocznica śmierci 
dzisiaj właśnie przypada. Obecność wiślan na tym naboŜeństwie niewątpliwie 
wiązała się z osobą ks. prof. dr A. Wantuły, który jeszcze był w swojej parafii 
wiślańskiej ale częściej przebywał w Warszawie z racji swoich kościelnych i 
akademickich obowiązków.  Był On dla wielu Ewangelików nauczycielem i 
przewodnikiem. A sam szedł śladem śp. Biskupa Juliusza Burschego 
wychowując w miłości do Kościoła i Ojczyzny młode pokolenie 
ewangelików.   
 

Takim to bardzo osobistym wspomnieniem pragnę rozpocząć moje kazanie 
aby podkreślić, Ŝe mury Ŝyją, jeŜeli Ŝyją i działają ludzie, którzy w te mury 
wnoszą Ŝycie. Myślę, Ŝe wielu dzisiejszych uczestników tego uroczystego 
naboŜeństwa wchodząc do tego pięknego kościoła przypomina sobie ludzi, 
którzy zaznaczyli ich Ŝycie swoim świadectwem miłości i wiary. Ci, których 
dziś z miłością wspominamy pokazywali nam na Chrystusa, który w ciągle 
zmieniającej się rzeczywistości świata pozostaje ten sam, jako źródło 
wszelkiego dobra. Chrystus jako nasz Pan i Bóg jest źródłem naszej nadziei, 
która prowadzi nieraz przez trudy i znoje ale zawsze do chwały, zawsze do 
gwiazd.  
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Dziękujemy dziś Bogu za wszystkich, którzy zapatrzeni w miłość Chrystusa 
przykładem swojego Ŝycia zyskali powaŜanie i szacunek tak iŜ uzyskali zgodę 
na wybudowanie tej świątyni. Budując te monumentalne mury zawsze Ŝyli z tą 
miłością,, wiarą i nadzieją poza tymi murami, pośród świata, który te mury 
otaczał, wnosząc swoją dobrą cząstkę do wspólnego Ŝycia.  
 
To, co jest pośród świata, do którego posłał nas Pan ze świadectwem o swojej 
miłości zawsze jest drogą wyboru, która domaga się od nas trwania przy tym 
co dobre, co buduje co chroni Ŝycie, co zachowuje pokój. Zło, które zawsze 
jest realną siłą nie moŜe zwycięŜać tam, gdzie duch ludzki czerpie siłę z 
Ewangelii. Takie jest na tym miejscu świadectwo wiary. Nie zabrakło nigdy na 
tym miejscu zwiastowanej Ewangelii, która przez miłość Chrystusa budziła 
ludzkie serca do czynów wielkich. I dziś moŜemy mówić patrząc w przeszłość 
o łasce Pana, Ŝe nie jest ona w naszym Ŝyciu daremna. O tego samego Ducha i 
jego dar modlimy się dla nas i dla przyszłych pokoleń. 
 
Otwarte na nowo szeroko drzwi kościoła, tego kościoła, zapraszają do 
wnętrza monumentalnego, prawdziwie królewskiego i prowadzą do ołtarza, 
który opowiada o miłości Boga w Chrystusie Zbawicielu świata. Nie są te 
drzwi łukiem tryumfalnym, choć otwarte zapraszają aby ogłosić zwycięstwo. 
Zawsze jednak przez Chrystusa, przez pojednanie, nigdy przez pychę i 
pogardę dla słabych i pokonanych.  
 
To niebezpieczeństwo istnieje jednak zawsze. Dlatego dziś przypominamy 
słowa Jezusa „Ja jestem drzwiami dla owiec”. To znaczy tyle Ŝe dąŜąc do 
zwycięstwa dobra nie moŜemy mieć w sobie innego ducha jak tylko 
Chrystusowego. Przechodząc przez drzwi, którymi jest Chrystus, dajemy 
wyraz naszej woli aby był nie tylko naszym troskliwym, dobrym pasterzem  ale 
był naszym Panem, którego słuchamy i jesteśmy mu posłuszni. MoŜe nieraz 
wbrew sobie i przeciw sobie samym. Wbrew swoim słabościom i wahaniom 
aby jak ap. Tomasz dotykając znaków cierpienia na ciele Jezusa wyznawać 
„Pan mój i Bóg mój.”  
 
Ewangelia zaprasza nas wszystkich - ufaj Chrystusowi i noś nadzieję w sercu. 
On nie zawiedzie nas nigdy albowiem święte znaki pojednania na jego 
zmartwychwstałym ciele są wieczne i mówią o Bogu, który nie opuszcza 
nigdy. To my czasem wychodzimy poza te drzwi, którymi jest Chrystus. On 
mówi jestem z tobą. My odpowiadamy chcę być sam. Czasem tam, poza 
murami, daleko, zapominamy o tej łasce porzucając dziedzictwo, które zostało 
nam darowane. Jednak Ewangelia to świadectwo o miłości, która nigdy nie 
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przestaje zapraszać. Zawsze jesteśmy mile widziani, kiedy wracamy. Taki jest 
Chrystus. On zawsze otworzy kiedy staniemy u Jego drzwi. Przodkowie nasi, 
patrząc na minione lata doświadczyli takiej pomocy Boga. Patrząc na krzyŜ 
Jezusa mamy odwagę mówić, Ŝe doświadczymy tego i my i ci co przyjdą po 
nas.  
 

Dlaczego Jezus mówi, Ŝe jest drzwiami dla owiec? Drzwi są niepotrzebne 
tam gdzie nie ma muru, który stanowi granicę pomiędzy tym co wewnątrz i 
tym co wewnętrzne. JeŜeli Jezus mówi, Ŝe jest drzwiami dla owiec, to oznacza 
w pierwotnym kontekście zaproszenie do miejsca bezpiecznego i spokojnego 
takiego, które daje ochronę przed tym co na zewnątrz przed chłodem i 
nieprzyjacielem, który czai się w mroku. Kiedy wiec słyszymy słowa 
symboliczne, Ŝe On jest „drzwiami dla owiec” to znaczy, Ŝe przyjmując jego 
zaproszenie nieustannie codziennie jak przypomina nasz Reformator ks. dr M. 
Luter musimy odwracać się od zła i zwracać ku dobremu, tak w naszym 
osobistym jak i wspólnotowym Ŝyciu. 
 

Co mamy czynić aby spełnić to powołanie? Dlatego ów symboliczny mur i 
drzwi, które dzielą nas od rzeczywistości gdzie uznaje się róŜne „panowanie”. 
Kościół to wspólnota posłana do świata aby składać tam świadectwo o 
miłości Boga lecz odgrodzona murem i drzwiami od świata. Kto tu wchodzi 
drzwiami którymi jest Chrystus wyznaje, Ŝe tu On jest Panem.  
 

Wyznanie, Ŝe On jest naszym Panem oznacza wezwanie byśmy traktowali 
nasze Ŝycie jako powołanie Boga do słuŜenia Ŝyciu i dzielenia się nim. On 
nasz Pan powiedział, Ŝe nasza wielkość jest poprzez naszą słuŜbę. 
Powszechność tego powołania jest podstawą naszej etyki odpowiedzialności i 
dostrzegania wartości i godności Ŝycia w kaŜdym nawet najmniejszym i 
najsłabszym. Bo w nim ukrywa się Chrystus.   
Nie za nagrodę i dla zasługi naszej ale z miłości do Chrystusa. Gdyby z tej 
prawdy o Ŝyciu, która wynika z ducha Ewangelii miałby się zrodzić jakiś 
system zniewolenia człowieka oznaczałoby to, Ŝe spróbowaliśmy wejść do 
owego szczególnego miejsca, którym jest Królestwo Boga nie przez drzwi, 
którymi jest Chrystus ale podstępnie i fałszywie, jak złodziej lub dzikie zwierze 
szukające łupu.  
 

PoniewaŜ zostaliśmy w Chrystusie powołani do 
godności dzieci Boga i obdarowani dziedzictwem 
zbawienia chcemy tę słuŜbę wykonać dobrze i z 
miłością. Niech takie świadectwo naszej wiary trwa na 
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tym miejscu, bo Jezus który mieszka w sercach naszych jest ten sam wczoraj, 
dzisiaj i na wieki.  

Amen. 
 

NASI CZCIGODNI PARAFIANIE  
I PENSJONARIUSZE EOD „TABITA”,  

KTÓRZY W DRUGIM PÓŁROCZU 
2008 ROKU OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE 

URODZINY  

100 –    urodziny  
02. 07. – Elżbieta 
SOKOŁOWSKA 
 

95 –    urodziny  
10. 07. – Alicja KARPOWICZ   
14. 07. – Adolf REDEL 
10. 09. – Hanna WRÓBEL 
21. 10. – Janina MAŁECKA 
27. 10. - Zofia WALTER 

 

90 –    urodziny  
14. 07. – Halina 

DUCHNOWSKA 
17. 09. – Maria SCHIELE 
10. 10. – Alwina WROŃSKA 
09. 11. – Wanda SŁOWIK 
 

 

85 –    urodziny (1923) 
10. 08. – Alicja LICHOCKA-
MAJMON 
16. 08. - Remigiusz 
NIEMCZYŃSKI 
16. 09. – Jadwiga 
GARDAWSKA  
16. 11. – Irena ŁAUKEDREJ 
13. 12. – Maria NIEDOBA 
 

80 –    urodziny  
07. 08. - Hanna BALZAM 
22. 09. – Irena 
BIEŃKOWSKA 
22. 09. – Edyta 
PASZKOWIAK 
25. 09. – Wacław WOJAK 
05. 10. – Irena 
MILISZKIEWICZ 
15. 12. – Irmina DYLIS 
01. 12. – Halina HALWEG  
10. 12. – Otylia  
KOMOTAJTYS 
18. 12. – Olga MAJEWSWKA 
25. 12. – Henryka 
CHALUPEC 

 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 
a także wszystkim Parafianom, 

którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 
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najserdeczniejsze życzenia  
Bożego błogosławieństwa 

na dalsze lata życia składają 
Księża, Diakon, Katechetki, Rada Parafialna  

oraz redakcja Informatora 
Parafii Świętej Trójcy 

 
INFORMACJE RADY PARAFIALNEJ 

 
19.01.2008 r. Rada Parafialna na posiedzeniu w EOD 
„Tabita” podjęła uchwałę o odwołaniu                  
ks. Sławomira Sikory z funkcji dyrektora 
Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita”. 
Informację tę przekazano na zebraniu Komitetu 
Parafialnego w dn. 20. 01. 2008 r. Obowiązki Dyrektora 
Ośrodka Rada powierzyła pani Halinie Kaczorowskiej – dotychczasowemu 
zastępcy Dyrektora Ośrodka. 
 
19.02.2008 r. Rada Parafialna podjęła uchwałę o rozwiązaniu z panią 
Haliną Kaczorowską umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Do czasu 
powołania nowego dyrektora EOD „Tabita” Proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś 
wraz z Radą Parafialną zarządzał Ośrodkiem. 
 
Rada Parafialna na posiedzeniu dn. 10.04.2008 r. zapoznała się z 
oświadczeniem ks. Sławomira Sikory z dn. 3.04.2008 r., w którym zgłasza 
on rezygnację ze stanowiska Proboszcza Pomocniczego i pracy w Parafii 
Świętej Trójcy, a w dn. 28.04. przyjęła jego rezygnację z dniem 
30.04.2008r.  
 
Rada Parafialna zapoznała Komitet Parafialny w dn. 25 maja  z treścią 
oświadczeń ks. S. Sikory. Komitet Parafialny został zapoznany teŜ z 
raportem zespołu diagnostycznego powołanego do oceny sytuacji w EOD 
„Tabita”. Powołany zespół diagnostyczny, potwierdził słuszność decyzji 
personalnych i podkreślał konieczność profesjonalnego zarządzania 
ośrodkiem. 
Zebranym przedstawiono kandydata na stanowisko dyrektora - dr. 
Wojciecha Boratyńskiego, który przedstawił wstępny plan zarządzania 
EOD „Tabita”.  
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Ze względu na ilość spraw i wagę zagadnień omawianych na tym 
spotkaniu zdecydowano część zagadnień omówić na drugiej części obrad, 
które zaplanowano na okres po 15 czerwca 2008 r. Druga część 
posiedzenia Komitetu została zwołana na dz. 17. 06. 2008 r.  
 
Z dniem 5.06.2008 r. zarządzanie EOD Tabita powierzono firmie Promotra 
Polska Spółka z o.o. ze wskazaniem, iŜ funkcję dyrektora EOD „Tabita”  
będzie sprawował dr Wojciech Boratyński. 
 
Na posiedzeniu Komitetu Parafialnego w dniu 17.06. omówiono obchody 
jubileuszowe naszej Parafii, które miały miejsce w dniach 13-15. 06. 2008 
r. Dr Wojciech Boratyński, który objął kierownictwo EOD „Tabita” z dniem 5. 
06. 2008 r. przekazał Komitetowi swoje pierwsze spostrzeŜenia i uwagi. 
 
Komitet Parafialny został teŜ poinformowany, Ŝe Biskup Kościoła skierował 
do naszej parafii wikariusza Ks. Waldemara Wunsza , który rozpocznie 
pracę w naszej parafii z dn. 1. 07. 2008 r.  

 
Rada Parafialna 

 
Ks. Waldemar Wunsz  (ur. 1974) pochodzi z Tychów. Studia 
teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, broniąc pracę magisterską pt. „Nadzieja 
powszechnego zbawienia w myśli Hansa U. von Balthasara”. 
Studiował takŜe historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ordynowany został 9 marca 2008 r. w Krakowie. W czasie 
studiów odbywał praktyki m.in. w naszej parafii. Od 2006 r. 
pracował jako praktykant, a później wikariusz w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Jest Ŝonaty z Ewą, 
wkrótce zostanie ojcem. 

 

 
JUBILEUSZE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
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Rok 2008 – to rok kilku waŜnych dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy Warszawie rocznic.  

230 lat temu  - 4 maja 1778 r . wmurowano kamień węgielny w miejscu 
gdzie miał stanąć ołtarz w kościele Ewangelicko-Augsburskim w 
Warszawie. Jego budowa trwała juŜ wówczas od roku.  
Świątynia uległa zniszczeniu w we wrześniu 1939, poŜar zniszczył kopułę 

i całe wyposaŜenie wnętrza. Z mozołem podnosił się z ruin po wojnie. W 
1951 r. władze komunistyczne odebrały kościół Parafii z zamiarem 
przeznaczenia go na cele świeckie, szczęśliwie w 1956 r. zwrócony został 
prawowitym właścicielom.  

50 lat temu, po dokończeniu odbudowy 22. czerwca 1958 r. odbyło się 
uroczyste poświęcenie kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy 
w Warszawie. Na tę uroczystość wówczas przybyło około stu duchownych 
z kraju i zagranicy, a takŜe duchowni innych wyznań. Zgromadzili się 
warszawscy ewangelicy, takŜe współwyznawcy z całego kraju.  

10 lat temu, 22. marca 1998 r.  odbyła się uroczystość poświęcenia 
nowych organów firmy braci Hillebrand z Hanoweru.   

80 lat temu lat temu – 7. czerwca 1928 r.  połoŜono kamień węgielny pod 
budowę domu macierzystego Diakonatu Warszawskiego „Tabita”, mieścił 
się w nim równieŜ pensjonat dla rekonwalescentów szpitala ewangelickiego 
– dziś jest to budynek starej części „Tabity”.  

Rada Parafialna postanowiła szczególnie uczcić te rocznice: sesją 
naukową, młodzieŜowym panelem dyskusyjnym, wystawami, koncertami, 
uroczystym naboŜeństwem, wydaniem specjalnego informatora 
parafialnego. 

Organizatorami tego Jubileuszu były obie warszawskie parafie 
luterańskie. Naszymi partnerami był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Konrada Adenauera. 
Patronat honorowy objęli: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP - bp Janusz Jagucki, zwierzchnik diecezji 
warszawskiej – bp Mieczysław Cieślar, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Bogdan Zdrojewski, Prezydent Miasta St. Warszawy – prof. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Eurodeputowany - prof. Jerzy Buzek,  rektorzy: 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej - bp prof. Wiktor Wysoczański, 
Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, 
Szkoły Głównej Handlowej – prof. Adam Budnikowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Warszawie – Andrzej Maciejewski 

Pierwszy dzień obchodów 13. 06. 2008 r. to  sesja naukowa „Ewangelicy 
w dziejach Warszawy”, która odbyła się w jednej z sal Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego (BUW). Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen 
omówił temat:„Początki, czyli ewangelicy XVII i XVIII w.” 

„Dzieje Parafii warszawskiej  w XIX i XX w” przybliŜył  ks. dr Włodzimierz 
Nast – emerytowany proboszcz Parafii Świętej Trójcy, a proboszcz Parafii 
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Wniebowstąpienia Pańskiego ks. płk Adam Pilch przedstawił zebranym 
„Ewangelicką Parafię wojskową na warszawskim Mokotowie”. O 
„Artystycznej i pedagogicznej działalności Jerzego Lefelda” mówił 
Stanisław Dybowski. A o „Starych drukach ewangelickich w zbiorach BUW” 
mówiły: Halina Mieczkowska i ElŜbieta Bylinowa. 

W części popołudniowej sesji prof. dr hab. Juliusz Gardawski mówił o 
„Osadnictwie ewangelickim w XIX w. na przykładzie rodzin Burschów i 
Kruschów”. Sylwetkę Wilhelma Kolberga przybliŜył  prof. dr Tadeusz 
Stegner. Prof. Mieczysław Matejak opowiedział o parafialnych szkołach 
średnich: „Liceum Mikołaja Reja i Anny Wazówny”. Tadeusz Świątek 
przedstawił ciekawostki: „Nieznane fakty z Ŝycia ewangelików 
warszawskich” 

Po zakończeniu sesji naukowej, której efektem ma być publikacja, 
zawierająca wygłoszone referaty i głosy w dyskusji, w sali wystawowej 
BUW otworzono ekspozycję druków, pamiątek, zdjęć. Eksponaty pochodzą 
z zasobów BUW, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w 
Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Konsystorza, Komisji 
Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu Historycznego działającego przy 
parafii, pamiątki i zdjęcia z prywatnych zasobów rodzinnych warszawskich 
ewangelików. Na jednej ze ścian umieszczono kalendarium wydarzeń 
związanych z kościołem, parafią, warszawskimi luteranami. Wystawa ta 
jest dostępna dla zwiedzających do końca czerwca.  

DuŜe zainteresowanie budzi tez wystawa  zawieszona „na płocie” wokół 
kościoła. 

Wieczorem w kościele Św. Trójcy w Warszawie odbył się koncert muzyki 
organowej „Bach to the future” w wykonaniu tytularnego organisty katedry 
Notre Dame w ParyŜu, Oliviera Latry.  

14. czerwca w sali konferencyjnej BUW odbył się młodzieŜowy 
międzynarodowy panel dyskusyjny, w którym brała udział młodzieŜ z 
Niemiec, Holandii, Szwecji i Polski. Temat dyskusji  „Po co nam kościół?”.  
Bardzo ciekawej dyskusji przysłuchiwali się nie tylko młodzi parafianie.  
Choć frekwencja na tym spotkaniu nie była aŜ tak liczna jak na sesji 
naukowej poprzedniego dnia, to ci co przyszli na pewno nie Ŝałowali. 

Wieczorem w kościele Świętej Trójcy odbył się bardzo ciekawy koncert: 
„Bach – semper magnificus”. Na fortepianie grał znany pianista i 
kompozytor jazzowy Adam Makowicz, a organista kościoła  Świętej Trójcy 
Jerzy Dziubiński na organach. Na koncert przybyli nie tylko zaproszeni 
goście i parafianie, ale teŜ i liczni warszawiacy, którzy juŜ na długo przed 
koncertem gromadzili się przed kościołem.  

15. czerwca w uroczystym naboŜeństwie, które rozpoczęto się 
procesjonalnym wejściem duchownych, rad parafialnych obydwu 
warszawskich parafii luterańskich, wzięli udział biskupi – seniorzy: ks. 
Janusz Narzyński, ks. Jan Szarek, ks. Zdzisław Tranda, zwierzchnik 
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diecezji warszawskiej - bp Mieczysław Cieślar. Biblię wniósł do kościoła  
proboszcz parafii Świętej Trójcy – ks. Piotr Gaś, naczynia liturgiczne - 
proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego – ks. Adam Pilch i ks. 
Marcin Undas ze Zgierza, księgi wyznaniowe – proboszcz z Węgrowa – ks. 
Bogdan Wawrzeczko. W naboŜeństwie wzięła teŜ udział proboszcz katedry 
luterańskiej w Uppsali – ks. Tuulikki Koivunen Bylund.  Przekazała ona dar 
– ofiarę zebraną w Szwecji na cele diakonijne naszej Parafii.  

Po naboŜeństwie przed kościołem zorganizowano piknik dla parafian: 
przy kawie i  ciastach, przygotowanych przez komisję diakonijną, parafianie 
mogli podzielić się wraŜeniami z uroczystości, a takŜe wspomnieniami 
sprzed lat... Mogli tez w specjalnym stoisku nabyć pozycje wydawane 
przez  Towarzystwo Biblijne.  

Z okazji jubileuszu wszyscy parafianie mogli się zaopatrzyć w Informator 
Parafii, który wydano specjalnie z tej okazji. Przypomniano w nim dzieje 
Parafii i kościoła, a takŜe zamieszczono liczne wspomnienia Parafian z 
czasów trudnych i smutnych, gdy kościół legł w gruzach, z czasów niedoli, 
z czasów nadziei, odbudowy, okresów załamań i odnowy.1  

Informacje na temat historii naszej parafii zamieszczone zostały w 10 i 11 
numerze „Zwiastuna”.  

Uruchomiono  takŜe stronę internetową: luteranie.waw.pl, na której 
moŜna znaleźć historie róŜnych obiektów parafialnych.  

Aldona Karska 
 

��� 

                                                 
1 W Informatorze  wydanym z okazji jubileuszy Parafii - Nr 2(43)2008 -  wkradły się błędy: na 
stronie 13 błędnie podana jest data wizyty papieŜa Jana Pawła II – powinno być:    9. VI. 
1991r., a w podpisie pod zdjęciem powinno być: 9 czerwca 1991 r . 
Na stronie 14, w podpisie pod fotografią fragmentu obrazu „Luter na sejmie w Wormacji”  jako 
autor obrazu powinien być podany: Stefan Juliusz Norblin .   
Redakcja Informatora za powyŜsze błędy serdecznie przeprasza. 
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PODZIĘKOWANIE PROBOSZCZA  

 
 

„Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie?  
Tedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie!” Iz 6,8 

 
 
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, 
Czcigodni Zborownicy warszawskich Parafii ewangelicko-augsburskich 
Wielce Szanowni Państwo 
 
Niekiedy moŜna usłyszeć, Ŝe najtrudniej jest mobilizować ludzi do działania, 
pracy i poświęcenia. Znane są opinie, Ŝe jeśli moŜna na kogoś liczyć to tylko 
na siebie. Jednak doświadczenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie, sięgające ostatnich miesięcy pokazują, Ŝe jest zupełnie 
inaczej. Obchody Jubileuszowe związane m.in. z 230-leciem połoŜenia 
kamienia węgielnego pod kościół Świętej Trójcy oraz 50. rocznicą ponownego 
poświęcenia kościoła po wojennych zniszczeniach pokazały nie tylko 
zdumiewające i często zaskakujące samych organizatorów dziedzictwo 
religijne, kulturowe i historyczne warszawskiego luteranizmu, ale i coś 
istotnego, na co równieŜ liczyliśmy i się nie zawiedliśmy.  
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W nasze Obchody Jubileuszowe zaangaŜowało się kilkadziesiąt osób, które 
poświęcając swój wolny czas, zademonstrowały swoje przywiązanie do Parafii, 
Kościoła, ale przede wszystkim do Pana Boga, który wciąŜ szuka, zaprasza, 
powołuje i uzdalnia do realizacji zadań, słuŜących Ewangelii i bliźnim. Na 
nasz apel odpowiedziało wiele osób z obydwu warszawskich Parafii, ale takŜe 
ludzie nie będący członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  
 
Właśnie gigantyczne poświęcenie, ogromna Ŝyczliwość, z jaką się spotykaliśmy 
u wielu ludzi spoza naszej Wspólnoty, liczne spotkania i róŜne doświadczenia, 
które wystawiały niekiedy na próbę naszą cierpliwość, sprawiają, Ŝe zadanie 
podziękowania Wam za wytrwałość i pomoc jest nie tylko zaszczytem, ale i 
wyzwaniem - nie sposób podziękować kaŜdej i kaŜdemu z Was z osobna. 
Znając Wasz trud i oddanie niełatwo znaleźć odpowiednie słowa 
podziękowania, tym bardziej, Ŝe mobilizowanie Was nie było konieczne: do 
Parafii zgłaszały się róŜne osoby lub poproszone o pomoc bez wahania 
odpowiadały, Ŝe są chętne, gotowe do działania! 
 
Pragnę wreszcie podziękować Wam, członkom Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego w Warszawie, bez względu na przynaleŜność parafialną, oraz 
Siostrom i Braciom z innych Kościołów za wspólną modlitwę podczas 
naboŜeństwa 15 czerwca br., za słowa wsparcia i zachęty. Bóg buduje swój 
Kościół z Ŝywych kamieni, poświęconych mocą Ducha Świętego. Są nimi 
wierni, którzy słyszą głos Dobrego Pasterza i poprzez Słowo i Sakramenty 
lgną do Niego. Jezus Chrystus zaprasza, gromadzi i przyjmuje kaŜdego, kto 
weń wierzy – dziękuję Panu Bogu, Ŝe na nowo mogliśmy zwiastować tę 
Ewangelię podczas wspólnego świętowania. 
 
Dziękując wszystkim w imieniu Rady Parafialnej i swoim własnym 
staropolskim „Bóg zapłać”, Ŝyczę Wam i Waszym Rodzinom, Wspólnotom 
Parafialnym oraz tym, którzy są Wam bliscy, bezpiecznego odpoczynku 
wakacyjnego oraz tego, czego najbardziej wszyscy potrzebujemy – BoŜego 
błogosławieństwa. 
                                              Wasz w Chrystusie Panu 
 
 

                                                               ks. radca Piotr Gaś 
 

Proboszcz Parafii Świętej Trójcy 
 
Warszawa, 30. 06. 2008 r.  
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ŚNIADANIE DLA SENIORÓW I SAMOTNYCH 

 
W sobotnie przedpołudnie - 5. kwietnia, 

w sali parafialnej  na „poświątecznym” 
śniadaniu zgromadziło się około 50 osób. 

Od kilku lat Komisja Diakonijna  naszej 
parafii organizuje trzy razy w roku 
spotkania przy skromnym poczęstunku dla 
osób samotnych i seniorów. Spotkania te 
są okazją do nawiązania kontaktów, 
spotkania z duszpasterzami, 
przybliŜeniem aktualności parafialnych.  

Tegoroczne spotkanie otworzyła 
przewodnicząca komisji diakonijnej p. Adda Hasiuk, modlitwą rozpoczął ks. dr 
Włodzimierz Hause. Na spotkaniu byli obecni równieŜ proboszcz - ks. Piotr Gaś i 
ks.  dr Włodzimierz Nast.  

Spotkanie zakończył modlitwą proboszcz Parafii 
AK 

WYSTAWA MALARSTWA 
 

W dniu 5.04. 2008 r. w sali parafialnej przy ul. 
Kredytowej 4, prezes warszawskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego ks. Jan 
Hause otworzył wystawę malarstwa pani 
ElŜbiety Krysiewicz . Do sali parafialnej przybyło 
kilkanaście osób krewnych, znajomych malarki i 
parafianie. Autorka prac przedstawiła swoją 
drogę do malarstwa, opowiedziała o swoich 
zainteresowaniach i technikach malarskich.  

Pani ElŜbieta Krysiewicz jest amatorką. Dawne, jeszcze szkolne zainteresowania 
sztuką zaczęła realizować praktycznie dopiero po zakończeniu pracy zawodowej. 

Wystawione obrazy to głównie pejzaŜe i kwiaty. Jest tez obraz przedstawiający 
kościół ewangelicki we Włochach. 

Wystawione obrazy moŜna było zamówić. Część dochodów ze sprzedaŜy 
autorka przeznaczyła na cele diakonijne naszej parafii.  

Wystawa była prezentowana do końca maja 2008 
AK 

WARSZAWSCY LUTERANIE W KALININGRADZIE 
 
W 2005 roku liturgię na  Światowy Dzień  Modlitwy przygotowywały chrześcijanki 

z Polski. 4. marca 2005 r. na centralnym naboŜeństwie w kościele Świętej Trójcy w 
Warszawie  wśród licznych gości zagranicznych była teŜ  przedstawicielka 
kaliningradzkich luteranów - pani Nina Tejchrib. Podczas swego pobytu nawiązała 
kontakt z przedstawicielkami Koła Pań warszawskiej parafii Świętej Trójcy.  Zaczęła 
się wymiana listów między  kołami    działającymi  w obu zborach. W grudniu 2006 
roku przybyła do Warszawy pierwsza, 7-osobowa delegacja kobiet z  Kaliningradu. 
We wrześniu 2007 roku, na zaproszenie organizatorek Forum Kobiet Luterańskich 
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przybyły na jego obrady  dwie reprezentantki parafii luterańskiej: panie Elvira Siroka 
i NadieŜda Tiptienko, które aktywnie uczestniczyły w pracach Forum.  

Wyjazd z rewizytą  do naszych sąsiadów przeciągał się z róŜnych przyczyn, aby  
wreszcie dojść do skutku w dniach od 11 do 14 kwietnia bieŜącego roku.    

I tak do Kaliningradu pojechała delegacja w składzie: proboszcz ks. Piotr Gaś, 
diakon Małgorzata Gaś, Maria Chmiel, Aldona i Karol Karscy. Wszyscy zostali 
zakwaterowani w parafii ewangelickiej w Kaliningradzie. Kościołowi luterańskim w 
Kaliningradzie, nie zwrócono Ŝadnego obiektu, ale zezwolono na wybudowanie 
nowego kompleksu. Odbudowana niedawno katedra kaliningradzka pełni funkcję 
gównie kulturalne jako sala koncertowa. Ale są tam dwie kaplice: prawosławna i 
luterańska, w których okazjonalnie odbywają się naboŜeństwa. 

Delegacja odwiedziła ośrodki charytatywne prowadzone przez kościół luterański 
w obwodzie kaliningradzkim. W miejscowości ZadoroŜje pastor Tatiana Pietrenko – 
dyrektor ośrodka - pokazała Dom Opieki im. Karla Bluma; delegacja miała okazję 
zwiedzić odbudowany Kościół Salzburski w Gusiewie (d. Gumbinnen) i  Dom 
Diakonii, w którym wydawane są posiłki dla dzieci, a pielęgniarki prowadzą opiekę 
nad chorymi i samotnymi w domach.  

W miejscowości  Czerniachowsk (d. Insterburg) Rusłan Semenjukow i pastor 
Maria Gołoszapowa zaprosili nas do mieszkania, do którego zbiera się na 
naboŜeństwach grupa miejscowych ewangelików i pokazali teŜ remontowany 
budynek, który będzie przeznaczony na dom parafialny im. Marcina Lutra.  

Warszawska delegacja była teŜ w schronisku „Jabłonka” dla dzieci bezdomnych 
w Kaliningraddzie, gdzie znajdują one pomoc pedagogiczną, psychologiczną, 
posiłek, a nawet nocleg.   

Podczas niedzielnego naboŜeństwa w kościele Ewangelicko-Luterańskim w 
Kaliningradzie ks. Piotr Gaś wygłosił słowa pozdrowienia, a pani Maria Chmiel 
przeczytała list do kaliningradzkich ewangelików od Rady Parafialnej Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie.  

Kilka dni po powrocie delegacji z Kaliningradu z parafii Ewangelicko-Luterańskiej 
w Kaliningradzie nadszedł do Parafii Świętej Trójcy w Warszawie list. Było to 
podziękowanie za przyjazd delegacji z Warszawy i potwierdzenie nadziei, Ŝe  
kontakty między parafiami będą się  rozwijać.  Zaraz na początku znalazły się 
słowa: „Iskra przyjaźni wzniecona przez nasze kobiety przeradza się w przyjaźń 
dwóch parafii. Albowiem przyjaźń to siostra miłości, a miłość BoŜa rozlewa się w 
naszych sercach  dzięki działaniu Ducha świętego...”  Iskra wzniecona przez 
kobiety... 

Maria Chmiel, Aldona Karska 
 

SPOTKANIA KOŁA PA Ń 
 

W okresie od lutego do  maja 2008 r. odbyły się następujące spotkania 
Koła Pań: 
 
21 lutego miało miejsce wspólne Koło Pań. Przybyły panie z 4 parafii 

ewangelickich oraz zaproszone siostry z kościołów polsko- i rzymskokatolickiego. 
Obecni byli księŜa Wł. Nast i P. Gaś. Pogadankę n.t. „Homeopatia – za i przeciw”  
wygłosiła dr Lilli Hamann. Temat przyjęty był przez zebranych z zainteresowaniem, 
o czym świadczyły indywidualne rozmowy z panią doktor juŜ po spotkaniu. 
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27 marca pani ElŜbieta Chmiel, historyk sztuki, wygłosiła prelekcję n.t.  „Motyw 
Ostatniej Wieczerzy w sztuce protestanckiej”. 
17 kwietnia  uczestniczki wizyty w Królewcu (Kaliningradzie) – pani      kurator 
Aldona Karska i przewodnicząca Koła Pań Maria Chmiel dzieliły się wraŜeniami z 
pobytu w tamtejszej parafii luterańskiej, prezentując liczne zdjęcia, zrobione 
podczas wizyty. 
 7 maja  wspólne Koło Pań odbyło się w Parafii Wniebowstąpienia – było to 
spotkanie autorskie z panią Małgorzatą Kalicińską  
29 maja  pani Beata Wolfram omawiała problem przemocy w rodzinie w ramach 
ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania przemocy.   
19 czerwca   pani Maria Milbrandt, przewodnicząca Koła Wazowianek, opowiadała 
o dziejach   przedwojennego gimnazjum im. królewny Anny Wazówny oraz o 
powstaniu i losach zawiązanego juŜ po wojnie Koła Wazowianek, grupującego 
dawne uczennice tej szkoły. 

W lipcu i sierpniu trwa przerwa wakacyjna.    M. Ch. 
 
 

Z śYCIA WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PTE 
 

 W okresie od   lutego do  maja  2008 r. odbyły się następujące spotkania 
referatowo-dyskusyjne: 
 
Tematem spotkania w dn. 18 lutego  był  i s l a m  - jego historia i współczesność. 
Referował pan prof. Zbigniew Mikołejko z PAN-u. 
W dn. 17 marca  miało miejsce spotkanie z dr. Jerzym Toeplitzem i dr. Jerzym 
Dziubińskim, którzy w 10-lecie nowych organów w kościele św. Trójcy przypominali 
historię powstania instrumentu oraz wygłosili wspomnienie o jego fundatorze i 
inicjatorze  – dr. Ottonie Kulcke. 
21  kwietnia prof. Andrzej Fryszke starał się dać odpowiedź na pytanie: „Skąd się 
biorą uprzedzenia wobec naszych Ŝydowskich współobywateli?” 
19 maja pan Michał Straszewski, dyrygent chóru parafialnego, mówił o 
renesansowym madrygale włoskim, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 
Claudia Monteverdiego. 
 

 
SPOTKANIE WAZOWIANEK 

 
W dniu 27 kwietnia b.r. odbyło się, jak co roku, spotkanie 
dawnych uczennic Szkoły śeńskiej im. Królewny Anny  Wazówny 
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, która działała 
w latach 1925- 1944.  Więzi, łączące dawne uczennice są tak 
silne, Ŝe – mimo iŜ z roku na rok pozostaje ich coraz  mniej –  
tradycyjnie spotykają się  we własnym gronie, by porozmawiać o dawnych i nowych 
czasach, wspomnieć koleŜanki, które odeszły, i po prostu pobyć w swoim 
towarzystwie. 
 
Z inicjatywy Wazowianek został ufundowany w roku 1982 kamień pamiątkowy, 
stojący na terenie przykościelnym, wraz ze stosowną tablicą (odnowioną w  roku 
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2006). A w rocznicę śmierci dyrektorki szkoły, Heleny Bursze,  28 kwietnia, o godz. 
16, delegacja Wazowianek udała się na cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. 
Młynarskiej by złoŜyć kwiaty na jej grobie. 

  Rano  w niedzielę, 27 kwietnia, po 
naboŜeństwie, panie przybyły pod 
pamiątkowy kamień, gdzie krótkie 
słowo wygłosił ks. Piotr Gaś, a pani 
Maria Milbrandt, przewodnicząca Koła 
Wazowianek, złoŜyła wiązankę biało-
czerwonych róŜ.  

 
Po ceremonii panie udały się do sali 
parafialnej, by przy kawie i herbacie 
powspominać dawne czasy.  
 
Zgromadzenie było liczne, wraz z 

zaproszonymi gośćmi w sali przebywało ponad 30 osób. Obecni byli księŜa Piotr 
Gaś i Włodzimierz Nast z małŜonką, pani kurator Aldona Karska z prof. Karolem 
Karskim i pani Alina Janowska z  Komisji Ochrony Pamiątek , która wygłosiła krótki 
wstęp o historii szkoły.  Pani Maria Milbrandt wspomniała zmarłą w tym roku 
koleŜankę, panią  Blankę Staniszewską-Linkę  a takŜe przypomniała o zasługach 
innych Wazowianek – pani  Ireny Franke i pozostałych przewodniczących Koła . 
 
Zaproszona malarka, pani Jolanta Stambuldzys, ofiarowała Kołu namalowany przez 
siebie (wraz ze swoją uczennicą, naszą parafianką  ElŜbietą Chmiel) portret 
patronki szkoły, Anny Wazówny  - kopię XVII-wiecznego obrazu, wiszącego na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Przed wojną takiŜ   portret wisiał w auli szkoły , 
niestety, spłonął  podczas wojny razem z budynkiem. Jego autorem był pan 
Wacław Piotrowski, ojciec obecnej na spotkaniu Wazowianki, pani Magdaleny 
Tryjarskiej.  
Panie z zadowoleniem przyjęły zawieszenie obrazu w sali parafialnej, gdyŜ   odtąd 
jeszcze bardziej będzie im  przypominał ich ukochaną szkołę.  

 
 

WSPÓLNE KOŁO PAŃ 
 

Wspólne Koło Pań odbyło się 7 maja w Parafii Wniebowstąpienia.  Pani 
Małgorzata Kalicińska, autorka  poczytnych ksiąŜek  „Dom nad rozlewiskiem” i  
„Powroty nad rozlewiskiem” – beletryzowanych wspomnień, których akcja rozgrywa 
się m.in. na  Mazurach, dzieliła się z Paniami swymi refleksjami na temat roli 
literatury i pisarstwa w Ŝyciu poszczególnego człowieka, zachęcając czytelniczki, by 
ewentualnie same chwytały za pióro i pisały wspomnienia dla dzieci i wnuków. 
Spotkanie przerodziło się w Ŝywą dyskusję, m.in. na temat współczesnych pokoleń, 
ich stosunku do przeszłości i dziedzictwa rodzinnego. Słuchaczki omawiały 
poszczególne epizody z ksiąŜek, nie obyło się  bez wspominania ulubionych 
przepisów kuchennych, smaku potraw zapamiętanych z dzieciństwa, roli domu 
(nawet wyidealizowanego) jako miejsca, do którego się powraca po Ŝyciowych 
zawirowaniach, roli lektur z dzieciństwa – wszystko to spotykało się z Ŝywym 
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odzewem, gdyŜ Panie, same mając podobne wspomnienia i refleksje, doskonale 
rozumiały Autorkę i siebie nawzajem. Spotkanie, oŜywione i bogate w treści, dało 
duŜo satysfakcji zaproszonym gościom i mamy nadzieję, równieŜ Autorce, która  
spotkała tak wdzięczne czytelniczki.  

 
KONFIRMACJA 

 
W Święto Trójcy Świętej – 18 maja 2008 r. odbyła się w naszej Parafii 

konfirmacja. W tym roku do konfirmacji przystąpiło siedmioro młodzieŜy: 
 
Anna BEROWSKA 
Andrzej BEROWSKI 
Pweł GRABOWSKI 
Paulina SIKORA 
Jacek STOLARSKI 
Marcin STOLARSKI 
Michał SZYRLE 
 
Uroczystość zgromadziła jak zwykle licznych parafian, rodziny i przyjaciół 

młodych konfirmantów. Do młodych ludzi przemówił równieŜ kurator parafii pan 
Andrzej Weigle: 
 
Nasi drodzy Konfirmanci, 
PrzeŜywacie dziś wspaniały dzień, jeden z najwaŜniejszych w Waszym Ŝyciu, 
dzień rzeczywistego spotkania z Chrystusem. Jestem przekonany, Ŝe jest to 
takŜe radosny dzień w sercach Waszych najbliŜszych – Rodziców, Dziadków, 
Waszej Rodziny i Przyjaciół. Pewno wielu z nich wspomina dziś swoją 
konfirmację, swoją pierwszą Wieczerzę Pańską. 
Ale musicie wiedzieć, Ŝe jest to dzień szczególny równieŜ dla całego tego 
zboru, jako Ŝe zgodnie z obowiązującym w naszym luterańskim Kościele 
prawem, stajecie się od tej chwili jego pełnoprawnymi członkami. A więc od 
dziś przyszłość tej parafii spoczywać będzie takŜe na Waszych młodzieńczych 
barkach. 
Zdaję sobie sprawę, Ŝe kiedy ma się lat kilkanaście, słowa te brzmią dość 
abstrakcyjnie i odlegle, ale zapewniam Was, Ŝe ani się obejrzycie, a to właśnie 
Wy zajmiecie nasze miejsca, biorąc odpowiedzialność za sprawy tego zboru. 
W imieniu tej społeczności i Rady Parafialnej pragnę Ŝyczyć Wam, abyście 
zawsze traktowali ten kościół i tę parafię, jako swój własny dom, a nas 
wszystkich jako swoją rodzinę. Byście byli dumni z tego, Ŝe jesteście 
ewangelikami, dając jednocześnie świadectwo wiary, praworządności i 
zaangaŜowania.  
Potrzebujemy Was juŜ teraz, od jutra. Waszego młodzieńczego entuzjazmu, 
Waszych świeŜych pomysłów, Waszej pracowitości. Jesteście to winni 
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Waszym przodkom, tym którzy ten kościół 230 lat temu budowali, tym którzy 
50 lat temu odbudowywali go po wojennych zniszczeniach, wreszcie tym, 
którzy Was przyprowadzali tu na lekcje religii czy szkółkę niedzielną.  
Wierzę, Ŝe będzie gotowi podjąć to wyzwanie. 

 
 

PIKNIK W „TABICIE” 
 

 
22 maja 2008 r.  około 100 osób spotkało się na pikniku w EOD „Tabita” 
Parafialne spotkanie rozpoczęto w kaplicy. Słowem BoŜym słuŜyli księŜa: ks. dr 

Włodzimierz Nast i ks. radca Piotr Gaś – proboszcz Parafii   
Potem przybyli na spotkanie parafianie spotkali się przy grillu, przygotowanych 

sałatkach, kawie i deserach. Serdeczna atmosfera i rozmowy rozgrzewały gości 
mimo dość chłodnej aury. 

Część gości udała się na spotkania z poszczególnymi mieszkańcami „Tabity”, 
inni udali się na spacer. Była tez loteria fantowa, która przyniosła dochód w 
wysokości 380 zł. 

Piknik przygotowali członkowie Komisji Diakonijnej: D. Lentz, E. Włodkowska, A. 
Kisiel, L. Lazar, E. Nast, M. Jaworska, A. Hasiuk, K. Chojnacka, H. Jabłońska, M. 
Chmiel,, E. Dreger,, E Miech. 

DuŜy wkład pracy wnieśli: A. Lazar, A Seemann,, A. Wróblewska, W. Miech, T. 
Knapik 

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku, oraz wszystkim 
ofiarodawcom fantów najserdeczniejsze Bóg zapłać, 

Ada Hasiuk 
 

 
 
Cały dochód z pikniku przeznaczono na działalno ść charytatywn ą Komisji 

Diakonijnej, kwot ę 200 zł, przeznaczono dla pracowni terapii zaj ęciowej w  
EOD „Tabita” 
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Leokadia Szczecińska-Michalak 
 

TABITA – OAZA BO śEGO SPOKOJU 
 

JuŜ od samych wrót 
zieleń ramieniem otacza,  
wita nas dostojny 
pomnik natury – Tabita 

 
Orkiestra przyrody  
gra na powitanie 
„cztery pory roku”. 
 

Dywany soczystej zieleni, 
aksamitne oczy stokrotek 
iskra radości płoną. 
 

Dzwonki dziewiczej konwalii 
pensjonariuszom i gosciom 
„odę do radości” grają. 
 

Mimo pozornej ciszy 
Ŝycie tu tętni, wre. 
i tylko szum ptasich skrzydeł 
dobiega z nad rzeki, natrętnie wdziera się w ciszę. 
 

A ta - stoi na straŜy 
oazy BoŜego spokoju 
po trudach Ŝycia jest wytchnieniem 
dla seniorów 
rodziny ewangelickiej 
Naszego Zboru 
 

Warszawa, maj 2008 r. 
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NABOśEŃSTWO W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

W połowie sierpnia 1944 r.  będąc sanitariuszką patrolu i 
szpitala polowego na ul. Świętokrzyskiej  spotkałam na ul. 
Szpitalnej Hanię Krenz.  Brała udział w Powstaniu, była 
łączniczką. Hanię ogromnie ceniłam i lubiłam. Była bardzo 
ciepła i sympatyczna, a przy tym wspaniały człowiek, dlatego 
ucieszyłam się ogromnie. 

  Od niej dowiedziałam się, Ŝe   w mieszkaniu Jej Rodziców     
odbywają się  naboŜeństwa.  Dopiero w niedzielę 27 sierpnia 
udało mi się pójść na Szpitalną /na rogu  ul. Górskiego/. 

Rzadko miałam wolny czas, albo  był  dyŜury  szpitalu, albo przydzielone do 
oddziału  brałyśmy udział w akcji.  

Zanim zaczęłam pisać o tym naboŜeństwie, bardzo waŜnym dla mnie, nie 
pamiętałam juŜ,  jaki to był dzień. Poszukałam więc kalendarzyka  z 1944 r. w 
którym wpisywałam waŜniejsze wydarzenia i   tam    mam zapisane Ŝe w tym dniu 
byłam na naboŜeństwie z Komunią Św. i Ŝe zginął w akcji nasz kolega.    
NaboŜeństwo odprawiał ksiądz Krenz, odbywało się w największym pokoju, 
uczestniczyło  duŜo osób, ale nie spotkałam nikogo  znajomego. Było to dla mnie 
duŜe przeŜycie, w patrolu byłam jedyną ewangeliczką no i od mojej konfirmacji 
upłynęły dopiero 3 miesiące. Jestem bardzo ciekawa, czy jeszcze kto ś pami ęta 
to  nabo Ŝeństwo . Dopiero po wojnie dowiedziałam  się, Ŝe w kilka dni później dom 
zbombardowano i zginęła wówczas Pani Krenzowa i Hania. Przeglądając ten 
kalendarzyk znalazłam jeszcze jeden zapis. We 
wrześniu, po zbombardowaniu naszego szpitala w 
PKO, przeszliśmy   do Śródmieścia Południe, na ul. 
Mokotowską.   I tam w niedzielę 1 października 
byłam na naboŜeństwie w Kaplicy Metodystów. 
Niestety nie pamiętam, kto odprawiał naboŜeństwo, 
ale był to chyba pastor z Kościoła Metodystycznego. 
Następnego dnia nastąpiła kapitulacja Warszawy.  
Pomimo, Ŝe niczego dobrego nie moŜna się juŜ było 
spodziewać, było to dla nas ogromnie przygnębiające 
przeŜycie.  Jako jeńcy wojenni zostaliśmy wywiezieni 
do Stalagu. Po róŜnych przeŜyciach, w dniu 
zakończenia wojny znalazłam się w Teplitz-
Schoenau, na terenie Czech. Byłam tam przez dwa 
tygodnie w punkcie zbornym jeńców wojennych, 
czekając na moŜliwość powrotu do domu.  Razem z 
Halą Halweg poszukałyśmy więc Kościoła. 
Znalazłyśmy kaplicę, w której  niemiecki pastor 
odprawił dla nas naboŜeństwo wraz z Komunią Św. 
Po zakończeniu ksiądz  ofiarował nam jeszcze obrazki z Chrystusem na krzyŜu, 
które oczywiście zachowałam do dnia dzisiejszego. 

Maria Milbrandt 
 
1. sierpnia 2008 r. w rocznic ę Powstania Warszawskiego -  o g. 16 00 odprawione zostanie 
nabo Ŝeństwo w kaplicy Halpertów, na cmentarzu Ewangelicko- Augsburskim przy ul. Młynarskiej  
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WSPOMNIENIE O Ś.P. MIEP MULLER  
 B. PRZEWODNICZĄCEJ DIAKONII AMSTERDAMSKIEJ 

 
  

W dniu 1 maja br. odeszła do Pana ś.p. Miep 
Muller – była przewodniczącą Luterańskiej Diakonii 
w Amsterdamie – wielkim przyjacielem naszej 
Parafii. Pogrzeb odbył się we wtorek, 6 maja 2008 r. 
w Kedichem/Holandia. Była wielkiego serca i serce 
to nie wytrzymało napięcia i jej intensywnego, 
aktywnego Ŝycia. W Holandii opiekowała się 
kilkoma zborami luterańskimi i reformowanymi, 
oddalonymi od siebie dziesiątkami kilometrów, 
wygłaszała płomienne kazania, które przyciągały 
wiernych do Kościoła. Godziła to z pracą zarobkową 
jako administratorka kilku nieruchomości w 
Amsterdamie i innych miastach. Pozostawiła syna i 
córkę z rodzinami. Przez przeszło 10 lat stała na 
czele Diakonii Amsterdamskiej  i w tym charakterze 

przybyła razem z innymi luteranami, m. in. z sekretarzem Diakonii Bobem Hulstem i 
proboszczem Janem Happee do Warszawy, aby podtrzymywać nas na duchu w 
stanie wojennym i udzielać nam wydatnej pomocy materialnej. Od tego czasu 
minęło przeszło 25 lat i pomoc wciąŜ napływa. Ś.p. Miep Muller przekonała  się 
bowiem sama w czasie kilku wizyt w Warszawie, Konstancinie i Węgrowie oraz 
przekonała amsterdamską Diakonię, Ŝe pomimo wprowadzenia ładu 
demokratycznego w Polsce, sytuacja materialna wielu emerytów i rodzin 
wielodzietnych pozostawia wiele do Ŝyczenia, często uniemoŜliwiając zakupu 
leków, przepisanych przez lekarza. Ostatnio gościła u nas pół roku temu, ciesząc 
się naszą wdzięcznością i sympatią. Zdobyła u nas wielu serdecznych przyjaciół. 
Misję swoją realizowała zgodnie z nauką Chrystusową, jako wierna członkini 
Kościoła Luterańskiego, który w Holandii znajduje się równieŜ w diasporze, jak i 
nasz Kościół. To pozwoliło Jej teŜ zrozumieć naszą sytuację. Będzie jej nam 
brakowało. Składamy hołd Jej pamięci.      
                

dr Jerzy Toeplitz 

 

AUDYCJE RADIOWE  
„ Ko ścioły w Polsce i na świecie” 
       - pr. I PR,  piątek;   godz. 2150 
 
„5 minut nad Bibli ą”,  

- pr. II PR,  sobota,  godz. 740 
 
„Nabo Ŝeństwa Ko ściołów mniejszo ściowych”  

- pr. II PR,  niedziela,  g. 800 
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NOWE STRONY INTERNETOWE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
 
Internet stał się dla współczesnego chrześcijaństwa niezwykle istotnym 
instrumentem ewangelizacji, ale równieŜ coraz bardziej popularnym sposobem 
komunikacji w ramach Kościoła i Parafii. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom 
i moŜliwościom, jakie stwarza współczesna technika, Parafia Świętej Trójcy 
zmieniła swoją obecność w Internecie. Od miesiąca posiadamy nie tylko nową 
stronę internetową (www.trojca.waw.pl), ale równieŜ witrynę „Luteranie w 
Warszawie” (www.luteranie.waw.pl) uruchomioną specjalnie na obchody 
jubileuszowe naszej Parafii. 
 
trojca.waw.pl 

Dlaczego nowa strona? Obecna 
strona naszej Parafii posiada 
zdecydowanie więcej moŜliwości niŜ 
jej poprzednia wersja. Związane jest 
to z zainstalowanym Systemem 
Zarządzania Treścią (ang. CMS) o 
nazwie Joomla, który pozwala na 
bardziej uporządkowane, przejrzyste i 
graficznie atrakcyjnie prezentowanie 
wydarzeń z Ŝycia naszej Parafii.  
 
Co się konkretnie zmieniło? Teksty 
wydarzeń na pierwszej stronie nie są 
w całości zamieszczane na pierwszej 
stronie. Podobnie jak w 
profesjonalnych serwisach 
informacyjnych czytelnik widzi tylko 
nagłówek i wstęp informacji, a jeśli ta 

go zaciekawi moŜe tekst rozwinąć poprzez kliknięcie zajawki „więcej”. Takie 
rozwiązanie pozwala na bardziej uporządkowane zarządzanie treścią na stronie, 
która jest „odciąŜona” przewijanym w nieskończoność tekstem. 

 
Nowa strona posiada równieŜ funkcję rozsyłania biuletynu do wszystkich parafian. 
KaŜdy kto, zarejestruje się na stronie, będzie otrzymywał bezpośrednio do skrzynki 
elektronicznej najwaŜniejsze informacje o koncertach, spotkaniach i innych 
wydarzeniach z Ŝycia Parafii.  
 
Nowa strona umoŜliwia takŜe lepszą prezentację elementów multimedialnych – w 
tej chwili są to tylko zdjęcia, które obecnie wygodnie moŜna znacznie wygodniej i 
szybciej oglądać, jednak po wakacjach na stronie znajdą się równieŜ filmy 
dokumentalne o historii naszej Parafii, które będzie moŜna ściągnąć sobie na swój 
komputer. Na stronie znajdą się równieŜ w przyszłości niedzielne kazania w 
cyfrowej jakości – będzie to ułatwienie dla tych parafian, którzy z róŜnych przyczyn 
nie będą mogli przybyć na naboŜeństwo do kościoła. Niewielkie zmiany 
wprowadzone zostały w Planie NaboŜeństw – kaŜde naboŜeństwo będzie miało od 
września swój opis liturgiczny (teksty kazalne, tematyka niedzieli). Dodatkowo 
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kaŜdy moŜe wydrukować sobie bezpośrednio ze strony tradycyjny rozkład 
naboŜeństw w formacie PDF. 
 
Kolorystyka nowej strony nawiązuje do wnętrza kościoła Świętej Trójcy. Nacisk 
połoŜony jest na spokojne barwy i przejrzystość. W ciągu najbliŜszych tygodni 
wprowadzone zostaną kosmetyczne zmiany graficzne, które jeszcze bardziej 
uatrakcyjnią wygląd naszej nowej witryny. 
 
luteranie.waw.pl 

Strona „Luteranie w Warszawie” 
zaprojektowana została z myślą o 
obchodach jubileuszowych naszej 
Parafii. Znajdują się na niej 
informacje, dotyczące idei 
jubileuszu, jednak jej głównym 
elementem jest wirtualna mapa 
„Ewangelickie ślady w 
Warszawie”, zawierająca 
historyczne, równieŜ te juŜ 
nieistniejące, obiekty 
warszawskich Parafii 
luterańskich. W ciągu 
najbliŜszych miesięcy strona 

zostanie całkowicie przebudowana i zgodnie z wcześniejszymi załoŜeniami stanie 
się witryną warszawskich luteranów. Wirtualna mapa pozostanie, jednak zostanie 
wzbogacona o dodatkowe elementy audio-wizualne. 
 
Po przerwie wakacyjnej zostaną zorganizowane spotkania, na których 
zaprezentujemy nasze strony parafialne Zborownikom, szczególnie naszym 
Seniorom. Dodatkowo pokaŜemy archiwalne filmy, jakie otrzymaliśmy dzięki 
pomocy diakon Haliny Radacz z Redakcji Ekumenicznej TVP. Przy nowej stronie 
parafialnej pomagali nam Pani Ewa Paździora-Palus z Katowic, która 
zaprojektowały banery parafialne, oraz Pan Marcin Jóźwik ze Świdnicy. 
 
Uwagi nt. funkcjonowania stron internetowych Parafii proszę przesyłać na adres: 
warszawa-trojca@luteranie.pl. 

Dariusz Bruncz 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 
informuje, że w celu zapewnienia czystości i 

bezpieczeństwa posesji przy ul Kredytowej 4,  zaszła 
konieczność zamknięcia bram i założenia domofonów. 

W związku z tym, wejście do kancelarii,  sali 
parafialnej, sal katechetycznych wymaga konieczności 

skorzystania z domofonu: przy wejściach są 
umieszczone tabliczki z numerami powyższych lokali. 
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� � 
WAśNE ADRESY I TELEFONY 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy : 

�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, 
�(0-22) 556-46-60, fax: (0-22) 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 
(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 

Ewangelicki Ośrodek Diakonii„Tabita” 
�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: (0-22)737-64-56, 
�(0-22)737-64-00 (sekretariat); (0-22)737-64-01 (dyrektor); 

(0-22)737-64-04 (recepcja); 804-71-60 
Konto bankowe: Nr 80 1140 1010 0000 3075 1900 1001 

Kościół Filialny Warszawa-Włochy: 
�ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa, �(0-22)863-77-86 

��� 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � (0-22)849-77-05 

fax: (0-22)848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

 ks. dr Włodzimierz Nast. 
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

                                                           
 


