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Drodzy Czytelnicy!
Mamy nadzieję, że z radością przeczytacie 
kazanie arcybiskup Antje Jackelén, prymasa 
ewangelickiego Kościoła w Szwecji. Dla czę-
ści z nas będzie to przypomnienie zwiastowa-
nia duchownej, teolożki, zwierzchniczki ewan-
gelickiego Kościoła w Szwecji, ważnej postaci 
dla Światowej Federacji Luterańskiej i ruchu 
ekumenicznego w Europie i na świecie. Być 
może część zetknie się z biblijną i teologicz-
ną refleksją arcybiskup Antje Jackelén po 
raz pierwszy. W naszym Informatorze przy-
pominamy też relację o wizycie szwedzkiej, 
kościelnej delegacji w Polsce, żeby pokazać 
znaczenie zarówno samej wizyty, jak i udziału 
w nabożeństwie naszych gości ze Szwecji.

Prezentacja Biblii ekumenicznej odbyła 
się w gmachu Państwowego Muzeum Et-
nograficznego, po sąsiedzku, przy ul. Kre-
dytowej 1. Nie mogliśmy pominąć tego wy-
darzenia co najmniej z dwóch powodów: 
mamy przekład Biblii, który jest owocem 
wspólnego wysiłku chrześcijańskich Koś-
ciołów w Polsce, co budzi nadzieję na dalsze 
ekumeniczne współdziałanie dzięki powro-
towi do źródła – do Biblii. Jest jeszcze dru-
gi powód: Synod naszego Kościoła przyjął 
uchwałę o dopuszczeniu Biblii ekumenicz-
nej do użytku liturgicznego. Cieszę się z tej 
uchwały, bowiem w ten sposób nasz Kościół 
daje przykład konsekwentnego i poważnego 
podążania drogą ekumenicznego zbliżenia. 
Nasza Parafia przyjęła już do liturgicznego 
użytkowania oba przekłady Biblii – warszaw-
ski oraz ekumeniczny. W tym kontekście te-
goroczna uroczystość konfirmacji ma histo-
ryczny wymiar także dlatego, że konfirmanci 
otrzymali w darze od naszego Zboru właśnie 
nowy, ekumeniczny przekład Biblii.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

Chóry naszej Parafii już niedługo koń-
czą kolejny sezon swojej pracy. Po wakacjach 
wznowią swoją działalność. Przybliżamy na 
łamach Informatora Parafialnego działalność 
chórów naszej Parafii – Semper Cantamus oraz 
Vox Gaudii. Jednocześnie serdecznie zaprasza-
my do śpiewania w chórach parafialnych. 

W tym numerze Informatora Parafialne-
go przedstawiamy dzieje Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie 
(w cyklu historii parafii Diecezji Warszawskiej 
naszego Kościoła) oraz wspomnienie dra Je-
rzego  Toeplitza z okazji 20-lecia zbudowania 
organów kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

Co jeszcze znajdziecie w naszym Infor-
matorze? Zapraszamy do czytania.

Przed nami wakacje, urlopy, wyjazdy, od-
poczynek. Życzymy wszystkim dobrego, bez-
piecznego wakacyjnego czasu. Zachęcamy do 
uczestniczenia w nabożeństwach w parafiach 
ewangelickich w naszym kraju i zagranicą. 
Jednocześnie przypominamy, że nasza Para-
fia co niedzielę o godz. 10:30 na żywo trans-
mituje nabożeństwa z kościoła Świętej Trój-
cy, można je oglądać i w nich uczestniczyć  
na FB oraz YouTube.

Z życzeniem Bożego błogosławieństwa,
ks. Piotr Gaś

Ks. Piotr Gaś, proboszcz 
Parafii E-A Świętej Trójcy
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noczy ludzi jednej wspólnoty lokalnej z drugą. Jest 
ona czymś w rodzaju szerokopasmowego Interne-
tu, który łączy nas globalnie i uniwersalnie z Bo-
giem i Bożym ludem, gdziekolwiek się znajduje! 

Być może dlatego świętujemy Niedzielę Ro-
gate, Niedzielę Modlitwy, akurat w tym okresie. 
Po Wielkanocy, zmartwychwstały Chrystus był 
ze swoimi przyjaciółmi - czasami był widzialny, 
a czasami nie. A teraz zbliża się dzień, kiedy ich 
pozostawił – święto Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Aby być ze swoimi uczniami zawsze i wszędzie aż 
do końca wieków, Jezus musi pozostawić wszyst-
ko, co cielesne i materialne. Aby być blisko każ-
dej i każdego z nas, musiał porzucić ten fizyczny 
świat, aby być z nami już nie w ludzkim ciele, ale 
poprzez swoją obecność w Słowie i Sakramencie, 

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech 
będą z wami wszystkimi. (2 Kor 13,13) 
 
Tekst kazalny: 
„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynie-
niem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył 
nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chry-
stusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją 
obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie na-
leżą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza 
niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście 
wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.” (Kol 4,2-6)

To wielka radość, że znów mogę przeżywać 
nabożeństwo z luterańskimi siostrami i braćmi 
tutaj w Polsce. Bardzo dziękuję wam za waszą 
przyjaźń! Nawet jeśli nie mówimy tymi samymi 
językami, to mamy tak wiele, czym możemy się 
podzielić. Możemy się również porozumieć pomi-
mo barier językowych i odmiennych kontekstów 
życiowych. 

A jednak niektóre słowa są do złudzenia 
podobne. Gdy około dwóch lat temu jedliśmy 
w Warszawie obiad, wasz biskup podniósł szklan-
kę coli i zażartował: popatrz, ważne słowa są takie 
same w różnych językach jak np. Coca Cola i Alle-
luja. A my dodaliśmy Kyrie eleison i Gloria in excelsis. 
Dotyczy to języka liturgii w ogóle. Nawet jeśli nie 
znamy słów, możemy poczuć ducha. I możemy 
wspólnie się modlić. Możemy razem zmówić Oj-
cze nasz bez względu na to, jaki język jest najbliższy 
naszemu sercu. Modlitwa jednoczy. Modlitwa jest 
nie tylko intranetem, wewnętrzną siecią, która jed-

KAZANIE WYGŁOSZONE PRZEZ 
ZWIERZCHNIKA KOŚCIOŁA SZWECJI  

ABP ANTJE JACKELÉN  
W KOŚCIELE E-A ŚWIĘTEJ TRÓJCY

W WARSZAWIE 6 MAJA 2018 r.

abp Antje Jackelén, zwierzchnik Kościoła Szwecji
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a czyni to dzięki Duchowi Świętemu w Kościele 
i w świecie. 

Obecność Chrystusa po Wniebowstąpieniu 
Pańskim jest i pozostaje obecnością negowaną - 
przez innych, ale także przez nas samych. Czasami 
doświadczamy Jezusa Chrystusa wyraźnie, silnie 
i intymnie: w chlebie i winie, w jasnym słowie 
Pisma lub w kazaniu jako drogowskaz, poczucie 
bezpieczeństwa, wyzwanie, przestrogę lub jako 
cichy pokój. Czasami wypatrujemy szczególnego 
zapewnienia Bożej obecności i wtedy nasza tęsk-
nota wydaje się pozostawiona bez odpowiedzi. 
Czasami, kiedy spojrzymy wstecz, dostrzegamy, 
że rzeczywiście Bóg nam błogosławił, nawet jeśli 
nie byliśmy świadomi tego w tamtym momencie. 
Tak, wszyscy mamy pytania o obecność Boga 
w naszym życiu, w życiu innych i świata. Są py-
tania, które mogą jednak nigdy nie znaleźć swojej 
odpowiedzi w tym życiu. 

I to jest właśnie ten moment, w którym po-
jawia się modlitwa jako linia życia. Modlitwa jest 
szczególną linią życia, ponieważ oznacza wypowie-
dzenie tego, jak się rzeczy naprawdę mają. Pamię-
tajmy, że Jezus był Żydem. Biblijne psalmy były 
jego modlitewnikiem i wiemy, że w psalmach są 
fragmenty, które nie brzmią szczególnie świątobli-
wie i pobożnie, ale mimo to pojawiają się w szcze-
rych myślach i uczuciach psalmisty. Modlitwa 
oznacza wyrażanie rzeczy takimi, jakimi są. Mod-
litwa to linia życia, która w chaotycznym środku 
naszych spraw utrzymuje nas w łączności z Bo-
giem, z sobą nawzajem i z całym stworzeniem. 

To mówi nam dzisiejszy tekst z Listu do Ko-
losan: W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczy-
nieniem. To cudowna rada! W modlitwie bądźcie wy-
trwali i czujni z dziękczynieniem. Bo właśnie modlitwa 
sprawia, że automatycznie stajemy się świadomi 
potrzeb innych. Intencje modlitewne są nieodzow-
ną częścią modlitwy, co też stwierdza nasz tekst: 
a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam 
drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. 
Po prostu to róbcie! Taka modlitwa ma wpływ na 
to, jak używamy naszych słów na co dzień. Duch 
i słowa modlitwy powinny oddziaływać na sposób, 

w jaki zwracamy się do siebie i jak jako chrześ-
cijanie mówimy w tym świecie i do tego świata. 
Nasz tekst stwierdza: Mowa wasza niech będzie za-
wsze uprzejma, zaprawiona solą. Uprzejma, zaprawiona 
solą… Podoba mi się ten fragment. Przypomina 
słowa Jezusa z Kazania na Górze: „Wy jesteście solą 
ziemi” (Mt 5,13). Przypomina również fakt, że na-
wet mały Kościół może mieć spore oddziaływanie 
na społeczeństwo i że powinniśmy wyjść na ze-
wnątrz. Sól spełnia swoją rolę tylko wtedy, gdy wy-
dostanie się z solniczki i wymiesza się z potrawą. 

Modlitwa jest linią życia, która łączy kropki 
naszych egzystencji z tajemnicą Chrystusa i z Bożą 
historią stworzenia począwszy od zarania wieków. 
Modlitwa to także muzyka naszego życia. Tak 
więc, parafrazując słowa znanej piosenki szwedz-
kiego zespołu Abba: „Dziękuję za linię życia. Kto 
może bez niej żyć, szczerze pytam, jakie byłoby życie?” 
(oryg. Tekst: “So I say thank you for the music, 
the songs I’m singing, thanks for all the joy they’re 
bringing. Who can live without it, I ask in all hon-
esty, What would life be?” – Abba, 1977). 

Właściwie, modlitwa od zawsze była ludzką 
formą ekspresji. Na długo przed powstaniem Bi-
blii ludzie modlili się i także dziś badania prze-
prowadzane w Szwecji pokazują, że ludzie modlą 
się, nawet jeśli deklarują, że nie wierzą w Boga. 
Modlą się – przynajmniej w niektórych sytuacjach. 
Wydaje się, że modlitwa żyje w nas, nawet zanim 
ubierzemy ją w świadome słowa. Pielęgnujmy 
i szanujmy tę część naszego człowieczeństwa. 

Spójrzmy jeszcze na kilka momentów z histo-
rii modlitwy. 900 lat przed narodzinami Chrystusa 
król Salomon poprosił w modlitwie o serce ro-
zumne zdolne rozróżniać między dobrem a złem 
(1. Krl 3,6 n.). Tysiąc lat później List do Kolosan 
wzywa nas, abyśmy byli czujni w modlitwie z dzięk-
czynieniem. 500 lat później, ok. roku 600, irlandzki 
mnich Aidan znalazł piękne słowa dla modlitewne-
go rytmu - cichego wniknięcia w głąb siebie i jed-
nocześnie obecności w głośnym świecie. 

Aidan mieszkał na małej wyspie Lindisfarne 
znajdującej się nieopodal północnowschodniego 
wybrzeża Anglii. Gdy następował odpływ, prze-
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chodził do ludzi mieszkających na lądzie, opieko-
wał się nimi i głosił Ewangelię. Rytm przypływów 
i odpływów ukształtował coś, co znamy dziś jako 
modlitwę św. Aidana, której słowami modlą się 
ludzie wciąż przybywający na wyspę: 

 
Pozostaw mnie sam na sam z Bogiem na tak długo, 
jak to możliwe 
Jak przypływ przyciąga wody blisko brzegu tak 
uczyń ze mnie wyspę, oddziel mnie, 
Abym mógł być z Tobą, o Boże, i być święty dla Ciebie. 
 
A gdy przypływ ustąpi 
Przygotuj mnie, abym niósł Twoją obecność do świa-
ta zajętego swoimi sprawami 
Świata, który mnie nagli 
Aż do momentu, kiedy wody znów powstaną i wtedy 
przyciągnij mnie do siebie. 
 
1400 lat później wciąż niesiemy pochodnię 

modlitwy, próbując nauczyć kolejne pokolenie jak 
troszczyć się o nasiona modlitwy zasiane na dnie 
serca. 

Wspólna jest nam tęsknota Salomona – także 
my chcemy mieć serce rozumne, aby pracować na 

rzecz pokoju i sprawiedliwości w naszych krajach, 
w Unii Europejskiej i globalnie. Wraz z Kolosana-
mi chcemy być czujni w dziękczynieniu, w naszych 
modlitwach i poczuć siłę do dzielenia się Ewange-
lią zaprawioną solą. 

Wraz z Aidanem pragniemy doświadczyć do-
skonałego rytmu pokoju i odpoczynku w Bogu, 
oraz ukazywania zdrowego dystansu do zabiega-
nego świata. 

„Pozostaw mnie sam na sam z Bogiem na tak długo, 
jak to możliwe” oraz „przygotuj mnie, abym niósł Twoją 
obecność do świata zajętego swoimi sprawami” – to się 
nazywa łaska w akcji! 

Drodzy bracia i drogie siostry: jakiż to wielki 
przywilej, aby uczestniczyć w tym potężnym stru-
mieniu modlitw, które od tysięcy lat dały tak wiele 
światła i życia światu. Amen. 

 
Apostolskie życzenie pokoju: 
A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozu-
mienie, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych 
w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7) 

 
źródło: www.trojca.waw.pl 

abp Antje Jackelén 
i ks. Piotr Gaś
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– Mamy ją! Oczywiście, mieliśmy ją już 
wcześniej w różnych wydaniach i tłumacze-
niach. Teraz otrzymujemy Biblię [Ekumenicz-
ną – przyp. red.], o której każdy będzie mógł 
powiedzieć: jest moja – powiedział prezes 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Andrzej 
Malicki w swym kazaniu wygłoszonym pod-
czas nabożeństwa dziękczynnego z okazji wy-
dania Biblii Ekumenicznej w jednym tomie. 

Po ponad dwudziestu latach prac Towarzystwo 
Biblijne w Polsce wydało całą Biblię Ekumenicz-
ną w jednym tomie. 16 marca 2018 r. w kościele 
ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło 
się nabożeństwo dziękczynne z tej okazji, nato-
miast dzień później w stołecznym Muzeum Et-
nograficznym miała miejsce uroczysta prezentacja 
tego tomu. Obie uroczystości zgromadziły wielu 

PREZENTACJA BIBLII 
EKUMENICZNEJ

WYDARZENIA

Po dziękczynnym nabożeństwie ekumenicznym w kościele ewangelicko-reformowanym. Fot. Michał Karski
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Podczas prezentacji Biblii 
Ekumenicznej. Przemawia  
bp Jerzy Samiec.  
Fot. Aldona Karska

duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch 
ekumeniczny, wśród nich m.in. osoby uczestni-
czące w pracach nad ekumenicznym przekładem 
Biblii.

Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, 
językoznawców i redaktorów z jedenastu Koś-
ciołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chry-
stusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-
-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, 
Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, 
Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatoli-
ckiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii pro-
wadzony był od 1995 r. przez Towarzystwo Biblij-
ne w Polsce, które powołało w celu jego realizacji 

Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Jako na-
czelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy 
przyjęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu 
charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

W kolejnych latach sukcesywnie wydawane 
były poszczególne części tego przekładu: Nowy 
Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księ-
gą Psalmów (2003) oraz pięć tomów z księgami 
starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dydak-
tyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), 
Pięcioksiąg (2015), Księgi Historyczne (2016) 
i Księgi Prorockie (2016). Dzieło przekładu 
wieńczy ukazująca się właśnie Biblia Ekumenicz-
na w jednym tomie. Jest to wydanie poprawione 
względem tomów wydawanych od 2001 r.

Źródło: www.ekumenia.pl

Na pierwszym planie od lewej ks. sup. Andrzej Malicki,  
ks. abp  Stanisław Gądecki i ks. bp Jerzy Samiec. Fot. Michał Karski

Przedstawiciele poszczególnych Kościołów podpisują pierwsze 
egzemplarze Biblii Ekumenicznej. Fot. Aldona Karska
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22 kwietnia odbyły się obchody 75. rocznicy 
powstania w getcie warszawskim oraz zburzenia 
Szpitala Ewangelickiego przylegającego do tere-
nu getta. Obchody zorganizowała Parafia Ewan-
gelicko-Reformowana we współpracy z reformo-
wanym Kościołem Krajowym Lippe (Lippische 
Landeskirche ) w Nadrenii Północnej Westfalii. 

Do Warszawy przybył ks. Dieter Arends, su-
perintendent Kościoła Lippe wraz z kilkudziesię-
cioosobową grupą młodzieży szkolnej z Detmold, 
której towarzyszył duszpasterz i burmistrz mia-
sta. To właśnie z Detmold pochodził Jürgen 
Stroop, nazistowski zbrodniarz, odpowiedzialny 
za krwawe stłumienie powstania w getcie. Mło-
dzież uczestniczyła w Warszawie w warsztatach, 

odwiedzała muzea kluczowe dla polsko-niemie-
ckiej historii i spotkała się z prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy Hanną Gronkiewicz- 
-Waltz. 

W niedzielę w kościele reformowanym od-
było się nabożeństwo, podczas którego kazanie 
wygłosił ks. Dieter Arends. W nabożeństwie 
uczestniczyła delegacja Rady Parafialnej Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w War-
szawie, która prowadziła Szpital Ewangelicki. Tak-
że diakonise luterańskie pełniły służbę w Szpitalu. 
Ofiary powstania w getcie, założyciele i pracow-
nicy Szpitala Ewangelickiego byli wspominani 
również podczas nabożeństwa w kościele Świętej 
Trójcy w dniu 22 kwietnia.

WSPOMNIENIE OFIAR GETTA  
i 75. ROCZNICA ZBURZENIA SZPITALA 

EWANGELICKIEGO

22.04.2018 r. Kościół ewangelicko – reformowany. Przemawia ks. Piotr Gaś
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Po nabożeństwie w kościele reformowanym 
odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu 
wybitnego pianisty, dyrygenta i pedagoga, prof. 
Matitjahu Kelliga. Po koncercie krótką refleksją 
podzielił się ks. proboszcz Piotr Gaś. 

Po nabożeństwie zebrani przeszli do skrzy-
żowania ulic Nowolipie i Karmelickiej, gdzie 
niegdyś stał Szpital Ewangelicki. Okolicznościo-
we przemówienia wygłosili ks. Michał Jabłoński, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej, 
oraz goście z Niemiec, w tym burmistrz Rainer 
Heller. Delegacje Kościołów, w tym także naszej 

Parafii, i innych instytucji złożyli kwiaty przy tab-
licy upamiętniającej Szpital Ewangelicki. Niemie-
cka młodzież przygotowała krótki i poruszający 
program przypominający o ofiarach i sprawcach 
nazistowskiego systemu. W uroczystości uczestni-
czyli również przedstawiciele Ambasady Niemiec 
w Warszawie. 

Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy 
ul. Młynarskiej ks. Piotr Gaś złożył kwiaty na gro-
bach sióstr diakonis, dr. Jana Fryderyka Malcza, ks. 
dr. Leopolda Otto i dr. Emila Burschego.

źródło: www.trojca.waw.pl

Złożenie kwiatów pod tablicą, upamiętniającą miejsce, gdzie stał szpital ewangelicki

Ks. Piotr Gaś na cmentarzu ewangelickim składa kwiaty na grobie  
dr. Jana Fryderyka Malcza i grobach sióstr diakonis

Zdjęcia: Aldona Karska
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Chór SEMPER CANTAMUS wziął udział 
w XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielko-

postnej, który odbył się 17 marca 2018 r. w koś-
ciele Św. Wojciecha w Kielnie.

W konkursie uczestniczyły 23 zespoły z całej 
Polski. Chóry wykazały bardzo wysoki poziom ar-
tystyczny. Po zakończeniu eliminacji odprawiono 
mszę świętą w intencji uczestników festiwalu, wy-
słuchaliśmy koncertu w wykonaniu Cappelli Ge-
danensis, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników 
konkursu. Jury przyznało tylko pierwsze nagrody 
w różnych kategoriach. Wszystkie zespoły otrzy-
mały dyplom uczestnictwa oraz okolicznościową 
statuetkę. Organizatorzy zadbali o bardzo dobrą 
atmosferę. Nasz chór miał niezwykle miłego i po-
mocnego opiekuna. Na zakończenie wpisaliśmy 
się do księgi pamiątkowej festiwalu.

Następnego dnia pojechaliśmy do Sopotu, 
aby odwiedzić tamtejszy kościół ewangelicko-
-augsburski pw Zbawiciela, gdzie zaśpiewaliśmy 
jedną z naszych pieśni.

Członkowie chóru SEMPER CANTAMUS 
wraz z dyrygentką Zuzanną Kuźniak serdecznie 
dziękują Radzie Parafialnej i księdzu proboszczowi 
Piotrowi Gasiowi za umożliwienie udziału w tym 
konkursie i wsparcie finansowe.

Wiktoria Melech (Semper Cantamus)
Zdjęcia: Tomasz Paczkowski 

SEMPER CANTAMUS 
NA FESTIWALU PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ

Zuzanna Kuźniak

Występ chóru Semper Cantamus w Kielnie

Chór w Kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Sopocie
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ZJAZD CHÓRÓW 
DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

W dniu 19 maja 2018 roku odbył się coroczny 
Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej. Tym 

razem gospodarzem zjazdu była Parafia Ewange-
licko-Augsburska w Tomaszowie Mazowieckim. 
Przybyłe chóry i ich dyrygentów oraz zaproszo-
nych gości powitał ks. Wiesław Żydel, proboszcz 
tutejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy. Podczas krótkiego nabożeństwa roz-
ważania i modlitwę wygłosił ks. radca Wojciech 
Rudkowski, on także udzielił błogosławieństwa 
wszystkim obecnym. Wysłuchaliśmy preludium 
i postludium organowe w wykonaniu pani Emilii 
Dziubińskiej.

Organizatorami Zjazdu Chórów była Diecezja 
Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Tomaszowie Mazowieckim. W Zjeździe wzięło 
udział sześć chórów: 1. Chór Parafii Ewangeli-

cko-Augsburskiej Św. Mateusza z Łodzi, 2. Chór 
Ewangelicki im. Oskara Kolberga Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej z Radomia, 3. Chór Ewangeli-
cki Concordia z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
ze Zgierza, 4. Chór Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Wniebowstąpienia Pańskiego z Warszawy, 5. 
Chór Semper Cantamus z Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Św. Trójcy z Warszawy, 6. Chór 
Vox Gaudii z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Św. Trójcy z Warszawy.

Po przyjeździe zostaliśmy poczęstowani kawą, 
herbatą, zimnymi napojami oraz smacznymi ciasta-
mi domowej roboty. Każdy z chórów miał przy-
dzieloną salę na próby i przebranie się w szkole 

Chóry Parafii E-A Świętej Trójcy z Warszawy przed kościołem 
ewangelickim w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. Jarosław 
Błaszkowski
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podstawowej znajdujące się w pobliżu 
kościoła.

Dla członków wszystkich chórów 
zorganizowano warsztaty, które prowa-
dziła Zuzanna Kuźniak, dyrygentka chó-
rów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. 
Trójcy w Warszawie. Pod jej kierunkiem 
ćwiczyliśmy wspólne śpiewanie wcześniej 
przygotowanych dwóch pieśni, które mia-
ły być wykonane przez wszystkie chóry na 
zakończenie spotkania. Były to pieśni Nie-
ście chwałę Mikołaja Gomółki ze słowami 
Jana Kochanowskiego oraz pieśń dawna 
Gaude Mater w opracowaniu T. Klonowskiego. Po-
nieważ zjazd odbywał się jako projekt realizowany 
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepod-
ległości Polski, każdy z chórów przygotował na 
występ oprócz dwóch utworów ze swojego reper-
tuaru jeden o charakterze patriotycznym. Gościem 
specjalnym Zjazdu był chór Wojskowej Akademii 
Technicznej, który wystąpił ze specjalnym, przy-
gotowanym na tę okazję koncertem. Na zakończe-
nie proboszcz ks. Wiesław Żydel, biskup Diecezji 
Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego Jan Cieślar oraz pani Emilia Dziubińska 
wręczyli dyrygentom wszystkich chórów piękną 

Połączone chóry   Semper Cantamus  i Vox Gaudi podczas diecezjalnego zjazdu 
chórów. Fot. Jarosław Błaszkowski.

okolicznościową statuetkę oraz dyplom uczestni-
ctwa w Zjeździe. 

Przed występami poczęstowano nas obiadem 
w ogrodzie przylegającym do kościoła. Mieliśmy 
też czas na krótki spacer po Tomaszowie Mazo-
wieckim. Przez cały dzień dopisywała nam sło-
neczna pogoda.

Chóry Vox Gaudii i Semper Cantamus dzię-
kują organizatorom Zjazdu oraz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie za 
umożliwienie im uczestnictwa w tej miłej, integru-
jącej imprezie.

Wiktoria Melech, Semper Cantamus 

Połączone chóry diecezji warszawskiej we wspólnym występie. Fot. Jarosław Błaszkowski
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ZDROWIE KOBIETY jako TEMAT 
DIECEZJALNEGO ŚNIADANIA KOBIET

W sobotę, 21 kwietnia do Radomia przybyły 
panie z różnych parafii Diecezji Warszaw-

skiej. Parafię E-A Świętej Trójcy reprezentowały 
cztery panie. Okazją było Diecezjalne Śniadanie 
Kobiet. Pod taką nazwą spotkania kobiet naszej 
diecezji są organizowane od kilku lat i przygoto-
wywane przez różne parafie.  Mają one zawsze 
jakiś temat przewodni, wokół którego toczą się 
dyskusje, prezentacje, wykłady; oczywiście jest 
przygotowany posiłek oraz różne warsztaty.  Tym 
razem tematem przewodnim było zdrowie kobiety.
Spotkanie w radomskiej parafii rozpoczęła gospo-
dyni miejsca – dk Katarzyna Rudkowska rozważa-
niem z Codziennika Kobiet. Następnie uczestniczki 
zostały zaproszone „do stołu”. Panie z radomskiej 
parafii przygotowały obfity stół samych zdrowych, 
przepysznych smakołyków, niezwykle elegancko 
i pomysłowo przygotowanych. 

Po śniadaniu, niżej podpisana wygłosiła wy-
kład zatytułowany: Zdrowie kobiety – profilaktyka 
nowotworowa.  Prezentacja wzbudziła zaintereso-
wanie, o czym świadczy dyskusja po wykładzie. 

Następnym punktem programu były warszta-
ty z Quillingu1. Przygotowywałyśmy z dużym za-

1 quilling (ang. „nawijać na pióro lub rurkę”) - technika z rodzaju 
papieroplastyki (zwana też papierowym filigranem) służąca do 
tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt 
sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniece-
nie zewnętrznych warstw papieru.

21.04.2018 r. Radom. Uczestniczki spotkania w parafialnym ogrodzie

Przy śniadaniu 
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6 maja (Niedziela Rogate) odbyło się w koście-
le Świętej Trójcy polsko-szwedzkie nabożeństwo 
z udziałem Kapituły Katedry w Uppsali. Kaza-
nie wygłosiła abp Uppsali Antje Jackelén, prymas 
Kościoła Szwecji.

Szwedzka delegacja przebywała w Polsce od 3 
maja. Oprócz wewnętrznych obrad kapituły pro-
gram wizyty obfitował w liczne wydarzenia przy-
bliżające historię Polski, sytuację 
Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego, współpracę ekumenicz-
ną, pracę diakonijną, działania na 
rzecz uchodźców i wiele innych. 
Delegacja spotkała się z Konsy-
storzem Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego oraz z bp. Jerzym 
Samcem. Odbyło się również 
ekumeniczne spotkanie z arcy-
biskupem metropolitą warszaw-
skim kard. Kazimierzem Nyczem, 

angażowaniem kartki na różne okazje. Na 
zakończenie, zeszłyśmy do „tajemniczego”, 
pełnego kwiatów i zieleni ogrodu parafialne-
go. Pozostało jeszcze wspólne zdjęcie i roz-
jechałyśmy się do domów. 

Tekst: Aldona Karska
Zdjęcia Aldona Karska i Waldemar Andrzejczak

Warsztaty quillingu   

KAPITUŁA KATEDRY UPPSALI 
z WIZYTĄ W WARSZAWIE

a także z młodymi działaczami organizacji po-
zarządowej pomagającej uchodźcom w Polsce 
(Fundacja Ocalenie).

Szwedzcy goście zapoznali się również z pracą 
Anny i Karola Wilczyńskich, katolickiego małżeń-
stwa, arabistki i dziennikarza jezuickiego portalu 
deon.pl, którzy prowadzą działalność edukacyjną 
nt. islamu. Szwedzi odwiedzili Muzeum Żydów 

 bp Ragnar Persenius, abp Antje Jackelén, 
ks. Piotr Gaś
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Polskich Polin, gdzie wzięli udział w dyskusji na 
temat historii i współczesności wyznawców juda-
izmu w Polsce.

W niedzielę szwedzka delegacja wzięła udział 
w nabożeństwie porannym w kościele Świętej 
Trójcy. Kazanie wygłosiła abp Antje Jackelén 
(pełny tekst kazania na stronie ......). Liturgię ko-
munijną poprowadził ks. Piotr Gaś wraz z bp. 
Ragnarem Perseniusem (diecezja Uppsali). Na na-
bożeństwie obecny był m.in. ambasador Szwecji 

w Polsce Stefan Gullgren oraz ks. dziekan An-
nica Anderbrant, dziekan Parafii Katedralnej 
w Uppsali.

W sali parafialnej odbyło się spotkanie 
szwedzkich gości z radą parafialną, w którym 
uczestniczył ambasador Gullgren. Wizyta zakoń-
czyła się spotkaniem Kapituły i podsumowaniem 
pobytu w sali obrad rady parafialnej.

Tekst i zdjęcia: www.trojca.waw.pl

Proboszcz i przedstawiciele parafii z delegacją 
szwedzką po nabożeństwie w kościele E-A Świętej 
Trójcy w Warszawie

bp Ragnar Persenius i ks. Piotr Gaś
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W tym roku korzystając z pięknej pogody 
przybyło kilkadziesiąt osób. Spotkanie rozpoczę-
ło się o godz. 11 Słowem Bożym i krótkim roz-
ważaniem ks. Piotra Gasia. Komisja diakonijna 
zorganizowała poczęstunek: grill, sałatki, chleb ze 
smalcem(!), ale także słodycze i napoje. Pani Ela 
Byrtek zorganizowała zajęcia, zabawy i konkursy 
dla dzieci. Spotkanie minęło w miłej pogodnej at-
mosferze.                 AK

KOLEJNA NOC MUZEÓW 
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

19 maja odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów. 
Po rocznej przerwie w Noc Muzeów włączyła się 
ponownie nasza Parafia. Kościół Świętej Trójcy 
przyciągnął kilkuset zwiedzających, w tym nie 
tylko tych, którzy chcieli obejrzeć kościół po re-
moncie, ale też nowe osoby.  

Warszawiacy i turyści spoza Warszawy mo-
gli swobodnie zwiedzać główną część kościoła. 
Organizowane były również grupowe wejścia na 
pierwsze i drugie piętro, podczas których zwie-
dzający wysłuchali krótkiej informacji o koście-
le i wyznaniu ewangelickim, ale mogli również 
zadawać pytania. W kościele była wyświetlana 
prezentacja o nauce Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego, a w zakrystii można było otrzymać in-
formację o liturgii w naszej Parafii i w Kościele. 

Praktycznie od początku tegorocznej Nocy 
Muzeów w naszym kościele wolontariuszami byli 
Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec wraz z Małżon-
ką Beatą Michałek. Odwiedzający zadawali pyta-
nia nt. różnych zagadnień związanych z życiem 
i nauką Kościoła luterańskiego. 

O 21:30 w zakrystii odbył się pierwszy live 
z Biskupem Kościoła transmitowany na żywo 
na Facebooku, podczas którego bp Samiec od-
powiadał na różne pytania Internautów. O pół-
nocny rozpoczął się koncert fortepianowy 
muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Prze-
mysława Lechowskiego. Był to zarazem koncert, 
będący wstępem do projektu „Chopin w centrum 
Warszawy”.

www.trojca.waw.pl

PIKNIK W TABICIE
31 maja w święto Bratniej Pomocy Gustawa 
Adolfa na terenie Ewangelickiego Ośrodka Dia-
konii „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie spotkali 
się parafianie na dorocznym pikniku. Od wielu 
lat integracyjne pikniki były tutaj organizowane 
przez nasza parafię. Jednak w ubiegłym roku była 
przerwa spowodowana obchodami  Jubileuszu 
500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim, w któ-
rych brała udział duża grupa naszych parafian. 
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Pan Jerzy Toeplitz przemawia do młodzieży, fot. Aldona Karska

KONFIRMACJA

27 maja, w Święto Trójcy Świętej odbyła się 
w naszym kościele uroczystość konfirmacji, do 
której przystąpiło jedenaścioro młodzieży. Aktu 
konfirmacji dokonał proboszcz – ks. Piotr Gaś.

Do młodzieży przemówił pan dr Jerzy  
Toeplitz, który tydzień wcześniej obchodził 70. 
rocznicę (!) swojej konfirmacji.

□

27.05.2018 r. Konfirmanci 
z duszpasterzami: ks. Piotrem 
Gasiem i ks. Łukaszem Zielińskim, 
fot. Aldona Karska
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Z KART HISTORII…

Doktor medycyny (laryngolog) Otto Kulcke 
był duszą całego przedsięwzięcia – budo-

wy nowych organów w ewangelicko-augsburskim 
Kościele Św. Trójcy w Warszawie. Poznałem go 
w 1974 roku w Niemczech. Okazało się, że mieli-
śmy wiele wspólnego, począwszy od miejsca spę-
dzenia młodości.Staliśmy się przyjaciółmi, potem 
do tej przyjaźni dołączyła również moja żona. Był 
częstym gościem w naszym domu.

Dr Kulcke był fascynującym człowiekiem, 
melomanem, który zafascynował mnie i wciągnął 
w świat muzyki. Często spotykaliśmy się i godzina-
mi słuchaliśmy muzyki klasycznej, w tym organo-
wej. Przed wojną był członkiem chóru kościelnego 
w Katedrze Mariackiej w Gdańsku. Opowiadał mi, 
jak w niewoli sowieckiej pracował ciężko w kopalni 
(Kulcke był felczerem w Wehrmachcie) i podtrzy-
mywał kolegów na duchu śpiewając z nimi pieśni 
kościelne, których – z racji zawodu – znał bez liku. 
To właśnie wtedy ślubował, że gdy przeżyje wojnę 
i wróci do ojczyzny w widoczny sposób podziękuje 
Bogu. Życie rzuciło go później do Oberursel koło 
Frankfurtu nad Menem. 

Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Gdańska 
macierzysty, luterański Kościół Mariacki (dzisiaj 
katolicka Konkatedralna Bazylika Mariacka) został 
spalony razem z całą starówką, po wojnie znajdo-
wał się w odbudowie. Pierwsza wizyta w jego małej 
ojczyźnie w Gdańsku bardzo nim wstrząsnęła – nie 
było jego ukochanych organów. Wtedy to Kulcke 
znalazł cel w życiu i możliwość spełnienia swojego 
obozowego ślubowania: postanowił przyczynić się 
do zbudowania nowych organów. Zaczął odkładać 
poważną część swoich dochodów na ten cel. Z go-

DWUDZIESTOLECIE NOWYCH ORGANÓW 
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE

Wspomnienie o dr. Otto Kulcke i Jego dziele

Odbudowane organy w gdańskiej katedrze. Fot. Aldona Karska, 2012 r.

rącym poparciem ks. prałata Stanisława Bogdano-
wicza i zgodą Jego biskupa przystąpił do realizacji 
swojego zadania.

Najpierw trzeba było wybrać wykonawcę. 
Otto Kulcke chciał, abym poznał firmę, którą 
On wybrał na wykonawcę planowanych organów. 
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Uzgodniono podział zadań pomiędzy stroną 
polską a niemiecką. Do strony polskiej należały 
przede wszystkim prace budowlane, strona niemie-
cka – firma Hillebrand – zobowiązała się zbudować 
w historycznym wiernym stylu część brzmieniową, 
dostosowując ją do znalezionego prospektu. Potem 
następowały koleje dostawy organów do Polski, za 
każdym razem akceptowane przez „Polservice”. 
Nie wspomnę już, jakimi kwotami trzeba było 
jeszcze transporty z Niemiec „posmarować”…. 
Zresztą wszyscy zainteresowani wyciągali ręce ocze-
kując łapówek - widziałem tylko zdziwienie i złość 
w oczach dr. Kulcke na takie podejście. A pieniędzy 
ciągle brakowało. Do ich zdobywania wielu ludzi 
dobrej woli powołało w Hildesheim niemieckie 
Stowarzyszenie Budowy Organów w Gdańsku. Do 
akcji włączyły się również małżonki premierów lan-
dów Dolnej Saksonii i Bremy: panie dr Heidi-Adele 
Albrecht i Christine Koschnick, które organizowały 
koncerty dobroczynne i zdobywały pieniądze od 
firm i osób prywatnych. 

W końcu można było przystąpić do monta-
żu organów. Po 10 latach starań koniec wieńczył 
dzieło! Organy nawiązywały do historycznej tra-
dycji kulturalnej miast hanzeatyckich (w zasadzie 
luterańskich!), były dziełem firmy braci Hillebrand, 
która otrzymała m.in. za zbudowane nowe organy 
w Gdańsku krajową nagrodę kultury Rządu Kraju 
Związkowego Niedersachsen. Organy poświęcono 
bardzo uroczyście z udziałem gości z Niemiec 18 
sierpnia 1985 r. i od razu zdobyły rozgłos w całym 
świecie muzycznym. Wielu wybitnych organistów 
z Polski i zagranicy zgłosiło chęć gry na nich grać 
i zagrało! 

Po oddaniu organów do użytku napisałem 
pięknie ilustrowany artykuł do prasy codziennej, 
pomogłem też przy wydawaniu broszury opowia-
dającej o historii powstania organów. Przez cały 
okres budowy dokonywałem licznych tłumaczeń 
pism i dokumentów na potrzeby tego projektu.

Ale to nie koniec historii… Szybko zoriento-
wałem się, że w wyniku intensyfikacji zbiórki pie-
niędzy (sam dr Kulcke wpłacił przeszło 500.000 
DM), pozostała jeszcze pokaźna nadwyżka, która 

W roku 1975 zapoznał mnie z budowniczymi orga-
nów braćmi Harrym i Guntramem Hillebrandami 
z okolic Hannoveru. Ci zaprosili nas do odwiedze-
nia kilku kościołów na terenie Dolnej Saksonii, 
w których wybudowali lub wyremontowali organy. 
Po tym objeździe mieliśmy byliśmy jednomyślni: 
wyczarowali mistrzowskie organy o wspaniałych 
dźwiękach. Byłem przekonany, że Kulcke dokonał 
dobrego wyboru – firmę można było zarekomen-
dować i zlecić jej wykonanie organów w Gdańsku.

W drugim etapie należało zająć się koncepcją 
tych nowych organów. Wiedzieliśmy, że to muszą 
być organy jak najbardziej „wierne” tym sprzed 
200 lat, kiedy powstał instrument. I tu z pomocą 
przyszedł nam prof. Kessler z Erlangen, dawny or-
ganista Kościoła Mariackiego w Gdańsku, opiekun 
muzyczny ówczesnego chórzysty Ottona Kulcke, 
który w archiwach niemieckich znalazł dokumen-
tację starych organów gdańskich (dyspozycję1 
z 1625 r.). Wspólnie odwiedziliśmy prof. Kesslera, 
z którym przedyskutowaliśmy temat, w jaki sposób 
zdobyć zgodę władz polskich na zamierzoną inwe-
stycję. Po wielu wahaniach władze polskie zgodziły 
się na projekt dra Kulcke, ale zleciły realizację tego 
zadania państwowej centrali handlu zagranicznego 
„Polservice” w Warszawie i konserwatorowi zabyt-
ków w Gdańsku. 

I tu pojawiły się schody. W Warszawie brałem 
udział w wielu pertraktacjach, które trwały z prze-
rwami miesiącami. „Polservice” wpadł ostatecznie 
na pomysł, żeby dokumentację samego instrumentu 
z dyspozycją po prostu za darmo im przekazać i że 
oni ją potem odsprzedadzą firmie braci Hillebran-
dów, oczywiście za dewizy. Nie było innego wyj-
ścia, trzeba się było do tego żądania dostosować. 
Pozostał jeszcze problem prospektu czyli obudo-
wy piszczałek, ale i tę przeszkodę udało się szybko 
pokonać - polscy przyjaciele dra Kulcke znaleźli 
prospekt innego, ewangelickiego kościoła św. Jana 
w Gdańsku, a w roku 1979 wojewódzki konserwator 
zabytków mgr Mirosław Zajdler wyraził zgodę na 
ich wykorzystanie w Kościele Mariackim Gdańsku.

1 Zestaw wszystkich głosów
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Etapy montażu nowych organów w Kościele E-A Świętej Trójcy.  
fot. Aldona Karska, 1998

po rozwiązaniu niemieckiego Komitetu Budowy 
Organów była do wykorzystania przez dra Ot-
tona Kulcke. Przekonywałem go, że kwota za-
oszczędzona mogłaby stanowić zalążek funduszu, 
przeznaczonego na budowę nowych organów 
w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trój-
cy w Warszawie. Poparli mnie w tym inni znajomi 
i przyjaciele doktora. Argumentowaliśmy w nastę-
pujący sposób: zrozumiały jest sentyment Ottona 
Kulcke do luteranizmu, do Gdańska jako miasta 
jego młodości i Kościoła Mariackiego w Gdań-
sku, gdzie uzyskał wychowanie muzyczne i szcze-
gólnie umiłował muzykę organową i chóralną. 
Zrozumiałe jest, że przede wszystkim tam chciał 
spełnić swoją obietnicę daną Bogu w czasie nie-
woli sowieckiej. Zrealizował ją (choć w luterańskiej 
tradycji muzycznej) w kościele, który przeszedł 
w ręce katolików. Po spełnieniu swego przyrze-
czenia w Gdańsku przyszedł czas na rozszerzenie 
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jego działania - na chwałę Bożą – na luteran, tym 
bardziej, że to ewangelicy stanowili ogromną więk-
szość darczyńców funduszu, a on sam jest głęboko 
wierzącym luteraninem. Drugim argumentem była 
promieniująca na całą Warszawę tradycja muzyki 
organowej w kościele św. Trójcy przy pl. Mała-
chowskiego. W wyniku częstych (wymuszonych 
przez biurokrację) wizyt w Warszawie dr Kulcke 
jako luteranin towarzyszył mi w nabożeństwach 
w tym kościele i słuchał nie najlepszych organów, 
które po odbudowie kościoła w 1958 r. zamonto-
wane zostały „z demobilu” z kościoła w Zurychu. 
Sam stwierdził. że instrument ten nie odpowiadał 
celom liturgicznym oraz wymaganiu i misji pie-
lęgnacji muzyki, bowiem z tą świątynią łączyły się 
– jak się dowiedział – nazwiska Elsnera, Freyera, 
Moniuszki, Chopina i Saint-Saensa. Dr. Kulcke 
dał się przekonać i uznał, że powinna nastąpić 
zmiana: Ewangelicki kościół Świętej Trójcy musi 
odzyskać tradycyjną pozycję centrum muzycznego 
Warszawy. Jednocześnie wiedząc, że sam już nie 
będzie w stanie udźwignąć ciężaru budowy ko-
lejnych organów, zaproponował – tak jak to było 
w Gdańsku – realizację tego zadania jako dzieła 
wspólnego. I tak się stało: w roku 1997 utworzono 
Komitet Budowy Nowych Organów w Warszawie, 
a w Niemczech uzyskał obietnicę znacznej finanso-
wej pomocy ze strony niemieckiej. I tu wykorzystał 
swoje bliskie kontakty z Ewangelicko-Luterańskim 
Kościołem Krajowym w Hanowerze, z Biskupem 
dr Horstem Hirschlerem i Prezydentem Urzę-
du Kościoła drem Eckhartemvon Vietinghof-
fem. W to nowe dzieło włączyła się też Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

W Warszawie trwały burzliwe dyskusje. Nad 
wszystkim pieczę miał Senior diecezji warszawskiej 
Jan Walter. Dokonywano licznych pomiarów aku-
stycznych i rozważano miejsce ulokowania instru-
mentu. Ostatecznie wybrano wariant odmienny od 
poprzednich rozwiązań – umiejscowiono organy nie 
nad ołtarzem, a za plecami wiernych na wysokości 
pierwszego i drugiego balkonu. Takie rozwiązanie 
poprawiło słyszalność, lepiej spełniając rolę litur-
giczną i koncertową. Architekturą i projektowaniem 

prospektu organowego zajął się zespół pod kierow-
nictwem arch. Piotra Kwasieborskiego. Prospekt 
nawiązuje do oszczędnej, klasycystycznej formy, ko-
lorystyki i dekoracji wnętrza. Nad przebudową bal-
konów czuwał z pełnym poświęceniem, wykazując 
wiele pomysłów i inicjatyw – inżynier Jerzy Fedisz.

Wykonanie samego instrumentu zostało zleco-
ne przez Kościół Krajowy Hanoweru firmie braci 
Harry i Guntram Hillebrandów z Altwarmbüchen 
koło Hanoweru, tej samej, która wykonała wspa-
niałe organy w Gdańsku. Tak jak w dawnych 
wiekach, tylko tradycyjne materiały posłużyły do 
zbudowania tego instrumentu – wysokogatunkowe 
drewno, metal (stop cyny i ołowiu w właściwym 
stosunku) i skóra, żadnych tworzyw sztucznych. 
Zastosowano wiatrownie klapowo-zasuwowe 
i trakturę mechaniczną, dzięki której ruch palca na 
klawiszu przeniesiony jest do piszczałki w sposób 
najprecyzyjniejszy z możliwych.Zażarte dyskusje 
wybitnych specjalistów dotyczyły również dys-
pozycji organów. Ostatecznie pod wpływem dra 
Kulcke (tak bardzo zakochanego w protestanckich 
chorałach) i organisty – dyrektora muzycznego 
kościoła Świętej Trójcy – prof. dr hab. Jerzego 
Dziubińskiego zdecydowano, że dyspozycja orga-
nów nawiązywać będzie do niemieckiego baroku, 
okresu największego rozkwitu sztuki organowej. 
Zastosowanie żaluzji poszerzyło zakres literatury 
organowej możliwej do wykonania na tych orga-
nach. W opracowaniu ostatecznej koncepcji pomo-
cy udzielił członek Parafii – inż. Brunon Sikora, 
który często wyjeżdżał służbowo do Niemiec i wo-
ził jako kurier odpowiednie dokumenty. On rów-
nież przyczynił się do ilustracji broszury wydanej 
później z okazji poświęcenia organów.

Stare organy zdemontowano i przekazano 
ewangelicko-augsburskiemu kościołowi w Jastrzę-
biu Zdroju na Śląsku. Strona polska wykonała 
roboty budowlane i zrealizowała prospekt. Aby 
w tym czasie w kościele nie zabrakło dźwięków 
organowych dr Otto Kulcke podarował kościo-
łowi dodatkowo znakomity 4-głosowy pozytyw, 
również firmy Hillebrand. Trzeba jeszcze dodać, 
że dr Kulcke dbał nie tylko o estetykę organów 
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i ich otoczenia, ale również o to, aby słuchacze 
mogli w podziemiach kościoła znaleźć wygodną 
toaletę. Na remont tego przybytku ofiarował nie-
zbędną kwotę.

Od chwili pierwszej inicjatywy ze strony dra 
Kulcke i pierwszych rozmów z ówczesnym pro-
boszczem – księdzem seniorem Janem Walterem 
(który niestety nie dożył uwieńczenia dzieła) 
i wyłonieniu się propozycji współdziałania przy 
stworzeniu nowego instrumentu, aż do momentu 
oddania organów i ich poświęcenia przez biskupa 
Jana Szarka w niedzielę Laetare 22 marca 1998 r. 
minęło 12 lat. Było to wielkie święto dla całej spo-
łeczności kościoła Świętej Trójcy, w czasie które-
go mogła się weselić i przy dźwiękach chorałów 

chwalić Boga. Na uroczystości poświęcenia orga-
nów słowo wprowadzające wygłosił proboszcz ks. 
dr Włodzimierz Nast, kazanie wygłosił biskup Jan 
Szarek w oparciu o tekst: 2 Kor.1, 3-7, przemawia-
li dr Otto Kulcke (pod mottem „Dziękować w sercu 
i dowieść wdzięczności w czynie”) i Prezydent Kościoła 
Krajowego Hanoweru dr Eckhart von Vietinghoff  
(Misją organów jest: grać dla wyższej chwały Boga i dla 
otwarcia serc ludzkich w celu porozumienia i pojednania). 
W dniu poświęcenia na organach grał Jerzy Dziu-
biński. Miało też miejsce specjalnie zamówione 
przez Parafię na inaugurację nowych organów 
prawykonanie V Koncertu na organy i orkiestrę 
Mariana Sawy – grał Jerzy Dziubiński i orkiestra 
„Sinfonia Varsovia” pod dyrekcją Jana Krenza. 
W dniach następnych odbywały się recitale organo-
we wybitnych organistów – 23.3. grał prof. Harald 
Vogel, a 24.3. - prof. Joachim Grubich (który był 
członkiem Komisji Budowy Organów).

Przygotowałem dla proboszcza Parafii Świę-
tej Trójcy ks. dr. Nasta do przekazania Biskupowi 
Szarkowi, a następnie Prezydentowi RP wniosku 
o nadanie wysokiego odznaczenia polskiego dok-
torowi Otto Kulcke, który już wcześniej otrzymał 
od Prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera 
Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Bun-
desverdienstkreuz). Wnioskowałem też o nadanie 
dr. Kulcke „modnego” wówczas medalu 400-le-
cia Warszawy. Tylko pierwszy wniosek został 
uwzględniony. W obecności licznych przyjaciół dr 
Otto Kulckeo debrał na ratuszu z rąk Prezydenta 
Warszawy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski nadany przez Prezydenta RP.

Dr Otto Kulcke zmarł w czerwcu 2005 r. Jego 
prochy złożone zostały w krypcie kaplicy św. Marii 
Magdaleny poniżej organów w Konkatedralnej Ba-
zylice Mariackiej w Gdańsku w dniu 19.06.2005 r. 
Jedyne takie wyróżnienie dla Niemca po II wojnie 
światowej! Parafię ewangelicko-augsburską Świętej 
Trójcy w Warszawie, gdzie z inicjatywy i pomocy fi-
nansowej dra Otto Kulcke powstały drugie organy 
koncertowe, reprezentowali prof. Jerzy Dziubiński 
oraz ja z żoną.

dr Jerzy Toeplitz

22.03.1998 r. Nowe organy w dniu inauguracji, fot. Aldona Karska
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„Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami…” wyrazi-
liśmy jedno i drugie. Pieśń ta powstała w XVII. 
wieku, po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, 
która spowodowała straszliwe zniszczenia. Wiele 
osób spośród nas przeżyło osobiście zgrozę woj-
ny. A jednak przez dobroć Boga utrzymało się 

życie, a to co legło w gruzach (w tym ta 
Boża Świątynia), zostało odbudowane. 
Chyba wystarczająco wielki powód, aby 
chwalić i dziękować.

Treść wielu naszych pieśni koś-
cielnych odnosi się do Bożej chwały 
i wdzięczności, tak jak wiele psalmów 
dawnego Izraela. I właśnie to wyrazić 
mają nowe organy: Podziękowanie za 
wszystkie dobrodziejstwa Boga, które 
otrzymaliśmy przez NIEGO.

A tak, jak wszystko, co się dla 
NIEGO, naszego PANA robi, tak i to 
dzieło będzie błogosławieństwem i ra-
dością dla ludzi. Dźwięki tego instru-
mentu towarzyszyć będą modlącym się 
parafianom w ich pieśniach –  przecież 
Kościół Ewangelicki jest tak bogaty 
w pieśni – reformacja leciała na skrzydłach 

chorału przez kraje – mówiono wówczas. A ducho-
wo inspirowana muzyka wzmacnia ludzi w wierze 
i miłości do swego Stwórcy. „Ma ona służyć chwale 
Bożej i rekreacji ludzkiego usposobienia”. Tak to powie-
dział pewnego razu wielki Johann Sebastian Bach.

Przeszło 11 lat czekaliśmy na ten dzień, aby się 
radować. Wiele osób zatroszczyło się i praco-

wało nad tym, aby dzieło to mogło dojść do skut-
ku. Jednak: Bez pochodzącego od Boga ducha, 
który nas stymulował (dzisiaj powiedzielibyśmy: 
„bez motywacji”), nic by się nie stało.

Gratias ágere i gratias reférre: Dziękować w sercu 
i dowieść wdzięczności w czynie. Te dwie formuły wy-
stępowały w starej łacinie. I to właśnie nas inspi-
rowało, aby ten instrument zbudować. W chorale 

Przemówienie dr. Otto Kulcke z okazji 
poświęcenia organów koncertowych 

w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie w dniu 22.3.1998 r.

22.03.1998 r. dr Otto Kulcke i dr Jerzy Toeplitz, fot. Aldona Karska

„Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim”.
Psalm 118 wiersz 24
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PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Lublin należał w XVI wieku do tych miast 
w państwie polsko-litewskim, które najsil-

niej włączyły się w nurt reformacji. Wynikało to 
zarówno z centralnego położenia grodu nad By-
strzycą w dawnej Rzeczypospolitej, jak i z faktu, 
że przez ponad 60 lat (do roku 1614) godność 
starostów lubelskich piastowali tu ewangelicy re-
formowani z rodów Tęczyńskich i Firlejów. 

Pierwsze nabożeństwa ewangelickie w Lublinie 
miały miejsce w domach prywatnych w połowie 
XVI wieku. Do specyfiki reformacji w mieście na-
leżała aktywność  przedstawicieli tzw. radykalnej 
reformacji – braci polskich, na czele z Marcinem 
Czechowicem i Janem Niemojewskim (od roku 
1570) oraz liczne dysputy religijne z udziałem an-
tytrynitarzy, ewangelików i z drugiej strony jezui-
tów. Atmosfera tolerancji uległa załamaniu, gdyż 
miasto stało się areną antyprotestanckich tumul-
tów (m. in. 1614, 1627, 1633). 

O obecności w mieście kupców wyznania 
luterańskiego świadczy wzmianka w dokumen-
tach synodu kalwińskiego w 1638 roku, parafia 
ewangelicko - augsburska powstała tu jednak nie-
spełna półtora wieku później. Od 1649 roku lu-
belscy luteranie korzystali z kościoła ewangelików 
reformowanych w Piaskach Luterskich (obecnie: 
Piaski), miasteczku położonym 24 km. na połu-
dniowy wschód od stolicy województwa, trzyna-
ście lat później Adam Suchodolski ufundował tu 
kościół luterański. 

Początki istniejącego do dziś kościoła Trójcy 
Świętej wiążą się z datą 25 sierpnia 1784 roku, 
kiedy król Stanisław August wydał przywilej na 
jego budowę. Jednym z głównych fundatorów był 

szlachcic Jan Piasecki, pieniądze na budowę koś-
cioła i plebanii łożyli także lubelscy kupcy oraz 
gminy ewangelickie z całej Rzeczypospolitej, także 
z Prus i z Francji. Wzniesiony w 1788 roku kościół 
jest zatem pomnikiem solidarności ewangelików. 
Symbolem ciągłości tradycji lubelskich luteranów 
jest obecność w nim pięknego barokowego obra-
zu ołtarzowego i ambony, przeniesionych tu ze 

KRÓTKA HISTORIA LUBELSKIEJ PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Lublinie.  
Fot. Roman Szafrański, 2018 r.
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Wczesnobarokowy ołtarz przeniesiony w XVIII w. do Lublina  
ze zboru w Piaskach. Fot. Roman Szafrański, 2018 r.

starego kościoła w Piaskach. Pierwsze nabożeń-
stwo w świątyni odprawił ksiądz Tobiasz Bauch 
15 listopada 1788 roku, proboszcz do 1795 roku. 

Do parafii Świętej Trójcy należeli w XVIII 
wieku przede wszystkim Niemcy, ale już od lat 30. 
następnego stulecia znaczący był odsetek ludności 
polskojęzycznej – od tego czasu kazania głoszo-
no po niemiecku i po polsku. Zamożni lubelscy 
ewangelicy – w XVIII i do połowy XIX stulecia 
głównie Niemcy – bardzo wyraźnie zaznaczyli się 
w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym 
miasta. Pełnili urzędy prezydentów, jak Teodor 
Gruell - Gretz, Krzysztof  Korn, Beniamin Finke, 
wydatnie przyczyniali się do industrializacji Lub-
lina, budując przemysł maszynowy i spożywczy. 
Niemieccy przemysłowcy szybko asymilowa-
li się tu z ludnością polską, a świadectwem tych 
przemian jest zarówno uchwała Rady Kościelnej 
z roku 1888, by co drugą niedzielę nabożeństwa 

Kościół E-A Świętej Trójcy w Lublinie.  
Fot. Roman Szafrański 2018 r.
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były odprawiane w języku polskim, polonizacja 
nazwisk ich potomków już w drugim pokoleniu, 
jak i fundowane przez nich, ważne dla funkcjono-
wania całego miasta instytucje, np. szpital (obecnie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1), 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskie-
go, Szkoła Handlowa (obecnie Liceum Ekono-
miczne im. A. i J. Vetterów). 

W przededniu I wojny światowej rozległa, li-
cząca ok. 1000 km. kwadratowych parafia liczyła 
niespełna dziewięć tysięcy osób, zaś w okresie 
międzywojnia nieco ponad pięć tysięcy. Probosz-
czem był w latach 1888 - 1939 ksiądz Aleksan-
der Schoeneich (od 1903 również superintendent 
diecezji warszawskiej i od 1937 senior diecezji 
lubelskiej), zasłużony tłumacz, teolog, histo-
ryk, społecznik, doctor honoris causa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Okres międzywojenny w życiu 
parafii symbolicznie zamykają daty 6 września –  
6 października 1939, gdy proboszczem lubelskim 
był ksiądz biskup Juliusz Bursche, aresztowany 
w Lublinie przez gestapo i zamordowany później 
w Sachsenhausen. 

Podczas II wojny światowej parafia została 
zgermanizowana przez okupanta, liturgię odpra-
wiano tylko w języku niemieckim. Proboszczem 
był wówczas ksiądz Gerhard Richter,  który 

zatrudnił do prac w parafii m.in. osobę pocho-
dzenia romskiego oraz dwoje uciekinierów z get-
ta w Bełżycach. Ksiądz Richter uratował przed 
przetopieniem zabytkowe, XVIII-wieczne dzwony 
i ocalił archiwum pastora Schoeneicha.

Pierwsze nabożeństwo w powojennej Polsce 
zostało odprawione w grudniu 1944 roku w zde-
wastowanym i częściowo ograbionym kościele. 
Początkowo rozproszona i bardzo nieliczna gmina 
zaczęła się konsolidować wokół dawnych człon-
ków Rady Kościelnej i, od 1945 roku, księdza 

Wnętrze kościoła: widok na ambonę, 
chór i tylną ścianę z ekspozycją tablic 
trumiennych, fot. Roman Szafrański, 
2018 r.

Ks. Aleksander Edward Schoeneich (1861-1939)
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Waldemara Lucera, byłego więźnia Dachau. Do 
roku 1996 opiekę nad parafią sprawowali księża, 
dojeżdżający do Lublina z Radomia, w tym dłu-
goletni proboszcz Jan Szklorz (1976-1996). Dusz-
pasterzami stale mieszkającymi w Lublinie byli dr 
Roman Pracki (1996-2004), dr Dariusz Chwastek 
(2004-2013). Od czerwca 2013 roku proboszczem 
parafii, w skład której wchodzi filiał w Kuzawce 
nad Bugiem, jest ksiądz Grzegorz Brudny. 

Współczesność parafii Trójcy Świętej w Lub-
linie to obok pracy duszpasterskiej, działalność 
charytatywna, ekumeniczna, kulturalna i naukowa. 
Parafia była współorganizatorem ogólnopolskiej 
konferencji naukowej (2016), której efektem jest 
monografia Spadkobiercy Reformacji / Erben der Re-

formation (Lublin, 2017), Ekumenicznego Zjazdu 
Chórów (2017), międzynarodowego kongresu 
ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religij-
nej” (2017), podczas którego zostało odprawione 
uroczyste nabożeństwo z okazji 500-lecia refor-
macji, z udziałem hierarchów różnych Kościołów. 
W roku 2017 parafia otrzymała od Prezydenta 
miasta dra Krzysztofa Żuka prestiżowy medal 
z okazji 700-lecia Lublina.

Do specyfiki wspólnoty współczesnych lubel-
skich luteranów należy duży odsetek konwertytów 
oraz sięgająca lat 60. ubiegłego wieku aktywność 
środowiska naukowego Lublina w pracach parafii.

Opracował: Dariusz Chemperek

Uroczyste nabożeństwo z okazji 500-lecia reformacji, z udziałem hierarchów różnych Kościołów, fot. T. Pieńkowski 
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parafialnym profilu na kanale Facebook (www.fa-
cebook.com/luteraniewwarszawie).

Transmisje internetowe nie mają na celu zastą-
pienia osobistego uczestnictwa w nabożeństwach. 
Są natomiast adresowane do osób, które z racji 
wieku, stanu zdrowia, odległości, albo innych po-
wodów nie mogą gromadzić się w danym dniu 
w kościele i budować swojej wiary dzięki bezpo-
średniej relacji z siostrami i braćmi w Chrystusie. 
Są także okazją dawania dobrego świadectwa wia-
ry i żywotności Kościoła osobom poszukującym, 
ale także przypadkowym odbiorcom naszego 
przekazu. 

Jak dotychczas każde z nabożeństw oglą-
da na żywo po kilkadziesiąt osób, ale łącznie 
z osobami,które oglądają nagrania archiwalne 
liczba ta wzrasta do kilkuset. Jako że zależy nam 
bardzo na głoszeniu Ewangelii oraz transmisji lub 
zapowiedzi nabożeństw oraz innych wydarzeń 
(np. koncertów)jak najszerszemu gronu osób, bę-
dziemy wdzięczni za subskrybowanie naszych ka-
nałów na YouTube i Facebooku. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że 
w związku z przepisami o ochronie danych oso-
bowych informacja o tym, że niedzielne poranne 
nabożeństwa są transmitowane w internecie znaj-
duje się na tablicy ogłoszeń w kościele i kancelarii 
parafialnej, jest także zamieszczona na parafialnej 
stronie internetowej: http://www.trojca.waw.pl/. 
Stosowną zapowiedź przedstawiają i przez jakiś 
czas przedstawiać będą duchowni na początku 
każdego nabożeństwa przedpołudniowego (wie-
czorne nabożeństwa nie są transmitowane).   

Andrzej Weigle

Internetową transmisją centralnego nabożeń-
stwa Wielkopiątkowego nasza Parafia dołączyła 

do grona parafii ewangelicko-augsburskich, które 
tą niekonwencjonalną drogą niosą Dobrą Nowi-
nę o Zbawicielu Świata. Aktualnie oprócz nas re-
gularne transmisje nabożeństw prowadzą parafie 
z Wisły Malinki i Wisły Czarne, Cieszyna, Skoczo-
wa, Pszczyny i Krakowa. 

Dzięki decyzji Rady Parafialnej w pomieszcze-
niu na II piętrze ryzalitu południowego kościoła 
(nad zakrystią) stworzone zostało studio telewizyj-
ne, sukcesywnie wyposażane w niezbędny sprzęt 
i oprogramowanie.Studio to stworzy szerokie 
możliwości rozwoju tego rodzaju działalności mi-
syjnej, promocyjnej i informacyjnej naszej Parafii.  
Na razie transmisje prowadzone są przy pomo-
cy 4 kamer (w tym 2 obrotowych) umieszonych 
w kościele: przy organach, nad tablicą z ogłosze-
niami, przy ołtarzu i na II balkonie. Docelowo 
planujemy jeszcze jedną kamerę „ruchomą” sta-
wianą w różnych miejscach świątyni w zależności 
od potrzeb. Obsługę zapewnia kilku wolontariu-
szy z naszej Parafii, ale służba ta jest otwarta także 
dla innych chętnych (zainteresowanych wsparciem 
obsługi transmisji prosimy o kontakt z kancelarią 
parafialną). 

Nasze poranne niedzielne oraz świąteczne 
nabożeństwa z kościoła Świętej Trójcy oglądać 
można on-line (na żywo) na parafialnym kanale 
YouTube Luteranie w Warszawie (www.youtube.
com/user/peawarszawa). Znajdują się tam, obok 
innych parafialnych materiałów filmowych, także 
nagrania nabożeństw archiwalnych. Informacje 
o kolejnych transmisjach znaleźć można także na 

DOBRA NOWINA 
PRZEKAZYWANA Z NASZEJ PARAFII 

PRZEZ YOUTUBE I FACEBOOK
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6 marca 2018 roku w Mikołaj-
kach, w wieku 76 lat, po ciężkiej 
chorobie zmarł ks. Franciszek 
Czudek - emerytowany pro-
boszcz miejscowej parafii. Po-
grzeb odbył się 5 marca 2018 
roku w Mikołajkach. 

Ks. Franciszek Czudek uro-
dził się 1 lutego 1942 roku 
w Pogórzu koło Skoczowa jako 
syn Józefa i Pauliny z domu 
Hausoter. Konfirmowany 
został w Skoczowie w 1956 
roku. W młodości praco-
wał w górnictwie węglowym 
na Górnym Śląsku. W 1983 
przeprowadził się do Warsza-
wy i rozpoczął pracę w parafii 
św. Trójcy na stanowisku administratora nie-
ruchomości. Pracę godził z zaocznymi studia-
mi teologicznymi na Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej, które ukończył w 1990 roku. 
Ordynowany na duchownego 15 lipca 1990 roku, 
w Sorkwitach, przez bp. Janusza Narzyńskiego 

WSPOMNIENIA...

Śp. FRANCISZEK CZUDEK (1942-2018)

i został skierowany do parafii 
w Mikołajkach jako wikariusz. 
W 1995 r. został wybrany na 
proboszcza parafii, w której 
służył do przejścia na emerytu-
rę w 2007 roku.

Ks. Franciszek Czudek jako 
proboszcz parafii w Mikołaj-
kach dał się poznać jako ener-
giczny i skuteczny budowniczy. 
Już dnia 4 listopada 1990 r. od-
była się uroczystość położenia 
kamienia węgielnego pod pa-
rafialny Dom Gościnny, a już 
w czerwcu 1991 roku oddano 
go do użytku. W roku 1992 

przeprowadzony został general-
ny remont zabytkowego kościoła 

Świętej Trójcy w Mikołajkach, zarówno wnętrza, 
zabytkowych organów, jak i elewacji zewnętrznej 
oraz dachu. W 1993 roku rozpoczęto budowę 

domu opieki dla 100 pensjonariuszy, a już w li-
stopadzie 1994 roku odbyła się uroczystość po-
święcenia Ewangelickiego Domu Opieki „Arka”. 
W 2003 roku w pobliskiej Ukcie zaczął działać 
następny Dom Opieki „Betezda”, początkowo 

Ks. Franciszek Czudek, fot. A. Karska, 
2007 r.

Ks. Franciszek Czudek podczas spotkania z  byłymi uczestnikami 
obozów młodzieżowych na Mazurach, Mikołajki, maj 2007.  

Fot. A Karska

Ks. Franciszek Czudek i ks. Piotr Gaś, Warszawa 2009 r.



INFORMATOR Nr 3 (94) 2018

31

Hominum” – za działalność humanitarną. 
W 2007 r. został laureatem nagrody Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej „za wybitne i nowator-
skie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej”.  
W 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
uhonorował ks. Czudka nagrodą AMINO HO-
MINI za służbę społeczeństwu Warmii i Mazur. 
W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki przyznała 
księdzu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta 
Mikołajki”. W 2011 roku Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski oznaczył 
ks. Franciszka Czudka Złotym Krzyżem Zasługi, 
przyznanym za działalność ekumeniczną oraz za 
zaangażowanie i zasługi w dziedzinie organizacji 
pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągow-
skiego i Piskiego.      □

dla osób z uzależnieniem alkoholowym, obecnie 
zapewniający opiekę i wsparcie osobom przewle-
kle chorym psychicznie. Inną inicjatywą ks. Fran-
ciszka Czudka było powołanie dwóch Środowi-
skowych Domów Samopomocy: w 2005 w Uk-
cie, a 2006 w Mikołajkach oraz nowa siedziba dla 
Muzeum Reformacji w Mikołajkach.

Ks. Franciszek Czudek został uhonorowany 
wieloma oznaczeniami. Otrzymał Nagrodę im. 
Św. Brata Alberta za działalność charytatywną 
i ekumeniczną oraz Medal „Przyjaciel Integra-
cji” przyznany przez Wielką Kapitułę Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji i Fundacji „Polska 
bez barier” za działalność na rzecz ludzi niepeł-
nosprawnych. W 2006 r. został wraz z małżon-
ką uhonorowany nagrodą roku 2006 „Optimus 

„Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał...”
1 Pt 4, 10

 
 

WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM I ZNAJOMYM, KTÓRZY WSPIERALI NAS 
MYŚLAMI, MODLITWĄ 

I OBECNOŚCIĄ W CZASIE CHOROBY NASZEJ KOCHANEJ  

WANDZI DĘBOWSKIEJ z d. FOLGART, 
ZMARŁEJ 4 MAJA br., 

UCZESTNICZYLI W JEJ POŻEGNANIU I ODPOWIEDZIELI POZYTYWNIE NA PROŚBĘ 

O PRZEKAZANIE ZAMIAST KWIATÓW DAROWIZNY NA POTRZEBY 

„TOWARZYSTWA OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI” W USTRONIU.

ZEBRANA OFIARA WYNIOSŁA 2.950,- zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł) 

I ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA OKREŚLONY CEL.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE SKŁADAJĄ
N A J B L I Ż S I



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

(22) 556-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
wtorek-czwartek w godz. 900-1800, piątek w godz. 900-1600 

w niedziele: w godz. 1000-1300 

 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:   

nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

 

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

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

w godz. 1000-1600 

 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

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

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

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

 

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy: 
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  (22) 863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
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LATO 2018 

W numerze m.in.: 

- kazanie abp Antje Jackelén 
wygłoszone w kościele 
Świętej Trójcy 

- Dwudziestolecie nowych 
organów w kościele Świętej 
Trójcy 

- prezentacja Biblii 
Ekumenicznej 

- Parafie Diecezji 
Warszawskiej – historia 
parafie ewangelicko-
augsburskiej w Lublinie 

 

 

 

 


