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Siostry i Bracia w Chrystusie,  
 
Przede mną, moją rodziną, nami wszystkimi są 

pierwsze wspólne Święta Narodzenia Pańskiego 
w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Jest to 
dla mnie wielki przywilej stawać przed Wami w 
imieniu Pana panów i Króla królów, aby w Jego 
imieniu i woli ogłaszać dobrą nowinę o 
Zbawicielu świata.  Jak co roku słyszę dobre 
życzenia, aby Święta były spokojne i bym choć 

trochę odpoczął, wszak przecież dla duchownych to intensywny 
czas w służbie. Nie wyobrażam sobie jednak Świąt Narodzenia 
Pańskiego i innych świąt Roku Kościelnego z Półrocza Pana, bez 
służby ogłaszania Słowa Boga. 

W tym miejscu pragnę zwrócić naszą uwagę na osoby, bez których 
nasze spotkania i nabożeństwa nie mogłyby się odbyć w godnych 
warunkach i sprawnie przebiegać. Rada Parafialna, muzycy, 
zakrystianie, osoby utrzymujące porządek, wiele grup 
wolontariuszy, którzy nie szczędząc czasu i sił, z wielką 
ofiarnością tworzą niepowtarzalny klimat współodpowiedzialności 
za naszą parafialną wspólnotę.   

Okres świąteczny ułatwia nam rozejrzenie się wokół siebie i 
uświadomienie sobie ponownie, że nie jesteśmy na tym świecie sami. 
Są inni, którzy żyją obok nas i dla nas. Codziennie stajemy obok 
innych i otrzymujemy szansę, aby żyć dla innych, a to coś więcej niż 
dobre życzenie. Bycie dla innych, to  przyczynianie się do przemiany 
słowa dobrego życzenia w czyn; to nasze ludzkie dbanie, aby słowo 
stało się ciałem. Dzielenie życia z innymi jest jak łamanie chleba i 
podawanie go innym. To łamanie i podawanie innym chleba-życia 
nie jest łatwe i nie zawsze smakuje jednakowo dobrze. Nie jest to 



jednak powód do tego, aby zrezygnować ze spożywania chleba i 
dzielenia się nim. Nie możemy również zapominać, że nasze 
łamanie i podawanie chleba-życia innym jest zawsze czymś 
wtórnym do tego, co uczynił dla nas Bóg – nasz Stwórca i 
Zachowawca.  

JUBILEUSZE ROKU 2008 

Święta Narodzenia Pańskiego przypominają nam o Słowie 
Bożego dobrego życzenia, które stało się dla nas ciałem. W ten 
szczególny sposób Bóg nam oznajmia, że dzieli z nami życie tutaj 
na ziemi i chce dzielić z nami życie w wieczności. We wcielonym 
Słowie – Zbawicielu Świata – jest nam podarowany chleb-życie. To 
pokarm niebiański darowany nam ziemianom. Z radością będziemy 
łączyli nasze głosy we wspólnym śpiewaniu: 

Witaj, Panie! Któż jest w stanie za to godnie wdzięcznym być, że 
zstąpiłeś i przybyłeś, by wśród grzesznych ludzi żyć. Miłość Twoja 
to sprawiła, miłość Twoja uczyniła, że Bóg dla nas Ojcem jest. 

 
Życzę Wam wszystkim zdrowych, radosnych,  

pełnych pokoju Świąt.  
Niech dzielenie się opłatkiem i składanie dobrych życzeń,  
będą poruszającym preludium życia nie tylko obok innych,  

ale także dla innych.  
Obyśmy przyjmując dar Słowa, które stało się ciałem, 

zasmakowali radości brania od Boga,  
by dzielić się Jego darami z innymi. 

Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie 
 

                                                                                                             ks. Piotr Gaś   
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W następnym roku czeka naszą warszawską społeczność ewangelicką 
kilka pięknych jubileuszy: 230 rocznica położenia kamienia węgielnego 
pod kościół Świętej Trójcy, 50 rocznica jego poświęcenia po zniszczeniach 
II Wojny Światowej, 10 rocznica zainstalowania nowych organów w naszym 
kościele oraz 80 rocznica założenia ośrodka diakonijnego Tabita w 
Konstancinie-Jeziornie. Wszystkie te okazje  mają stać się pretekstem do  
zorganizowania obchodów ukazujących  znaczenie i rolę, jaką odegrali 
luteranie warszawscy w dziejach stolicy i kraju. Chcielibyśmy jednak by była 
to nade wszystko okazja do integracji naszej ewangelickiej społeczności 
oraz okazja do silniejszego zaakcentowania naszej obecności w przestrzeni 
i świadomości Warszawy i jej mieszkańców. 

Obchody te planowane są na połowę czerwca 2008 r. Aktualnie trwają  
intensywne prace związane z przygotowaniem szczegółowego ich 
programu oraz budżetu. I właśnie w kwestiach finansowych pozwalamy 
sobie zwrócić się z prośbą do parafian i innych przyjaciół Parafii Świętej 
Trójcy. Poszukujemy sponsorów, którzy w zamian za reklamę zechcieliby 
wspomóc organizację tych uroczystości. Myślimy zarówno o firmach 
mających "ewangelickie korzenie", firmach pochodzących z krajów o 
tradycji protestanckiej, jak i wszystkich innych skłonnych włączyć się w tego 
rodzaju działania o charakterze  historyczno-kulturalnym.   

Będziemy wdzięczni za  podpowiedzi i  pomoc w tej sprawie. Prosimy o 
kontakt z Radą Parafialną lub kancelarią parafialną. 

Rada Parafialna 
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M.M. W Kalendarzu dla ewangelików na rok przestępny 
1932 „PRZYJACIEL DOMU” – ukazał się tekst z okazji 

minionej 30 grudnia 1931 r. 150 rocznicy poświęcenia  
UWAGA!!! 

Redakcja Informatora zwraca się z prośbą do Parafian, 
którzy pamiętają uroczystość poświęcenia kościoła  kościoła Św. Trójcy: 

 

 ...Około 1540 roku zaczęli osiedlać się w Warszawie różni 
rzemieślnicy wyznania ewangelicko-augsburskiego, przeważnie 

prusacy i sasi, którzy z czasem urządzili sobie cmentarz i wybudowali kościółek na 
Lesznie, zwany „Niemiecką kirchą”. Kościółek ten w pierwszej połowie XVII w. uległ 
zniszczeniu, Zbór jednak w dalszym ciągu istniał. Od r. 1655 Bogusław ks. 
Radziwiłł urządził nabożeństwa dla lateran  w kościele reformowanym w swej 
posiadłości Węgrowie Podlaskim, sprowadzając w tym celu pastorów z Niemiec, 
którzy dojeżdżali do Warszawy dla udzielania posług religijnych. 

po odbudowie - 22 czerwca 1958 r.,  
brali udział w uroczystym nabożeństwie 

 aby spisali swoje wspomnienie z tego wydarzenia.  
A także inne ważne wydarzenia: konfirmacje w ruinach 

kościoła,  pierwsze nabożeństwo po wojnie  
albo po odzyskaniu kościoła (w 1956 r.),  

Z czasem zaczęto urządzać nabożeństwa w kaplicy domowej rezydenta (posła) 
elektora brandenburskiego, późniejszego króla pruskiego, w tzw. Brandenburskim 
dworcu. Stosunki się polepszyły, gdy de Saint Saphorin, rezydent króla duńskiego, 
urządził nabożeństwa w zbudowanym przez siebie Domu modlitwy na 
dzierżawionym od hr. Brűhla placu na Starostwie, i gdy w 1760 r. sprowadził na 
kaznodzieję ks. Jana Jakuba Scheidenmandtla. 

poświęcenia ołtarza... 
Kontakt w tej sprawie: 

Aldona Karska - drogą poczty elektronicznej: aldona@ptew.org.pl , 
adres pocztowy: ul. Mozarta 6 m. 219; 02-736 Warszawa, 
telefonicznie (0-22)847-77-78, komórkowy: 0-606-712-217 

 lub na adres Parafii z dopiskiem:  
5 lipca 1775 r. starsi zborowi, z bankierem Piotrem Tepperem i nadwornym 

księgarzem królewskim, Michałem Groellem, na czele nabyli pod przyszły kościół plac 
na Starostwie, na gruntach dawnego m. Grzybowa.  15 stycznia 1777 r. udzielono 
zezwolenia na budowę kościoła, a już 24 kwietnia tegoż roku przystąpiono do 
budowy. 

„do Informatora - Jubileusz”. 

 
 

KOMISJA DIAKONIJNA PARAFII ŚW. TRÓJCY W WĘGROWIE 
 

W międzyczasie zmarł Ks. Scheidenmantel, na jego miejsce sprowadzono ze Śląska 
ks. Bogumiła Ringeltaubego, przydzielając mu do pomocy ks. Cerulliego. W maju 1778 
r. położono kamień węgielny w miejscu gdzie później stanął ołtarz. 

4. listopada kilka osób z komisji diakonijnej 
naszej Parafii - na czele z przewodniczącą p. 
Addą Hasiuk i proboszczem – ks. Piotrem 
Gasiem odwiedziło  parafię Świętej Trójcy i Dom 
Opieki „Sarepta” w Węgrowie. Od wielu lat 
członkowie parafii warszawskiej odwiedzają 
parafię węgrowską, pamiętając o historycznych 
związkach z najstarsza parafią luterańską na 
Mazowszu, a Komisja Diakonijna stara się 
zawsze wspomóc finansowo Dom Opieki 
„Sarepta”, działający przy Parafii. 
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Dnia 30 grudnia 1781 r. nastąpiło uroczyste poświecenie kościoła w obecności 
delegata królewskiego, von Kaufmanna, któremu król polecił „być obecnym, i 
szczególnie zważać na to, aby przy tej uroczystości nic się nie stało, coby mogło być 
obrażającym po wszystkie czasy w Królestwie Polskim panującej rzymsko-katolickiej 
religji, prawom krajowym i treści traktatu” (konstytucji 1768 i 1775 r.), 
przedstawicieli obcych państw, seniorów wyznań ewangelickich i licznej rzeszy 
wiernych. Poświęcenia dokonał ks. Ringeltaube w asyście ks. Cerulliego i ks. Goburka, 
pastora węgrowskiego. 

Nabożeństwo komunijne sprawowali 
proboszcz-administrator węgrowskiej parafii - ks. 

Bogdan Wawrzeczko i ks. Piotr Gaś. Po nabożeństwie ks. Piotr Gaś w 
imieniu gości z Warszawy powitał zgromadzonych na nabożeństwie i 
przekazał pozdrowienia z Parafii Św. Trójcy w Warszawie. Głos zabrała też 

Kościół, zbudowany przez budowniczego Szymona Bogumiła Zuga w kształcie 
rotundy, z portykiem głównym w stylu doryckim, zakończony u góry latarnią o 
jońskich kolumnach – imponuje rozmiarami. Gzyms górny, zewnętrznie okalający 
kościół, cały z ciosu. Kopuła kryta miedzią, którą darował król szwedzki. W 
dzwonnicy zawieszono trzy dzwony...  
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 Aldona Karska – kurator Diecezji Warszawskiej przypominając o związkach 
jakie łączą parafię warszawską z węgrowską.  WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 

W towarzystwie ks. Bogdana Wawrzeczko warszawiacy zwiedzili 
cmentarz, na którym znajduje się wiele starych grobów z początku XVIII w., 
podobnie jaki drewniany kościółek, który kiedyś służył również jako 
macierzysta świątynia luteranom z Warszawy! Ks. Bogdan Wawrzeczko, 
obecny administrator parafii węgrowskiej zapoznał gości z obecną sytuacją 
parafii, jej działalnością charytatywną, planami na przyszłość. 

 
W dniu 2 grudnia odbyła się w naszym 

kościele inauguracja Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom 2007, którego tegoroczne 
hasło brzmi: Edukacja szansą dzieci ubogich. 
Jest to wspólna akcja Diakonii Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego, Caritas  Polska 
Kościoła Rzymskokatolickiego  oraz 
Prawosławnego Metropolitarnego Ośrodka 
Miłosierdzia - ELEOS.  W trakcie koncertu 
występowały chóry trzech wyznań, a utwory 
muzyczne był przeplatane tekstami 
zaczerpniętymi z Pisma Świętego i Pism Ojców 
Kościoła. Po uroczystości  odbyła się w  sali 
parafialnej agapa.  
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Po wspólnym obiedzie członkowie komisji diakonijnej i ks. Piotr Gaś 
odwiedzili pensjonariuszy, zwłaszcza tych, którzy nie mogą opuścić swych 
pokoi. 

 
 

KWESTA NA CMENTARZU  
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM  

 
Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza 

Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie podziękował 
wszystkim osobom, które zaangażowały się  przy kweście 
na cmentarzu przy ul. Młynarskiej w okresie 31.X.- 4.XI. br. 
W tym roku kwestarzom z obu parafii pomagali też 

warszawscy aktorzy: Krystyna Janda, Emilia Krakowska, Artur Barciś, 
Roman Kłosowski i Andrzej Precigs. Tegoroczna kwesta wyniosła ponad 36 
tysięcy zł; pozwoli to na renowację kolejnych zabytkowych pomników. 

 
 

Rada parafialna dziękuje wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel 
Rady i porządkowały wspólnie cmentarz. 
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 25-LECIE WSPÓŁPRACY PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE 
Z DIAKONIĄ AMSTERDAMSKĄ. Wieczorem odbył się w kościele uroczysty koncert. W sali parafialnej przy 

kawie i herbacie darczyńcy i obdarowani wspominali swoje wrażenia sprzed 
lat. Te kontakty inspirowały nas do dalszych działań... – mówiła pastor Miep 
Muller. W sklepach nic nie było, puste półki, ale w każdym domu, który 
odwiedzaliśmy czekał na nas poczęstunek... – wspominał Bob Hulst. 

 
25 lat temu zaczęły się wieloletnie braterskie kontakty z 

Kościołem i Diakonią Luterańską w Amsterdamie. Co roku 
w 1. niedzielę Adwentu nasza Parafia gościła 
delegacje Diakonii Amsterdamskiej. Ta przyjaźń i 
współpraca zaczęła się w trudnych latach 
osiemdziesiątych, gdy półki w sklepach były puste, że 
wszystko było trudne, życie było trudne...  

A w niedzielę 2. grudnia podczas uroczystego nabożeństwa Kurator 
naszej Parafii p. Andrzej Weigle przekazał obraz ilustrujący nasz Kościół 
Św. Trójcy, a Diakonia Amsterdamska przekazała czek na sfinansowanie 
projektów związanych z EOD „Tabita” i „Dialogiem Pokoleń”. Po 
nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie gości z Holandii z 
parafianami. Ostatniego dnia pobytu nasi goście odwiedzili dom opieki 
„Sarepta” w Węgrowie. 

Za odwiedzinami Holendrów przyszły transporty żywności, odzieży, 
lekarstw. Organy w kaplicy  EOD „Tabita”, keyboard dla chóru, witraż w 
kaplicy w EOD „Tabita” (autorstwa Boba Hulsta), zaproszenia młodzieży – 
to wszystko dary z Amsterdamu.  Aldona Karska 

 Zawiązały się serdeczne przyjaźnie... 
W tym roku przyjazd naszych gości miał szczególnie uroczysty charakter. 

Z Amsterdamu przyjechała do nas dziesięcioosobowa delegacja. 
Przyjechali ci co 25 lat temu zainicjowali  te kontakty: pastor Miep Muller, 
pan Bob Hulst, i obecni przedstawiciele Diakoni Amsterdamskiej na czele z 
p. An van der Sluis-Reuvers. Przyjechali do nas już w czwartek, ale wizyta 
rozpoczęła się w piątek 30 listopada; odwiedzili kościół we Włochach i EOD 
„Tabitę”. W sobotę zwiedzali przygotowaną przez Komisję Pamiątek 
wystawę poświęconą 25-letnim kontaktom naszej Parafii z Diakonią 
Amsterdamską.  

PARAFIALNE SPOTKANIA ADWENTOWE 
 

Spotkania adwentowe są wpisane co roku w kalendarz 
wszystkich parafii. W tym roku nasza parafia zaprosiła 
Parafian na spotkanie adwentowe 22. grudnia do 
podziemi kościoła. Ale niezależnie od tego spotkania, w 

różnych mniejszych parafialnych gremiach odbywają się „adwentówki”. 
Parafianie przy świecach śpiewają pieśni adwentowe, ale również i kolędy, 
składają sobie nawzajem życzenia... 
  

ADWENTÓWKA EWANGARDY 
 

W dniu 8 grudnia w Parafii Świętej Trójcy odbyło się Ewangardowe 
spotkanie adwentowe. Ewangardowe – bo jego uczestnikami byli 
członkowie grupy młodzieżowej działającej w warszawskich parafiach 
luterańskich na przełomie lat 80. i 90., której jedną z form aktywności było 
wydawanie czasopisma „Ewangarda”. Reaktywacja tej grupy miała miejsce 
wiosną 2006 roku, podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego w Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie też w roku ubiegłym odbyła się 
adwentówka. Tegoroczna miała miejsce we wspaniałych podziemiach 
naszego kościoła i zgromadziła kilkadziesiąt osób, w tym znaczną liczbę 
dzieci dla których przygotowany został specjalny program – szykowanie 
świątecznych pierniczków, świec i ozdób choinkowych. Jak zwykle zbierana 
była także ofiara na gwiazdkowe upominki dla dzieci z Parafii w Kętrzynie, 
w której pracuje jeden z „Ewangardowiczów” – ks. Paweł Hause. Spotkanie 
to było dla wszystkich uczestników okazją do wspólnego przygotowania się 
do czasu Świąt Bożego Narodzenia, ale także do odnowienia i pogłębienia 
wzajemnych kontaktów.  

zdjęcia z ewangardowej adwentówki na stronie internetowej parafii 
www.luteranie.pl/warszawa-trojca  
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EKUMENICZNA KONFERENCJA W BRATOSZEWICACH   
„ADWENTÓWKA” W TABICIE  

 W  dniach 16-18 listopada w Bratoszewicach k/Łodzi odbyła się 
Ekumeniczna Konferencja Kobiet organizowana wspólnie przez Komisję 
Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i Krajowy Komitet Światowego Dnia 
Modlitwy.  

13. grudnia w EOD „Tabita” odbyła się 
tradycyjna adwentówka. Przy stołach w 
stołówce nowej części EOD „Tabita” 
zgromadzili się pensjonariusze, pracownicy 
EOD „Tabita”, księża i członkowie Rady 
Parafialnej. Zabierali głos: proboszcz Parafii 
ks. Piotr Gaś, dyrektor EOD „Tabita” –ks. 
Sławomir Sikora. Studenci ChAT uświetnili 
spotkanie czytaniem tekstów i śpiewem 
chóralnym.  

Konferencji przewodniczyła wiceprzewodniczaca Komisji Kobiet PRE 
Aldona Karska. W obradach wzięły udział 22 panie z 9 kościołów. Wśród 
nich z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oprócz prowadzącej obrady, 
były obecne: Maria Chmiel z parafii Św. Trójcy i Ewa Pawlas z Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

Temat konferencji brzmiał: „Różne oblicza samotności”. Wygłoszone 
zostały trzy referaty: „Samotność duchowa” – wygłosiła psycholog-
psychoterapeuta – Teresa Melich. Wszyscy obecni złożyli sobie wzajemnie 

życzenia łamiąc się opłatkiem.  Drugi referat wygłosił prawnik Grzegorz Leśniewicz nt. „samotność w 
odosobnieniu”  

Trzeci referat wygłosiła  psycholog Magdalena Lipiak – „Czy samotność 
dziecka równa się samotności dorosłego”  

 Wokół wszystkich tych tematów rozwinęła się ożywiona dyskusja, gdyż 
oblicza samotności są  bardzo różne, dotyczą wielu dziedzin życia.  SPOTKANIE ADWENTOWE WAZOWIANEK 

 W drugiej części obrad, przewodnicząca Krajowego Komitetu ŚDM 
Joanna Kamińska zapoznała  obradujące siostry z dziewięciu kościołów z 
liturgią przygotowaną przez kobiety z Gujany na Światowy Dzień Modlitwy 
2008.  

19 grudnia br. w Sali Parafialnej przy ul. Kredytowej spotkały się byłe 
uczennice Szkoły Żeńskiej im. Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego w Warszawie, które działało w Warszawie w latach 1925-44. 
Gośćmi spotkania byli: proboszcz Parafii ks. radca Piotr Gaś, diakon 
Małgorzata Gaś, ks. dr Włodzimierz Nast z małżonką p. Ewą Nast i pani 
Elżbieta Fedisz. Spotkanie było bardzo sympatyczne  

Jadwiga Znajdek  podzieliła się wrażeniami z obrad Światowego Komitetu 
ŚDM w Kanadzie, a Ewa Pawlas z obrad Ekumenicznego Forum 
Chrześcijanek Europy. 

W czasie  obrad z historią Bratoszewic i okolic zapoznała obradujące  p. 
Alicja Król-Kamińska emerytowana nauczycielka z Bratoszewic, a 
dyrektorka Zespołu Szkół Rolniczych Magdalena Mackiewicz przedstawiła 
prezentację multimedialną o szkole.   

 
 

... I WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PTE 
 
 

17. grudnia spotkanie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego nie było poświecone żadnemu tematowi, nie było też 
żadnego referatu, było to spotkanie „opłatkowe”, zebrało się ponad 30 
osób. Spotkanie prowadził ks. Jan Hause prezes warszawskiego oddziału. 
Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem złożyli sobie życzenia.   

 12 

Obrady uświetnił swoim występem chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej 
„Mariawita” 
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NAGRODY BRATA ALBERTA 
  

 
12. grudnia w pałacu w warszawskich Łazienkach 

odbyło się już po raz 32 rozdanie nagród im. Brata 
Alberta Adama Chmielowskiego. Nagrody te są 
przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
działalności artystycznej, naukowej, kulturalnej, 
społecznej, ekumenicznej i charytatywnej. W gronie 
tegorocznych 12 laureatów znalazł się również 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu 
ks. Edwin Pech. 

Podczas wręczania nagrody ks. Edwinowi Pechowi laudacje wygłosił 
prof.dr hab. Karol Karski: 

 
Ks. Edwin Pech,  
jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 17 lat 

duszpasterzem i proboszczem parafii w Karpaczu będącej w posiadaniu 
niezwykłego zabytku, jakim jest sprowadzona z Norwegii a pochodząca z 
przełomu XII i XIII w. drewniana Świątynia Wang. Ks. Pech wraz z radą 
parafialną troszczy się pieczołowicie o dobrą kondycję świątyni. 1 czerwca 
2006 r. udostępnił ją do nagrania programu do katolickiej audycji 
telewizyjnej dla dzieci „Ziarno”. Program ten był kilkakrotnie 
retransmitowany przez Telewizję Polskę i Telewizję Polonia. 

Dzięki zaangażowaniu proboszcza przy parafii działa od 10 lat pierwszy 
na Dolnym Śląsku chór ekumeniczny, którego członkowie wywodzą się z 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko - Augsburskiego. W 
repertuarze chóru znajdują się pieśni kościelne. Członkowie chóru stawiają 
sobie za zadanie bycia „widzialnym znakiem ekumenizmu” poprzez 
śpiewanie pieśni, działalność charytatywną. Występuje w kościołach, 
domach wczasowych i w domach opieki. W 2006 r. chór otrzymał nagrodę 
starosty za promocję regionu. 

Od niepamiętnych czasów panuje przekonanie, że ślub zawarty  na 
Wangu jest gwarantem szczęśliwego małżeństwa. W ostatnich latach coraz 
więcej par katolickich zaczęło się zwracać do Księdza Proboszcza z 
zapytaniem, czy mogłyby w tej świątyni zawrzeć związek małżeński. Ks. 
Pech nie stawiał żadnych przeszkód w tym zakresie. W 2006 r. odbyło się 
17 ślubów udzielonych przez duchownych rzymskokatolickich. 

Parafia, kierowana przez ks. Edwina Pecha, prowadzi też szeroko 
zakrojoną działalność charytatywno-społeczną, która jest skierowana 
przede wszystkim do osób z poza Kościoła Ewangelickiego. Obszar 
działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang 
obejmuje: pielęgniarstwo rodzinne, opiekę socjalno-bytową nad osobami 

starszymi,  pomoc i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, szkolenia z 
zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego, świetlicę środowiskową dla dzieci z poza parafii. 

Ponadto Parafia Wang ściśle współpracuje z miejscową Parafią 
Rzymskokatolicką organizując nabożeństwa ekumeniczne, gwiazdkę dla 
samotnych i ubogich mieszkańców Karpacza, prowadzi też ekumeniczną 
księgarnię literatury chrześcijańskiej. Ponadto od dwóch lat działa przy niej 
Śląska Akademia Ewangelicka, której utworzenie stało się możliwe dzięki 
odzyskanym nieruchomościom.  Jej działalność to przede wszystkim praca 
edukacyjna, wychowawcza i integracyjna oraz wskazywanie na historię 
regionu powiązaną z Austrią, Czechami, Norwegią i Niemcami. 

Jury Komitetu Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama 
Chmielowskiego, biorąc pod uwagę powyższe dokonania ks. Edwina 
Pecha postanowiła mu przyznać tegoroczną nagrodę za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego. 
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GWIAZDKA DLA DZIECI... 
 

16 grudnia przeżywaliśmy w naszym kościele Św. Trójcy nabożeństwo 
rodzinne,  połączone z uroczystościami gwiazdkowymi. Dzieci pod okiem 
pani Elżbiety Byrtek, pani Gabrieli Bakalarz  i wolontariuszy przygotowały 
wspaniałe jasełka, pełne miłości, nadziei i radości z narodzin Chrystusa w 
betlejemskim żłóbku. 

Występy te były nagrywane przez Telewizję Polską,  
 

ηηη 
 

 
 
 
… STOP! Jeszcze raz, poproszę… 
 
 „Jeszcze raz, powtarzamy” te słowa wypowiadane były wiele, wiele razy. 

A dzieci grzecznie siedziały i cierpliwie powtarzały swoje kwestie, wejście, 
zejście i jeszcze jedna powtórka i… ”o teraz dobrze. To idźmy dalej”. O 
czym mówię? Mówię o bożonarodzeniowym programie przygotowywanym 
na nabożeństwo rodzinne przez dzieci naszej Parafii. Jednak wszystko 
zaczęło się dużo wcześniej. Zaczęło się, gdy dzieci dostały swoje wierszyki 
i miały się ich nauczyć. Często razem z dziećmi uczyli się i ich rodzice. 
Pewnie niejeden rodzic znał kwestię swojego dziecka na pamięć. Jednak i 
tak, najcięższa praca należała do dzieci i miała się dopiero zacząć.  

 W sobotę 15 grudnia o godzinie 14.00 dzieci spotkały się w 
kościele Św. Trójcy aby zrobić próbę generalną, były stroje, świece, 

rodzice, dziadkowie, wszyscy bardzo podenerwowani, ponieważ była też 
telewizja! To dlatego próba tak długo trwała - ponad 2 godziny. Wystąpienia 
dzieci były nagrywane przez ekipę telewizyjną programów ekumenicznych 
TVP2. Wiele tych prześlicznych małych aniołków okazało się prawdziwymi 
aniołkami dzielnie i cierpliwie czekając na swoją kolejkę, bo był to nie lada 
wyczyn. Każdy fragment inscenizacji był powtarzany kilka razy, żeby 
wszystko wyszło doskonale, zarówno w nagraniu jak i w dniu następnym.  

 I wyszło. W niedzielę, w czasie nabożeństwa rodzinnego dzieci 
pokazały jak wspaniałymi są aktorami. Już dobrze wiedziały kiedy, co i jak 
powiedzieć. To, co pokazały zapewne wywołało łzy i wzruszenie w sercu 
niejednego dumnego rodzica, czy dziadka lub babci. Trzeba przyznać, że 
tego dnia dzieci również pokazały jak cierpliwe i odważne potrafią być. Po 
ostatnich powtórkach, które miały miejsce podczas nabożeństwa wyszły 
dzielne przed ołtarz i opowiedziały, co takiego ważnego wydarzyło się 
blisko 2000 lat temu w Betlejem. A wydarzyło się wiele. Na świat przyszedł 
Jezus Chrystus, a aniołowie oznajmili o tym pasterzom strzegącym swojej 
trzody. Przyszli też mędrcy ze swymi darami, złotem dla króla, kadzidłem 
dla kapłana i mirrą dla tego, który miał umrzeć. 

 Boży Syn, jako małe dziecię, przyszedł na świat jeden raz, nie było 
powtórek. I nie będzie już - w taki sposób. Przyjdzie za to, już wkrótce po 
raz drugi, jednak nie będzie już tym małym dzieciątkiem, które leżało w 
żłobie. Przyjdzie jako Zwycięzca. Pytanie: czy my, będziemy na to gotowi? 
Czy jesteśmy już dzisiaj na to gotowi? Do oczekiwania i zastanowienia się 
nad sensem tych ŚWIĄT zachęcali nas uczniowie 6 klasy. 

 A później, po występie, dzieci odwiedził Mikołaj, który przyniósł 
małym i większym, wytrwałym aktorom prezenty, a gdy emocje już opadły 
każdy udał się w swoją drogę…  

Już za kilka dni, przy wigilijnym stole, razem będziemy mogli obchodzić 
urodziny naszego Zbawiciela, ale powtórki z Jego narodzin już nie będzie. 

  
Program, który został nagrany będzie można obejrzeć 25 grudnia 

(wtorek) o godzinie 7:40 w TVP2 oraz 27 grudnia (czwartek) o godz. 
16.70 w TV Polonia. 

 
Monika Byrtek 
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PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 

 ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE 
serdecznie zaprasza 

 
DZIECI  ORAZ  DOROSŁYCH DO  UDZIAŁU  

 W 

ZIMOWISKU RODZINNYM 
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  

 

w WIŚLE-JAWORNIKU  

 

w terminie od 10 do 17  lutego 2008. 
 

KOSZT POBYTU ŁĄCZNIE Z DOJAZDEM WYNOSI 550 PLN 
 

Mamy nadzieję, że piękny krajobraz, smaczna kuchnia, zabawy na 
śniegu (jeśli dopisze pogoda) oraz dobry humor (obowiązkowo 
zabieramy ze sobą) sprawią, że będziemy się dobrze bawić i miło 
spędzimy wspólnie czas. Chcemy również, by podczas ferii młodszym 
jak i starszym nie zabrakło czasu na spotkania przy Słowie Bożym. 
Już teraz cieszymy się z każdej osoby, która do nas dołączy. 
Drogie dzieci, wnuczkowie zaproście rodziców, 
babcie, dziadków i wspólnie pojedźmy na zimowisko. 

 
BLIŻSZE INFORMACJE UZYSKACIE PAŃSTWO  

NA LEKCJACH RELIGII LUB W KANCELARII 
PARAFII. 

  TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 
 MIJA 10 STYCZNIA 2008 r. 
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Rada Parafialna zaprasza wszystkich członków  
Komitetu Parafialnego do dyżurów przy kolekcie po 

nabożeństwach niedzielnych i świątecznych. 
W celu ustalenia dyżurów prosimy  o kontakt  

z p. Małgorzatą Jaworska odpowiedzialną z ramienia 
 Rady Parafialnej za układanie dyżurów przy kolekcie. 

tel. 0-501-342-547 
 

 
Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  

Św. Trójcy w Warszawie zawiadamia, że  
dnia 20 stycznia 2008 r. po nabożeństwie odbędzie 

się zebranie KOMITETU PARAFIALNEGO
Obecność obowiązkowa 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie  
informuje, że od 7 grudnia br. posiada nowy numer telefonu: 

(022) 556-46-60. 
Jednocześnie zawiadamiamy, że dotychczasowy numer (0-22)827-68-17 

pozostanie na czas przejściowy aktywny. 
Numer faxu (022 / 827-86-37) pozostaje bez zmian. 

  
Przy tej okazji pragniemy również poinformować,  

że od 1 grudnia br. kancelaria parafialna czynna jest  
od wtorku do piątku w godzinach od 9  do 1800 00 

oraz po niedzielnym nabożeństwie porannym.  
W poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna. 

  
 

 

Centralne nabożeństwo 
TYGODNIA MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  

odbędzie się dnia 20. I. 2008 r. 
 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy 

w Warszawie o g. 1800. 
Kazanie wygłosi Metropolita Warszawski  
Kościoła Rzymskokatolickiego abp Kazimierz Nycz 
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WAŻNE 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.luteranie.pl/warszawa-trojca 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

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

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

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

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 

Biuro Rozbudowy EOD „Tabita”: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, (0-22)827-89-18 

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 
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